laiškas redaktoriui

Trumpas laikas, daug metų

Vytautas Landsbergis

Iš tikrųjų dešimt metų gali atrodyti daug. Bet jie pralėkė kaip vėjo sūkurys,
pakeitęs Lietuvą iš apsnūdusios, konformizme pašvinkusios sovietinės ko
lonijos į kunkuliuojančią problemomis, keičiančią save ir besigrumiančią
su savimi, kūrybišką Vidurio Europos valstybę prie Baltijos.
Jau vėl suvokiame savo atgaunamą dvilypį būvį ir vaidmenį: kultūrines,
religines, ūkines sąsajas su Vidurio Europa ir mūsų kaip Baltijos kaimynų
solidarumą Šiaurės ir Vakarų kryptimi.
Anos Nepriklausomybės pirmą etapą ženklino neprigulmingos jaunystės
banga:
Lietuvi, mano mylimas lietuvi,
Užaugęs pievose ir girių duburiuos,
Kviečiu tave dabar į naują būvį,
Kur radijo lakštingalos tau amžių amžiais suoks.
					
(J. Tysliava)

Per šį dešimtmetį tokių posmų negirdėjome. Kodėl?
Gal prieš trejetą metų šviesaus atminimo Albertas Zalatorius kalbėjo
Čikagoje apie literatūros būklę Lietuvoje, – su išvada, kad kažkas negerai,
lakštingalos negieda.
Buvau ten ir paklausiau: tai gal jos netikros? Tikra lakštingala negali
negiedoti!
O vis dėlto kažkas yra, pusamžis lietuvis lyg nesiveržia į naują būvį, veikiau
susigūžęs, o jaunimas, galų gale noriai pajudėjęs į Šaulių sąjungą, poezijoje
dar neužgiedojo naujo gyvenimo balsais. Optimistinė poezija būtų lyg blogas
tonas, taip niekas nedaro, ypač surūgusiame mieste.
Ilgas, ilgas džiaugsmo laukimas. Asocialai, net ir gerų šeimų paaugliai.
Kasdien – tai keli, tai dešimt pakaruoklių. Radijo lakštingalos, ypač vos
brėkštant, kai artojai išeina, varo į neviltį. Narkotikai miestų mokyklose.
Įstatymą sugriežtinom – už narkotikų platinimą nepilnamečiams iki 20 metų,
bet kas turi įstatymus vykdyti?
Kita vertus, laikas ir vėl pasirodo ypač trumpas, lyg nebūtas, kai Rusijoje
iškylantis naujas populistinis radikalizmas grąžina mus jau nebe dešimt, o
gal penkiasdešimt metų atgal. Jau pamatėm, kad to „naujo“ reiškinio ide
ologinis pagrindas yra senas teritorinis mąstymas (pirmenybė – teritorijoms
bet kokia kaina) ir fundamentalus komunistinis tikėjimas prievarta. Popu
lizmą atspindi šūkiai ir jausmai – valio deržava (kuri „pasilieka sau teisę“
pirma naudoti branduolinį ginklą), špyga su saldainiu bailiems Vakarams,
mirtis nepaklusniesiems („čečėnus skersim išvietėje“). Visa tai svaigina kai
ką net Lietuvoje. Geriau atsitiktų, jeigu pažadintų.
Nykiausias įspūdis bus, jei netrukus pamatysim atsiprašančiųjų lenktynes
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į Maskvą, kas pirmiau. Galbūt jos jau ir prasidėjo – gairių persukimas pa
reiškiant, kad NATO mums paskutinėj vietoj, tik nepykit.
Tikrai, kas atsakys už Kovo 11-ąją?
Rusijoj ir Lietuvoj mat svarbiausia, kas kaltas.
Bet meskim juokus, juk aptariam nepaprastą dešimtmetį.
Kai Algimantas Mackus rašė užjūriuose tokį kreipinį: „Buvę valstybės
piliečiai!“ – tai turėjo sugniaužti širdis. Netektis, kurioje visi gyvenome,
taip pat ir Šiaurės Vakarų krašte arba „tarybų“ Lietuvoje. Kitas gal jau ir
priprato gyventi miręs (kaip pilietis), bet šalis ėmė ir prisikėlė!
Lietuvi, mano mylimas lietuvi, ar nematai, kad svarbiausią dalyką tai tu
rim? Gal kaip skliautą dangaus, į kurį akių kažkodėl nepakeliam, bet yra.
Prieš keletą metų Ausburge pasakė kunigas Jonas Juraitis, nelyginant
šviną į smegenis įdėjo: „Be valstybės būtume sąvartynas“.
Taigi galime tokie nebūti, turim valstybę. Vėl! Tik nereikia nieko gąsdinti
Nepriklausomybe arba manyti, kad už mus kiti padarys.
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2000-ųjų vasaris. Daugybė rašytinių ir vaizdinių veiks
nių kasdien primena 2000-ąją krikščionybės gimimo
sukaktį. Kunigui tie pri(si)minimai dar dažnesni. Klau
siu savęs, ar tai „iš Dievo“, – bet negaliu atplėšti minčių
nuo Čečėnijos. Per daug analogijų, tikslių iki smulkme
nų, kurios, matyt, rašyte įsirašiusios su tėvų ir senelių
patirtimi lietuviškuose mano genuose. Čia ir (čečėnų)
„banditų formuotės“, tarsi perkeltos iš pokario NKVD
naujakalbės Lietuvoje, ir visos tautos pasipriešinimo
slopinimas masinėmis žudynėmis, visuotinėje (prita
rimo?..) tyloje skelbiamas „didžiosios valstybės vidaus
reikalu“, ir nuolat iškilmingai šventinamas „teritorijos
vientisumo neliečiamybės“ principas, iškeliamas virš
aiškiausiai pareikštos tautų valios, ką ir kalbėti apie
pavienių asmenų, šeimų, prievartos atmosferoje augan
čių vaikų likimus. Tačiau skaudžiausią triumfuojan
čios neteisybės išgyvenimą, kankinamai pastovų,
trunkantį metų metus, sukelia stebėtinas žmonijos,
tarptautinių struktūrų atkaklumas „matant nematyti
ir girdint negirdėti“. Oho, kaip principingai ir teisiškai
jos, drąsuolės, užsipuola Latviją dėl rusų mažumos
(?..) teisių pažeid in ėjimo, Liet uvą – dėl okupuotoje
jos teritorijoje nacist ų organizuoto žydų genocido,
Austriją – dėl netolerantiškai ir nedem okratiškai
pašnekėjusio Haiderio, kurio partija, spėjama, ateity
gali nusikalsti Europos vertybėms. …Nežinai, juoktis
ar verkti – juk visa tai vyksta tuo pat metu, kai Rusijos
armija ne kažkada praeityje, ne nujaučiamoje ateityje,
o čia ir dabar be atodairos visu moderniųjų laikų
karinio-techninio komplekso pajėgumu naikina ištisą
etninę grupę. Neįsileidžia humanitarinių organizacijų
pagalbos. Steigia nusiaubtoje Čečėnijoje ir aplink ją
koncentracijos lagerius. Ir nieko. Čia esąs jos „vidaus
reikalas“, gerasis policininkas kovoja su niekdariais
teroristais ir banditais (beje, Aleksandras Solženicynas
antikomunizmo klasika laikytiname „Gulago salyne“
genialiai paprastai nurodė skirtumą tarp „partizanų“:
partizanai – tie, kurie žudo „už mus“; banditai, be abejo,
daro visiškai tą patį, tačiau „prieš mus“…).
Dar labiau skaudina ir į neviltį stumia bjaurios pastan
gos sukurti apgaulingą regimybę, kad jūsų teises gina
Jungt inės Tautos, kad egzistuoja asmenis ginanti
tarptautinio teisingumo sistema, aibė komisijų, Hagos
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tribunolas. Kas kada realiai, efektyviai gynė Sovietijos
pavergtų lietuvių, dabar Rusijos naikinamų čečėnų
ar Kinijoje – tibetiečių teises? Kokia reikšmingesnė
tarptautinė struktūra nešališkai išreiškė jų siekius, leido
bent viešai ir garsiai išsakyti jų požiūrį? Gal Rusija ir
Kinija, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybosnuolatinės
narės?! Kam tas pasibaisėtinas apsimetinėjimas, savęs
ar kitų apgaudinėjimas, kai visiškai akivaizdu, kad
procesus ir sprendimus, buvusias ir būsimas aukas
lemia ne kokios nors teisėtumo ar moralumo sąvokos,
o labai konkretūs interesai, karinė ir ekonominė galia.
Tačiau galbūt pastangose apvilkti niekšybę tariamos
kontrolės, tariamo teisiškumo rūbu kaip tik glūdi mažutė
viltis? Vadinasi, blogis, barbariška savivalė nebegali
pasirodyti tokia, kokia yra, tikruoju savo veidu – jai
vis reikia prisidengti, apsimesti „šviesos angelu“. Taigi
gėris, kaip principas, laimi? Neįveikiamas žmonijos
poreikis tikėti teisingumu, verčiantis tironus vaidinti
liaudies geradarius? Jeigu virš šitos melo, kraujo ir
purvo (pinigų) klampynės nejaustum aukštesnio buvimo,
teliktų agresijos arba nevilties kelias. Trečias kelias –
Evangelija – sunkesnisuž šiuos abu.
Vasario 16-oji. „Klaida“ (?) su ordinais Prezidentūroje.
Nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas įteikė Gedi
mino ordinus dviems asmenims, žinomiems savo ryšiais
su sovietų saugumu. Apdovanojimas, turėjęs skatinti
santarvę. Ceremonijos metu Prezidentūroje sesuoNijolė
Sadūnaitė išėjo į priekį ir garsiai išsakė protestą dėl šio
sprendimo. Žinoma, vietoj „santarvės“ (sąvoka, kurią
nuolat stengiasi privatizuoti kairuoliškos politinės jėgos)
visuomenėje kilo didelė kontroversija. Šioje istorijoje
įdomu buvo klausytis pirmųjų spontaniškų vertinimų,
taip pat ir žiniasklaidos: „N. Sadūnaitės išpuolis…“,
„įžeidė Prezidentą“, „kaip ten bebūtų, Prezidentas –
mūsų valstybingumo simbolis, jis turi būti atitinkamai
gerbiamas…“. Tonas ir pasipiktinimas man įtartinai
priminė 1987 m. rugpjūtį, kai sesuo Sadūnaitė prie
Mickevičiaus paminklo Vilniuje įvykdė kitą valdžiai
nemalonų „išpuolį“: viešai pasmerkė Ribentropo–Mo
lotovo paktą. Tiesa, už aną „išpuolį“ ir už pogrindžio
veiklą Prezidentas sesę prieš metus apdovanojo Vyties
kryžiumi.
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Vis dėlto negali nesižavėti tais vis kliūvančiais,
tais sklandžiai sureguliuotam „pasaulio tvarkos“
mechanizmui tokiais nepatogiais mažutėliais. Tai jie
„Kroniką“ slapta leidžia, nors visi protingi žino, kad tai
beprasmiška, nes „JAV kreiseriai Nerimi neatplauks
mūsų išlaisvinti“; tai jie prieš okupaciją demonstruoja,
nors dar pavojinga (ir mušami patykojus nuošalesnėje
gatvelėje, nes jie tėra pjudoma „grupelė atskalūnų“); o
Nepriklausomybei stebuklu atėjus, tokie keistuoliai kaip
sesuo Nijolė ieško ne privilegijų, bet (kaip, beje, ir anks
čiau) globoja našlaičius, lanko vargstančius, ligonius,
ir – kaip tai būdinga – suserga tuberkulioze.
„Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad
paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei
mažutėliams“ (Lk 10, 21).
Teatleidžia jau man visi pasipiktinusieji, bet teigčiau,
kad sesuo Nijolė kur kas didesnis Lietuvos valstyb
ingumo simbolis, negu gerbiamas mūsų Prezidentas.
Daugiau negu valstybingumo – Lietuvos, kaip dvasinės
realybės, simbolis. Panašių į ją mažutėlių, „Dievo durne
lių“ buvimas, jų „išpuoliai“, kaip ir Kristaus anuomet,
pramušantys bedvasės rutinos kiautą iki gyvo žmogaus,
suardantys fariziejišką idilę, ir teikia vilties gyventi
šiame pasaulyje.
Vasario 20 d. Šiandien generalinio štabo atstovas pasi
džiaugė, kad per penkis „antiteroristinės operacijos“
mėnesius nužudė 11 tūkstančių „smogikų“. Štabistų
paskaičiavimais, kalnuose dar liko keli tūkstančiai,
kuriuos išmušus, Kremliaus laimei nieko nebetrūks.
Apie tai kalbama viešai ir laisvai, kaip anksčiau apie
primilžius ar planų viršijimus. Tuo tarpu dešimčių
tūkstančių žmonių žūtis pusantro milijono teturinčiai
tautai yra visiškai akivaizdus genocidas, kita vertus –
toks žūtbūtinis pasipriešinimas ir aukojimasis aiškiau
už visus referendumus ir plebiscitus liudija tautos valią
gyventinepriklausomai, ne imperijos sudėtyje. Ir kam tai
šiandien rūpi, kas atsižvelgia į šiuos kraujo antspaudais
patvirtintus liudijimus? Kur čia esama bent minimalaus
skirtumo nuo nacistų vykdytos „nepriimtinų žmonių“
naikinimo politikos? Atrodo, kad mūsų sugebėjimas
pasinaudoti istorijos pamokomis visada lieka atgręžtas
į praeitį ir niekaip neveikia dabarties. Juk kuo mes
skiriamės nuo vergovinių civilizacijų, jeigu savaime su
prantamu dalyku laikome ir nesipriešindami toleruojame
dešimčių tūkstančių nepakartojamų žmogiškų būtybių –
unikalių pasaulių – sunaikinimo faktą, – vien dėl to, kad
jos mąsto, elgiasi ir trokšta kitaip, negu imperatoriui
Putinui kažkokiame „stipriame centre“ norėtųsi? Ir mes
neturime jokių – nei politinių, nei juridinių – svertų
šiuos despotiškus, žmogėdriškus planus kaip nors sus
tabdyti, pakeisti. Pažįstamas Seimo narys, krikščionis

76

demokratas, pasakojo, kaip neseniai Europarlamente
vyko debatai: taikyti Rusijai kokias nors sankcijas dėl
Čečėnijos karo žiaurumų ar ne. Jis paprašė katalikiš
kos Ispanijos delegatų balsavimo metu palaikyti čečėnų
reikalą. Taip, mes smerkiame Rusijos elgesį, atsakė
ispanai, bet, supraskite: pas mus baskų problema, nega
lime čečėnų viešai palaikyti.… Atrodo, kad buvusios ir
esamos imperijos sujungtos negrynos sąžinės grandine,
įvykdytu ar tebevykdomu Amerikos, Baltijos, Kaukazo
„indėnų“ naikinimu. Bendras nusikaltimas neleidžia
joms nuosekliai laikytis objektyvios ir moralios politikos
skriaudžiamųjų atžvilgiu. Nors vienintelė teisinga išeitis
matoma kaip ant delno ir tokia paprasta; komentuodama
Čečėnijos karą, ją išsakė Andrejaus Sacharovo našlė Je
lena Bonner: suteikti kiekvienai tautai galimybę referen
dumo būdu pasirinkti nepriklausomybę, kontroliuojant
šį procesą tarptautinėms institucijoms, ir tuo pat metu
sukurti veikiantį viršnacionalinį mechanizmą, kuris
griežtai prižiūrėtų mažumų teisių laikymąsi tautinių
valstybių viduje.
Kiek sveria, geras Dieve, Tavo rankoje mergaitės, sėdinčios
per antskrydį po stalu su geležinėmis kojomis, likimas?
Kiek – aptakiomis frazėmis dangstomi interesai, per
žmonių gyvenimus riedanti imperinė mirties mašina?..
Aš noriu tikėti, kad Tavo akyse to vaiko interesai yra
svarbesni. Todėl viliuosi kitokios istorijos baigties, negu
lemia visi materialiniai, išoriniai dabarties parametrai.
Vasario pabaiga. Pagaliau, pagaliau mieguistą
Vakarų sąžinę išjudino vokiečių žurnalisto Heflingo
paskleistafilmuota medžiaga ir Černokozovo „filtravimo
lagerio“, okupantų įsteigto Čečėnijoje, vardas (kaip sako
Čečėnijos atstovė Lietuvoje Aminat Saijeva, Vakarai
yra „pasimaišę dėl paveiksliukų“: žuvusiųjų statistika,
išgyvenusiųjų liudijimai ne itin daro įspūdį, o štai išvydo
filmuotus vaizdus – ir sujudo). Gerai įsižiūrėk, Europa,
čia tavo ateities atvaizdas, jei toliau lankstysies į kojas
vis labiaužvėrėjančiai Maskvai. Oficiali Rusijos propa
ganda senu papročiu stvėrėsi viską paneiginėti: tai, ką
jūs matote, yra „ne tai“, filmuota medžiaga tikra, bet
žurnalisto komentarai „blogi“, plonu žemės sluoksniu
masinės kapavietės padengiamos todėl, kad lengviau
būtų atkasti artimųjų atpažinimui – žodžiu, viskas
daroma kilniausiais sumetimais… Černokozovo (tokio,
kokį jį paliudijo iš kankinių ištrūkę čečėnai), irgi nėra
– na, čia ne naujiena, juk nebuvo ir Katynės, ir Gulago
salyną, kaip žinia, šmeižikas Solženicynas sugalvojo.
Tuo tarpu tos duobės, tie kūnai ir ciniškas elgesys su
jais – kaip iš akies traukti Rainių miškelio dokumen
tai, kaip Osvencimo ir raudonųjų kchmerų darbelių
nuotraukos. Kodėl jūs tylite, dar galintys pasipriešinti
naujo siaubo gimimui? Kokia mano / mūsų pareiga šito
lengvai nuspėjamo vyksmo akivaizdoje?..
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nacionalinėms premijoms – 10 metų

Nacionalinės premijos ir
lietuvių dailė
Alfonsas Andriuškevičius

etniniu grynumu. Sunku būtų rasti įtikinančių teiginių
Kai sutikau parašyti „Naujajam Židiniui-Aidams“ apie
ir šiai jo savybei paaiškinti – juk turime savo dailės
Nacionalines premijas, suteiktas dailininkams per 11
baruose iškilių kitataučių. Galiausiai: visi laureatai
metų (1989–1999; tiek laiko ši premija ir teegzistuoja),ne
telpa į schemą (ją bent kiek paklibina tik Mindaugas
labai žinojau, ką pasakysiu. Bet štai susirašiau laureatų
Navakas), velkančią paskui save tradicinio akadem
pavardes (Šarūnas Sauka, Algirdas Steponavičius,
inio mąstymo šleifą:
Povilas Ričardas Vaite
tapyba, skulptūra, gra
kūnas, Gediminas Kara
fika, taikomoji dailė...…
lius, Valentinas Antana
Duodu galvą nukirsti,
vičius, Vytautas Kašuba,
jog nieko nebuvodaroma
Alg irdas Dovydėnas,
sąmoningai, tyč ia, kad
Antanas Kmieliauskas,
taip atsitiktų. Bet, matyt,
Reg imantas Midvikis,
jau laikas kažką daryti
Arūnas Sakalauskas,
sąmoningai ir tyčia, kad
Alg ird as Petrulis, Vy
taip nebūtų…...
tautas Šerys, Stanislovas
Bet jau žvelgiu į sąrašą
Kuzma, Vytautas Valius,
iš arčiau ir savomis aki
Petras Repšys, Feliksas
mis. Dar sykį prisimenu
Jak ub ausk as, Aldona
laureatų kūrybą. Tuomet
Šaltenienė, Linas Kati
turiu kons tatuoti, kad
nas, Mindaugas Navakas,
didžioji dalis apdovano
Augustinas Savickas; viso
tųjų išties verti laurų. Jei
labo – 20) ir pradėjau į
aš vienas ir būčiau visas
jas spoksoti. Prisiminiau
komitetas ir dar galėčiau
asmenis, jų kūrybą, Li
grįžti atgal, teiššveisčiau
etuvos dailės situaciją
iš sąrašo tik kokias ke
(įvairiu metu), pasaulio
turias penkias figūras.
dailės situaciją (taip pat
Bet...… Amžius! Jau
įvairiu metu)...… Pamė
Petras Repšys. Autoportretas. 1992. Ofortas
niausias dailininkas,
ginau pažvelgti į sąrašą
gavęs Nacionalinę premiją, yra Šarūnas Sauka (g. 1958).
ir Kito, ir Kitos akimis...… Ir, žiūriu, iškilo vienas kitas
Tuomet (1989), kai ji jam buvo paskirta, tapytojas teturė
klausimas, šmėstelėjo viena kita įdomybė, net pasivaid
jo 31 metus. Tai neblogai. Bet štai kur paradoksas – šis
eno, jog kai kas – problemiška.
dailininkas ir dabar, t. y. 2000 metais (arba 1999 m.,
Bent trys dalykai, žvelgiant Kitos ir Kito akimis, galėtų
kai paskutinį sykį buvo skirstomos premijos), tebelieka
lengvai šokiruoti. Pirmiausia – laureatų sąraše tėra vi
absoliučiai jauniausiu dailės laureatu...… T. y. jam šiuo
ena moteris. Tebūnie mano pokalbininkas ir vyras, ir ne
metu 41, tačiau kitiem dviems, šnopuojantiems Saukai
feministas, bet jei jis bus iš „normalios“ europietiškos
į nugarą „amžiaus lentelėje“ (Arūnui Sakalauskui ir
šalies, manieji argumentai apie moterų ir vyrų santykį
Mindaugui Navakui) jau po 47, nors pirmasis iš šių
(ir tradicinį, ir pusiau tradicinį) lietuvių dailėje, nuoro
dviejų premijuotas 1994, o antrasis – 1999. Vadinasi,
dos į kitas mūsų moterų veiklos sritis ir pan. vargu bau
komitetas jaunystės link per 11 savo gyvavimo metų ne
pagelbės. Toliau: sąrašas (pažįstančiam laureatus – juo
pasistūmėjo. Klausiate, po kiek vyriausiesiems? Vytau
labiau) dvelkia dideliu (nesakau – šimtaprocentiniu)
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tas Kašuba (mirė 1997) su Algirdu Petruliu gimė 1915 m.
Augustinas Savickas – 1919 m. Pasiskaičiuokite…...
Kitas (labai sunkiai apčiuopiamas ir be galo įvairiai
suvokiamas) apdovanotųjų kūrybos aspektas – josios
aktualumas premijavimo metu. Žinoma, kad aš sutinku
su teiginiu, jog geras meno kūrinys yra amžinai aktua
lus. Bet be šio, amžinojo, yra dar kitas, laikinasis
aktualumas, kurį apibūdinčiau kaip aktyvų to ar kito
autoriaus kūrybos dalyvavimą tuometiniame dailės
diskurse. Taip žiūrėdamas terandu vos kelis autorius,
atitinkančius šį kriterijų. Pirmiausia, matyt, ir tektų
paminėti Saukos bei Navako pavardes. Toliau darosi
kiek sunkiau. O dar toliau – jau visai sunku…...
Po šių dviejų pastraipų galima padaryti dar keturias
išvadas (dvi geras, dvi šiaip sau): komitetas turi neblogą
skonį ir laikosi humanistinės orientacijos; tuo pat metu
jis yra konservatyvus ir nelabai matąs, kas dedasi lie
tuvių dailėje pastarąjį dešimtmetį.
Tačiau pakaks tos pusiau statistikos. Pasiaiškinkime
vieną kitą tokios situacijos priežastį. Tam, aišku, vėl
pravartu pakeisti perspektyvą. Tad mėginsiu žvilgtelėti
į komiteto veiklą iš vidaus. Tokią galimybę man
tarsi suteikia dvi aplinkybės: pats esu jame atplušėjęs
penketą pirmųjų metelių; turiu jame artimų pažįstamų,
su kuriais tenka kartkartėmis persimesti žodeliu kitu
ir apie tai, kas ir kaip ten vyksta.
Nacionalinių premijų komitetą, kaip ir visą mūsų
valstybę, slėgė, tebeslegia ir slėgs ateityje skolų mokėjimo
našta. T. y. supratimas, kad tas ar kitas menininkas savo
metu nebuvo įvertintas pagal nuopelnus ir dabar jam,
komitetui, privalu tai padaryti. Tai ir yra humanistinė
nuostata. Drauge – tai viena orientacijos ne į jaunimą, o
į senimą priežasčių. Niekados nesiūliau ir nesiūlysiu šios
nuostatos visai išsižadėti. Tačiau proporcijos tarp „skolų
mokėjimo“ ir „naujų investicijų“, mano galva, turėtų būti
gerokai (ir sąmoningai) pakoreguotos antrųjų naudai.
O su didoka įsiskolinimų naštosdalimi, matyt, reikėtų
pasielgti pagal dabar madingą principą – paskelbti juos
valstybės (ar dar kieno nors) vidaus skola…...
Pretendentus gauti premiją komitetui pristato (t.
y. apibūdina jų kūrybą) ekspertai. Be to, paprastai
dar keliaujama į dailininkų studijas (arba į jų kūrinių
parodas) akis į akį susipažinti su besinominuojančia
kūryba.Man neteko girdėti, kad bent vienas ekspertas,
pakviestas apibūdinti tą ar kitą autorių, būtų pasiūlęs
nesuteikti jam premijos. Klausimas tik toks: kaip įtaigiai
jis sugebėjo siūlyti suteikti. Taip pat negirdėjau apie
tokį autorių, kuris pats būtų pareiškęs esąs jos nevertas
ar demonstratyviai atvykusiam komitetui prieš nosį
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užtrenkęs duris. Iš to, kas pasakyta, peršasi išvada:
pagrindinės diskusijos, ką premijuoti, o ko ne, turėtų
vykti komiteto viduje. Deje, tai sunkiai įmanoma. Ir nors
diskusijos iš tiesų vyksta, jos yra skurdžios. Priežastis?
Paprasta:su komiteto nariu, posėdyje pareiškusiu, jog
N nėra vertas premijos, tasai N jau rytojaus dieną,
susitikęs narį gatvėje, nebesisveikintų. Nepaprastai
pralaidžios Lietuvoje visų komitetų, komisijų, tarybų
sienos. Skystasis lietuviškas konfidencialumas sklinda
į visas puses kaip dūmai pro rėtį. Tuomet belieka du
veiklos būdai: neviešas pasikeitimas nuomonėmis su
pora (ar vienu) artimiausių komiteto žmonių ir slaptas
balsavimas. Deja, kaip visiems gerai žinoma, slapto
balsavimo mašina ypatinga tuo, jog ji neretai nuvilia
visus balsavusiuosius.
Kita priežastis, apsunkinanti diskusijas komiteto
viduje, yra labai skirtingos jo narių profesijos ir su jomis
susieta jų kompetencija. Dailininkui su literatūrologu
susišnekėti nelengva, sunku aiškintis poetui su chorve
džiu. Nors nepasakysi, kad komiteto narių nesieja jokie
saitai. Neabejoju, jog jiems visiems rūpi mūsų profesion
aliosios kultūros likimas. Jog jie visi balsuodami tariasi
su savo sąžine, o ne su instinktais. Jog...… daugumos
jų (ne visų!) mąstymas yra nulemtas modernistinės
paradigmos, nors Lietuva jau yra gerokai įsivariusi į
postmodernistinį amžių. …Bet palieku komiteto vidų, į
kurį buvau grįžęs aiškiai nelegaliai, ir stabteliu prie dar
vieno daugiau su išore susijusio klausimo: ar neįmanoma
būtų kaip nors į gerąją pusę pareguliuoti pristatymo
premijoms mechanizmo? Blogai buvo, kai pristatinėjo
vien sąjungos. Ne ką mažiau (tik jau kitokio pobūdžio)
sunkumų atsirado, kai teisę „iškelti“ kandidatusgavo
patys komiteto nariai ir „išsikelti“ – patys kandida
tai. Nes atsitinka, pavyzdžiui, kad vienais metais iš
keltųjų tarpe pilna „gerųjų“, vadinasi, visų premijuoti
neįmanoma; o kitais – beveik tik „vidutiniški“.
O šiaip jau – bjaurus dalykas tos premijos, ypač kai
jos siejasi ne tik su garbe, bet ir su galimybe pramisti.
Bjaurus ir tasai komiteto narių darbas. Bjaurios ir šios
mano pastabos, ko gero. Kad bent kiek tą bjaurumą pra
skiesčiau (jei tik jo nesutirštinsiu), baigdamas komitetui
pasiūlysiu keletą kandidatūrų, mano nuomone, vertų
apdovanojimo. Štai jos: grupė Post Ars, Eugenijus An
tanas Cukermanas, Jonas Gasiūnas, Adomas Jacovskis,
Deimantas Narkevičius, Rūta Katiliūtė, Henrikas Nata
levičius, Lili Janina Paškauskaitė, Vygantas Paukštė,
Eglė Rakauskaitė, Gintautas Trimakas…...
Sėkmės tau, Nacionalinių premijų komitete! 
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Riteris sans peur, sans reproche
Kęstutis K. Girnius

Vasario 16 proga prezidentas Valdas
Adamkus apdovanojo buvusį vidaus
reikalų ministrą ir KGB karininką
Marijoną Misiukonį trečiojo laipsnio
Gedimino ordinu. Misiukonio ordinui
prezidentas suteikia daug reikšmės.
Vasario 29 d. spaudos konferencijoje,
kurioje jis apžvelgė pirmuosius dve
jus savo kadencijos metus, Adamkus
trečdalį savo parengtos kalbos paskyrė
ordino suteikimo teisinimui. Prezi
dentas teigė, (1) kad nors negalima
„ištrinti ribos tarp gėrio ir blogio...,
atkurtoji Lietuvos valstybė turi duoti
žmogui galimybę atsitiesti“; (2) „mes
privalome turėti drąsos matyti savo
istoriją sudėtingą ir prieštaringą“;
(3) „būtina, kad galėtume be baimės
ir neapykantos žiūrėti vienas kitam
į akis“. Galima, tiesiog privalom a,
pritarti visiems trims teiginiams, bet
nė vienas jų nesuteikia jokio pagrindo
Misiukonio apdovanojimui, o ant
rasis prezidento tvirtinimas nurodo
priežastį, dėl kurios šį apdovanojimą
reikia laikyti sentimentaliu ne
susipratimu.
Misiukoniui proga atsitiesti buvo
suteikta 1990 m., kai jis buvo paskir
tas vidaus reikalų ministru. Žmogus,
uoliai tarnavęs sovietų represiniuose
organuose, gavo galimybę tarnauti
savo tautai ir valstybei, geru darbu
atpirkti savo negarbingą praeitį. Lie
tuva gali būti jam dėkinga, kad jis
išl aikė egzaminą, kaip Misiukonis
turi būti dėkingas už suteiktą progą.
Bet tuo viskas turi ir baigtis – be jokių
specialių apdovanojimų ar ordinų,
kurių, nors ir be saiko švaistomų, ne
gauna dauguma dorų piliečių.
Svarbu palaikyti principą, kad žmo
gus yra atsakingas už savo veiksmus.
Kai kuriose šalyse teistas žmogus
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negali būti prezidentas ar teisėjas,
krauju susitepęs negali tapti dvasi
ninku. Katalikas negali antrą kartą
tuoktis, kol žmona gyva. Panašiai
karjeros kagėbisto praeities darbai
turėtų užkirsti kelia į ordinus. Juk
apdovanojimas yra keletas žingsnių
toliau negu proga atsitiesti, o Misi
ukonis neketina atsiprašyti už savo
praeitį ar dėl jos apgailestauti.
Misiukonio sprendimas dirbti KGB
nebuvo koks nors neapgalvotas, stai
gus jaunuolio poelgis, dėl kurio jis
greit gailėjosi, bet kurio negalėjo
atsiimti. Dvidešimties metų karjera
ne tik paženklina žmogų, bet dažnai jį
iš esmės pakeičia. Be to, KBG buvo ne
medžiotojų klubas ar futbolo koman
da. Iki 1955 m. tai buvo organizacija,
kuri niekuo nesiskyrė nuo Gestapo.
Nepaisant romantizuotų pasakojimų
apie čekistų kovą su mafija ar užsienio
žvalgybomis, KGB darbuotojai stebėjo
ir sekė, verbavo ir šantažavo Lietuvos
piliečius, persekiojo tikinčiuosius,
nuosekliai pažeidinėjo žmogaus teises.
Jie visa savo nemenka galia slopino
ne tik nepriklausomybės ir laisvės
ilgesį, bet normalius tautinius jaus
mus perkrikštydavo nacionalizmu ir
slopindavo. Į šią represinę organizaciją
galėjo stoti tik tie, kurie nematė ar
nenorėjo suprasti jos siekių ir metodų,
ar tie, kurie matė, bet į visa tai nu
mojo ranka. Pirmieji buvo doroviniu
požiūriu akli ar berašč iai, antrieji
– cinikai ar prisitaikėliai. Nei vienų,
nei kitų nedera apdovanot i, ypač
Nepriklausomybės dieną.
Prezidentas sakė, kad reikia drąsos
matyti savo istoriją sudėtingą ir
prieštaringą, atsisakyti patogių ir
savimeilę glostančių iliuzijų. Taip,
ne visi partizanai buvo taurūs, ne

kiekvienas jų žygis vertas garbės. Bet
Lietuvoje apstu drąsuolių, pasiryžusių
smerkti „banditus“ ir „suprasti“ čekis
tus. Gerokai mažiau linkusių kritiškai
vertinti pagrindinius šių laikų mi
tus, pavyzdžiui, kad
tar yb inė okupacija
iš esmės nepaveikė
tautinės savimonės
ir sąmonės ir kad už
pagrindinius okupa
cijos nusikaltimus
bei blogybes atsakin
gi svetimtaučiai, o
ne broliai lietuviai.
Šie mitai labai gajūs,
kadangi jie labai patogūs: tauta – tai
gi tu ir aš – niekuo dėta, o niekšai –
svetimi. Kadaise panašiomis tezėmis
aiškintas holokaustas. Esą antisemi
tinė propaganda nepaveikė lietuvių, o
žydus šaudė tik persirengę vokiečiai,
girtuokliai ar lietuvių padugnės. Tokie
aiškinimai jau diskredituoti, laikas
palaidoti ir dabartinį jų pakaitalą.
Šiuos du centrinius mitus puoselėja
ir palaiko kelios nusistovėjusios le
gendos. Tautinės sąmonės ir patriotiš
kumo tęstinumą esą patvirtina tai,
kad kone visi sirgdavo už „Žalgirį“,
kai Lietuvos krepšininkai žaisdavo su
Maskvos komandomis ir kad kelis kar
tus įvyko demonstracijos ar riaušės po
sporto rungtynių. Be to, pabrėžiama,
kad 1988–1989 m. tauta palaikė Sąjūdį
ir jo siekį atkurti nepriklausomybę.
Patriotizmas esą visą laiką ruseno ir
pirma proga vėl suliepsnojo.
Bet parama „Žalgiriui“ ir kitiems
lietuviams sportininkams, didžiavi
masis paskirų lietuvių laimėjimais
daugeliu atžvilgių primena Europos
futbolo sirgalių entuziazmą dėl savo
komandos. Sirgalių ištikimybė tvirta.
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Ji reiškiama įvairiais būdais – ir
aukomis, ir ryžtu dėl klubo muštis,
ji gali tęstis iki gilios senatvės. Bet
toks kaimo patriotizmas yra ribotas,
emocijos ir įsipareigojimas kreipiami
į ne tą objektą. Kaimo patriotizmą
dažnai papildo etninis priešiškumas –
polinkisiš aukšto žiūrėti į tuos, kurių
išvaizda, kalba, papročiai ir elgesys
skirtingi, juos laikyti atsakingais už
nesėkmes ir bėdas. Ne visi kaimo pat
riotai nemėgsta kitataučių. Ir lietuviai
rusofilai rėmė „Žalgirį“. Tačiau visa
tai – joks tautiškumas ar patriotiz
mas. Trūksta valstybingumo ele
mento, nuostatos, kad tauta turėtų
suk urti tautinę valstybę, kadangi
tokioje valstybėje lengviausia sukurti
sąlygas tautos, jos žmonių laisvės ir
jos kultūros klestėjimui.
Esu įsitikinęs, kad dauguma tų,
kurie sirgo dėl „Žalgirio“ ar koneveikė
rusus arba lenkus, tai darė net negal
vodami, kad Lietuva turėtų būti
nepriklausoma valstybė arba kad
nepriklausomybė – vertybė. Mąstymas
politinėmis kategorijomis, valstyb
ingumo pabrėžimas jiems buvo sve
timi.
Toks kaimo patriotizmas Maskvai
buvo nepavojingas, net gana paran
kus. „Žalgirio“ pergalė buvo kukli
kaina už vienos imperijos provincijos
nuraminimą. O jei pykstama ant kai
myno ruso, gal paprasto darbininko,
tai palankiau bus žiūrima į tautietį
aparatčiką, uoliai vykdantį partijos
nurodymus. Nenoriu sakyti, kad Mas
kva būtų sąmoningai skatinusi tokį
antirusiškumą, bet manyčiau, kad bu
vo žmonių, kurie suprato jo naudą.
Didelės buvo daugelio lietuvių emo
cinės investicijos į šiuos du nepilna
verčius ar mažakraujus patriotizmo
pakaitalus. Ypač komunistų, kurie
vienu šūviu galėjo nušauti du zuikius.
Tapdami partijos nariais, jie užsitikri
no sau geresnį, jei ne gerą gyvenimą.
O pasikliaudami šiais pakaitalais, jie
galėjo aiškinti, po kiek laiko net nuo
širdžiai galvoti, kad stodami į partiją
jie mažina svetimtaučių įtaką, tad be
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veik vykdo tautinę pareigą. Nepaisant
nuolat linksniuojamo internaciona
lizmo ir didžiosios rusų tautos nuopel
nų, iš dalies gal ir dėl šios propa
gandos, kompartijos gretose netrūko
antir us iškų sentimentų. Bet tokių
antirusiškų nuostatų, nepasitenkini
mo centro organų kišimusi į Lietuvos
reikalus negalima laikyti tautiškumo
išraiška.
Ir kiti gyventojų sluoksniai susitaikė
su tarybine tikrove. Reveransai
valdžiai, kuriems taip buvo priešina
masi pokario metais, tapo norma.
Kai nebegalvojama apie valstybės
atkūrimą arba manoma, kad tai ne
įvyks numatomoje ateityje, pasidaro
beprasmiška dėl valstybės aukotis ar
kentėti. Prisitaikymas, nors ir sun
kiai išvengiamas, turėjo savo kainą.
Racionaliame gyvenimo plane Lietu
vos valstybingumo siekiui nelikus
vietos, ilgainiui blėso su valstybingu
mu susietas patriotizmas. „Žalgiris“,
tautinių šokių ir dainų šventės, įvai
rūs kultūros renginiai nukreipdavo
dėmesį nuo valstybės netekties. Ir tą
netektį pavertė savaime suprantamu
reiškiniu.
Susitaikymas su likimu, prisitaiky
mas prie sąlygų yra įprastas reiški
nys. Komplikacijos kilo tik tada, kai
Lietuva pradėjo laisvėti. Antrasis
tautinis atgimimas buvo stulbinantis
reiškinys. Pirma, viskas vyko nepap
rastai sparčiai. Praėjo vos treji metai
nuo Sąjūdžio įsteigimo iki Sovietų
Sąj ungos išnykimo. Antra, beveik
apsieita be aukų ir aukojimosi. Būta
šiurpių momentų, bet laisvėjimo proc
esas buvo panašesnis į ilgą, nors ir šiek
tiek smurtingą rinkimų kampaniją
negu į revoliuciją ar karą. Trečia,
žmonių vaidmuo nebuvo labai difer
encijuotas, į Sąjūdžio renginius galėjo
eiti visi, partijos vadovai buvo įprasti
svečiai. Jei pokario metais buvo stribai
ir partizanai, 1918–1920 m. savanoriai
kūrėjai, Sąjūdžio laikais patriotizmo
skraiste galėjo gaubtis visi norintys.
Šiomis sąlygomis atsirado puiki
terpė tautinei amnezijai, kurią dar

skat ino įtakingi asmenys, dažnai
buvę kom unistai ir kiti senosios
santvarkos šulai, kuriems valstyb
ingumu grindžiamas patriotizmas
buvo svetimas, o atviras žvilgsnis į
praeitį atgrasus. Kaimo patriotizmą
ir etninį priešiškumą sutapatinus
su tautiškumu, tik mažas žingsnis
kagėbistus paversti patriotais spe
cialistais, partijos darbuotojus ki
tamaniais ir dis identais, ginčą dėl
šiltos vietos aparate priešinimusi rusų
skverbimuisi į Lietuvą.
Bet ar tai blogai? Ar nebūtų geriau
nusigręžti nuo praeities, skatinti
susitaikymą? Taip ir ne. Nuo praei
ties nep abėgsi, tai rodo holokaus
tas ir kaltinimai dėl žydų žudymų.
Susitaikymas yra vienas dalykas, o
išteisinimas kitas. Ir jų nereiktų su
plakti, kaip nereiktų manyti, kad 50
sovietinės okupacijos metų nepaveikė
žmonių mąstymo ar vertybių ir kad
šitokio mąstymo pėdsakus taip pat
lengva pašalinti kaip iškeisti tarybinį
pasą į lietuvišką.
Prezidentas neklydo teigdamas, kad
turėtume be baimės ir neapykantos
žiūrėti vienas kitam į akis. Negin
čijama, kad vienas kitas karštuolis
ar megzta beretė nesuvaldo liežuvio,
gal iš tiesų nekenčia buvusiųjų. Bet
neapykantos turbūt dažniau sulaukia
buvę disidentai, kaip Sadūnaitė ir
Svarinskas, linkę nepaisyti etiketo
taisyklių, negu puikiais automobiliais
keliaujantys, tad ir neturintys su hoi
polloi autobuse alkūnėmis trintis
kadriniai KGB darbuotojai, tapę Villono savininkais.
Vargu ar baimė iškreipia buvusios
tarybinės ūkio nomenklatūros veidus.
Naujų kapitalizmo erelių skvarbūs
žvilgsniai tikrai nenukreipti į skur
džius Nepriklausomybės aikštės de
monstrantus. Jie seniai disponuoja
turtais, prestižu, geru gyvenimu. Atėjo
eilė ir ordinams. Tik Biblijoje rašoma,
kad nuolankieji paveldės žemę. Nau
joji, kaip ir senoji sovietinė, Lietuva
jau atsikratė prietarų.
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religijotyra

dis iuvantibus
Apie lietuvių religinę savimonę XIII–XIV a.

Gintaras Beresnevičius

Dis iuvantibus – romėnų religinis terminas, reiškiantis
gyvenimą „su dievų pagalba“. Tai Romoje nuolat – tiek
ideologijoje, tiek kasdieniame gyvenime – pasikartojan
tis siekinys. Valstybė ir jos piliečiai klestės, jei elgsis pa
gal tėvų papročius, jei nuolat bus gyvenama pagal dievų
valią, kurią patirti siekta haruspicijomis, įvairiais vals
tybiniais ir privačiais būrimais. Kiek supaprastinu pačią
idėją, bet jos turinys maždaug toks. Valstybė ir žmonės
klesti, jei gyvenama podraug su dievais ir protėviais,
jeigu elgiamasi pagal jų provaizdžius, laikomasi doros
ir senųjų papročių, jei gerbiami ir garbinami dievai.
Čia pamėginsime atkreipti dėmesį į kai kuriuos re
liginius egzistencinius elementus lietuvių tradicijoje
(pasitelkdami ir prūsų bei kitų aplinkinių tautų religi
nius duomenis).

Protėviai
Vokiečių kronikose matomas baltų pasaulis neviena
lytis: lietuviai ir žemaičiai, jotvingiai, prūsai, žemgaliai,
kuršiai, sėliai ir kt. turi skirtingas tradicijas, istorijas,
interesus, kalba skirtingomis kalbomis ar dialektais,
nepaisant to, jie maždaug mindauginės Lietuvos teri
torijoje konsoliduojasi į lietuvių tautą, veikia bendrame
horizonte, bendrai kovoja, nors ir ne visada. Kiekviena
gentis ar teritorinis vienetas dar skyla į gimines, at
skirus didžiūnus, turinčius savo politiką bei interesus,
dažnai su gentiniais nesutampančius. Vis dėlto už viso
to margumo slypi kažkokia jėga, konsoliduojanti baltų
kultūrinį masyvą tam tikroje teritorijoje, jėga, padedanti
atlaikyti egzistencinius ir karinius smūgius, nepalūžti
ir galų gale – laimėti.
Kai Lietuvoje XIII–XIV a. prabylama apie egzistenciją
grindžiantį pagrindą, be abejo, kalbama apie dievus, bet
taip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Dievai ir religija labai
svarbu, tačiau tarp žmonių ir dievų pasaulio esama
pernelyg didelio atotrūkio; išties socialinė sąranga,
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galiausiai bendras mentalitetas gali būti grindžiami
religiškai. Pavyzdžiui, krikščionybės ar islamo pasaulyje
religinė organizacija užpildo „žemiškąjį“ religingumą.
Dievas ar dievai yra, tačiau pats jų buvimas savaime
dar nekonsoliduoja, reikalingas ir tam tikras priedas,
„įžeminantis“ religiją, teikiantis egzistencinį užnugarį,
tvarkos ir saugumo potyrį. Lietuvoje žyniai, be abejo,
egzistavo, tačiau jų organizacija ir įtaka nebuvo pakan
kamas konsolidacijos veiksnys, ne taip, kaip Prūsijoje,
kur žynių luomas suformavo panašų į teokratiją reiš
kinį. Trumpai tariant: kas grindė pačią tradiciją, kas
ją sankcionavo?
Eiliuotoji Livonijos kronika, rašydama apie žemaičių
priekaištus Mindaugui už jo krikštą, priekaištauja jam,
kad jis atmetęs tradiciją, ir ją aiškiai apibūdina:
Jei atsisakysi Kristaus,
Ir žemaičiai tau pagelbės,
Nuoširdžiai tave jie myli,
Reik su jais iš vieno eiti
Ir atmesti krikščionybę.
Tu dėl to turi kentėti,
Kad garbings karalius būdams
Ir turtingas, ir galingas,
Tu savus dievus apleidai.
Tėvus visad jie globojo
Ir jiems suteikė pagalbą.
Jei dievus naikinti nori
Ir priimti krikščionybę,
Skaudžiai teks tau nusivilti.
(BRMŠ, t. 1, p. 302–303, 312)
Čia pastebime reiškinį, kuris vėliau nuolat išnirs
lietuviškoje senosios religijos ir krikščionybės kaitos
perspektyvoje: dievų – senosios religijos ir protėvių-tėvų
jungtis. Tradicijos turinys – dievai ir visas senosios re
ligijos masyvas su ritualais ir papročiais, tačiau ne jis
pats save motyvuoja: šio turinio jėgą ir būtiną galiojimą
lemia tėvų ir protėvių autoritetas.
Kai Gediminas atsižada savo bandymo krikštytis,
jis taria, kad „niekad neketinąs priimti kito tikėjimo,
o laikysis to, kuriam buvo ištikimi jo senoliai“ (DPK,
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p. 282–283). Netrukus prieš Lietuvos krikštą vykstan
čiuose kataklizmuose, kai kalbama apie galimą valdovo
ir religijos pakeitimą, panašiai prabyla žemaičiai:
„Jogailą pripažįstame savo valdovu, neatsisakysime jo
su sąlyga, kad Jogaila laikysis stabmeldžių tikėjimo ir
savo tautos. O jeigu jis panorės tapti krikščionimi, mes
jo neklausysime. Ir [žemaičiai] siunčia pasiuntinius at
siklausti [ir pareikšti]: jeigu jis manąs laikytis protėvių
tikėjimo, būsią jam visame kame paklusnūs, o jei norįs
tapti krikščionimi, jie iškelsią savo karaliumi Kęstutį“
(MNPK, p. 180–181).
Taigi diskusijų dėl krikšto metu paprastai išnyra
protėvių autoritetas – religijos laikomasi, nes jos laikėsi
tėvai ir senoliai. „Pašaliniams stebėtojams“ (Eiliuotoji
Livonijos kronika) tai irgi aišku: „Jų žynys tuo tarpu
būrė / Sulig papročiu senovės“ (BRMŠ, t. 1, p. 299, 309 –
nach ir alden site), arba Dlugošo aprašytame 1365 m.
lietuvių žygyje į Prūsiją: „tose vietose tėvų papročiu
aukojo savo dievams paskerstus gyvulius, taip pat ir jų
kraują...“ (BRMŠ, t. 1, p. 550, 570). Ritualai atliekami
todėl, kad juos atliko tėvai ir protėviai.
Ypač aiškiai tai iškyla Lietuvos ir vėliau Žemaitijos
krikšto metu. Lietuviai ir žemaičiai skirtinguose epizo
duose nuolat prabyla apie „tėvų tikėjimą“, „senolių

tikėjimą“, kurio jie nenori atsižadėti.
Iš esmės protėviuose įžiūrimas tradicijos pagrindas,
remiantis jų pavyzdžiu garbinami dievai. Be abejo, reli
gija yra vertinga pati savaime, bet diskusijose ir pervartų
metu nuolatos prieinama prie vienos išvados: religija
gera ir teisinga todėl, kad ją išpažino protėviai.
Todėl samprotaujant apie krikščionybės priėmimo
intensyvumą ir gilumą, apie „kaimo, valstietiškus prie
tarus“, nevertėtų perlenkti lazdos. Nauja religija prii
mama ir priimta, tačiau neįmanoma atsižadėti protėvių
papročių, elgsenos ir ideologijos. Tai, ką matome, pvz.,
XVI–XVII a. Lietuvos kaime (iš dalies iki pat XX a.
pirmųjų dešimtmečių) ir ką vadiname pagonybės relik
tais, daugeliu atveju gali būti tiesiog protėvių tradici
jos laikymasis. Tiesą sakant, tai didelė problema, bet
protėvių palaikomos tradicijos autoritetas turi būti
imamas domėn.
Kai kurie įvykiai Lietuvos krikšto metu atskleidžia
lietuvių reakciją į krikščionybę; iškyla įdomios senojo
mentaliteto apraiškos. Apskritai religijų susidūrimai – o
krikštas ypač intensyvus susidūrimas – gali atskleisti
daug daugiau, nei ilgi aprašinėjimai. Pamėginkime pa
žvelgti į kelis krikšto epizodus, jungiamus vienos idėjos:
pagal senųjų lietuvių nuovoką, jų išpažintąją religiją
sankcionavo protėvių autoritetas, ir jos atsisakymas
prilygo visos gyvensenos ir tvarkos žlugimui. Bet ar tėvų
ir protėvių papročių apskritai įmanoma atsižadėti?

Jogaila ir protėviai

Adomo Galdiko iliustracija Vinco Krėvės
knygai „Dainavos šalies senų žmonių
padavimai“. 1921
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Aprašinėdamas Jogailos ir jo palydovų religines disku
sijas su lietuvių kariais bei paprastais žmonėmis Jonas
Dlugošas perteikia jų žodžius, kuriais motyvuodami
jie atsisakinėjo krikščionybės: jie teigė, „esą nedora
ir neprotinga nepaisyti protėvių papročių, apleisti ir
išnaikinti juos“ (BRMŠ, t. 1, p. 552, 572). Taigi atrodo,
kad religiją ir jos vertę lietuviams sankcionavo protėvių
autoritetas. Tai religijotyroje puikiai žinoma motyvacija,
liudijanti, kad religija taip susipina su visa tradicija bei
pasaulėžiūra, jog tampa visos gyvensenos pagrindu ir
normatyviniu elementu. Be abejo, toliau Dlugošas rašo,
jog lietuviai atsisakė savo religijos, Jogailos pamokymų
įkvėpti: „Tada lenkų kunigai, o ypač karalius Vladislovas
(mat jis mokėjo lietuvių kalbą ir geriau galėjo paveikti),
keletą dienų mokė tikėjimo tiesų, kurios yra būtinos
tikinčiajam, Viešpaties maldos bei Tikėjimo išpažinimo,
ir tauta, pamokyta, pakrikštyta švęstu vandeniu,
atgimė“ (BRMŠ, t. 1, p. 553, 572). Žinoma, tai pernelyg
skubota išvada. Pats krikšto aktas, kaip vėliau matysi
me, bent jau pačių naujakrikštų atžvilgiu nesuponavo
savaiminio tėvų ir protėvių papročių atsisakymo.
Visas krikštijimas krito ant Jogailos pečių, o jis, nors
ir entuziastingas krikščionis, vargu ar galėjo pamokyti
daugiau nei „Tėve mūsų“ ir kelių katekizmo tiesų. Len
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dis iuvantibus

kų kunigai krikšto metu, berods, tebuvo antraeiliai
veikėjai. Žinia, karaliaus autoritetas reiškė daug, bet
vis dėlto Jogailai teko susigrumti su protėvių jėga. Ir
tai buvo rimtas priešininkas.
Dar sykį apie protėvių religiją išgirstame per Žemai
tijos krikštą. Žemaitijoje misijų kalbas sako vėlgi Jogaila,
nes, pasirodo, „lenkų kunigai“ nieko taip ir neišmoko.
Tiesa, anot Dlugošo, „nė vienas iš dvasininkų, atvykusių
kartu su karaliumi Vladislovu į Žemaitiją, nemokėjo
žemaitiškai, tad Lenkijos karalius pats turėjo skelbti
tikrąjį tikėjimą ir skiepyti pamaldumą“ (BRMŠ, t. 1,
p. 561, 581). Gal reiktų sutikti, kad žemaitiškai krikš
čionybės skelbėjai ir galėjo nemokėti, bet tai reiškia,
jog jie nemokėjo ir lietuviškai. Žemaitis lietuviškai
supras visada, ir ta aplinkybė, kad vėl tenka šnekėti
tik Jogailai, rodo: lenkai per pustrečio dešimtmečio
nepasistengė pakankamai pramokti lietuviškai. Tai
įsidėmėtina aplinkybė. Be to, visiškai nesuprantama
ir tai, kad nuo 1387 m. Lietuvoje neatsirado lietuviško
klero, kurį būtų buvę galima pasitelkti per Žemaičių
krikštą? O gal Jogailai paprasčiausiai patiko (ar buvo
politiškai naudinga) būti permanentiniu krikštytoju?
Dlugošo liudijimu, žemaičiai, susijaudinę, kad jų „die
vybės ir šventenybės“ sunaikintos ir kad pats karalius
juos įtikinėja, galop sutiko priimti krikščionybę ir vie
no tam parinkto senio lūpomis tarė: „Kadangi mūsų
dievai, kuriuos garbinome protėvių pavyzdžiu, tavo ir
tavo karių, šviesiausiasis karaliau, buvo sunaikinti ir,
būdami silpni bei nepajėgūs, buvo lenkų Dievo nugalėti,
apleidžiame tuos savo dievus ir apeigas ir šliejamės
prie lenkų ir tavo Dievo, kaip stipresnio“ (BRMŠ, t. 1,
p. 561–562, 582). Ši frazė religijotyros požiūriu labai
simptomiška – religijoms keičiantis atsivertėliai savo
atsivertimą motyvuoja kaip tik kito, naujojo dievo jėga
ir senųjų dievų nepajėgumu, tad jos turinys turėtų būti
daugiau ar mažiau autentiškas. Kita vertus, ji buvo
kelis kartusversta, ideologiškai taisyta, tad nesupras
tina visiškai pažodžiui. Vis dėlto čia taip pat išnyra ir
mus dominantis protėvių vaizdinys – kaip tik remi
antis jų pavyzdžiu garbinami senieji dievai. Religijos
autentiškumą laiduoja tai, kad ją perdavė protėviai.
Žemaičiai, kaip ir lietuviai,taip pat kalba apie protėvių
religiją. Tiesa, šis epizodas ne visai aiškus. Tarkime,
negi Jogailos krikšto metu buvo susirinkę visi žemaičiai
ar bent pusė jų, ar trečdalis? Tuometinis komunikacijos
tinklas tokio „sąjūdinio“ mitingo negalėjo užtikrinti.
Turbūt Jogaila kalbėjo tam tikrų apylinkių atstovams, ir
jų tikrai negalėjo būti mažai, nes ne kasdien pasitaiky
davo pamatyti karalių. Bet ir Žemaitijos krikšto metu
matome veikiau propagandinę veiklą, o ne nuoseklų,
ilgalaikį krikštijimą. Dlugošas mini, kad žemaičius
paveikė faktas, jog pats karalius juos įtikinėja. Gal jie
tiesiog susidrovėjo ir nutarė nebekamuoti karaliaus?
Dar viena aplinkybė: žinoma, karaliaus autoritetas
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krikšto metu labai svarbus, bet jei su juo sutinkama
greičiau, dar nereiškia, kad greičiau atsiverčiama.
Krikštas – ne vienadienis vyksmas, jis turėtų tęstis
jei ne šimtmečius, tai bent kelis dešimtmečius, ir jį
užtikrinti tegali ilgalaikis įdirbis, parapijų tinklas,
vietinę kalbą mokantys ir vietines sąlygas išmanantys
kunigai. Jogaila pašnekėjo ir išvyko, tiesa, Medininku
ose įkūręs vyskupiją ir kelias parapines bažnyčias
pačioje Žemaitijoje, bet vargu ar to užteko. Juk keli
ar keliolika Žemaitijoje įkurdintų kunigų nedaug ką
tegalėjo nuveikti, ypač jei nemokėjo kalbos. Jogaila
sugrįžo į Krokuvą, pasidabinęs krikštytojo laurais, o
Žemaitijoje palikęs protėvių galią, autoritetą, senosios
religijos tradicijas.

Vytautas ir protėviai
Jogaila dirbo gal kiek per kietais ir daugiau išoriškais
metodais. Sugriovęs šventvietes, užgesinęs ugnį, jis ke
lias dienas pamokslaudavo, berods, pamokydavo poterių
ir dingdavo. O Vytautui reikėjo Lietuvoje gyventi, maža
to, ją valdyti ir tvarkytis su pernelyg entuziastingų
krikštytojų palikimu.
Lietuvoje uoliai veikęs misionierius Jeronimas
Prahiškis vienąsyk iškirto šventąją giraitę; tai jam
patiko ir šventąsias giraites jis nutarė šniote šnioti.
Tačiau nespėjus Jeronimui kaip reikiant įsibėgėti, jo
veiklą sustabdė moterys. Atėjusios pas Vytautą, jos ėmė
skųstis, jog ketinama iš jų atimti giraitę, kurioje jos
visada prašydavusios dievą sulaikyti lietų arba Saulę.
Todėl jos prašančios ir maldaujančios, kad Jeronimui
nebūtų leista toliau naikinti giraičių. Moterims pritarė
ir vyrai, pareiškę negalintys pakęsti naujo tikėjimo ir
sakę geriau sutinkantys apleisti Tėvynę ir namus, negu
atsižadėti paveldėto protėvių tikėjimo. Sujaudintas šio
įvykio ir bijodamas žmonių maišto, Vytautas nusprendė,
jog geriau tegul liaudis nusigręžia nuo Kristaus, negu
nuo jo. Ir, atšaukęs raštus, duotus provincijų valdy
tojams, liepė Jeronimui palikti šalį (BRMŠ, t. 1, p.
590–596).
Tai ypač įdomu, nes ši informacija pateikta ne kokia
me nors šlovinančiame metraštyje, o konfidencialiame
Jeronimo pokalbyje su Enėjumi Silvijumi Pikolomi
niu, beje, būsimuoju popiežiumi Pijumi II, ir jo paly
dovais. Ji rodo, viena vertus, kad krikštijama buvo
ne su tokiu triumfu, kaip rašo Dlugošas. Be to, daug
kartų minimo„tėvų ir protėvių tikėjimo“ nė nemanoma
atsisakyti, ir tai pareiškiama atvirai. Tai būtų gal ir
savaime suprantama, bet stebėtina Vytauto reakcija
– misionierių jis ūmai paskelbia persona non grata ir
išsiunčia iš šalies. Trumpai tariant, Vytautas sau negali
leisti elgtis taip, kaip Jogaila – neramumai ir maištas
šalies viduje jam visiškai nepageidautini, juolab kad
juos kelia vos vienas asmuo. Nėra abejonės, kad ir Jo
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gailos misijų veiklos laikotarpiu būta nesklandumų,
tačiau Dlugošas, matyt, buvo linkęs juos nutylėti.
Į Vytautą besikreipiančių vyrų ir moterų skundas
paremtas viena pagrindine idėja – jie negali atsižadėti
protėvių tikėjimo ir su juo susijusių apeigų, nes Jero
nimas, „įvesdamas [...] naujas apeigas, griaunąs tėvų
papročius. Todėl jos prašančios ir maldaujančios, kad
nebūtų leista naikinti protėvių tikėjimo vietų ir apeigų“
(BRMŠ, t. 1, p. 592, 595). Vyrai irgi negali „atsižadėti
iš protėvių paveldėto tikėjimo“. Atrodo, lietuviai ir
žemaičiai priima krikštą, tikėtina, pakankamai nuo
širdžiai, tačiau naujas tikėjimas jiems tėra religinė
naujovė, kurią tenka priimti, bet kuri tiesiog pridedama
prie paveldėtos protėvių tradicijos. Jie sutinka priimti
„lenkų Dievą“, bet tik tiek.
Tai, kad senoji religija siejama su protėviais ir net
grindžiama jų autoritetu, kelis sykius liudija Dlugošas.
Tik Jogailos (ir, beje, stipriai ideologizuoto Dlugošo)
akivaizdoje lietuviai ir žemaičiai atsižada savo senojo,
iš protėvių paveldėto tikėjimo. Prahiškio liudijimas,
berods,realesnis – kaip tik todėl, kad tikėjimas ir apei
gos paveldėti iš protėvių, jų atsisakyti paprasčiausiai
neįmanoma. Į Vytautą besikreipiantys žmonės nesako,
kad jiems būtina garbinti, pavyzdžiui, Perkūną ar Žemy
ną (nors turbūt suvokia, kad tai jų privatus reikalas,į
kurį, tiesą sakant, niekas pernelyg ir nežada kištis). Jie
aimanuoja dėl to, kad iš jų atimama šventvietė, sacrum
apsireiškimo vieta, hierofanija ar teofanija. Be jos
protėvių tikėjimas tiesiog negali funkcionuoti. Tą su
pranta ir Jeronimas Prahiškis, ir Vytautas... Vytauto
išvada trumpa: su protėvių autoritetu nekariaujama.
Matyt, jis paprasčiausiai pernelyg gerai pažino savo
valdinius.

Burtai
Protėviai tarsi saugo tradicijos, pačios religijos užnu
garį, tačiau religija yra ne vien grindžiamas fenomenas,
kaip ir ne vien grindžiantis. Prieš religinį žmogų drie
kiasi transcendentinis horizontas; jis nėra vien duotybė,
jį tenka kažkaip apčiuopti, verbalizuoti, gyvuoti jo fone.
Tai yra religinio gyvenimo tikrenybė. Jeigu dievai tik
„kybo“ horizonte, tai nėra kalbos apie religiją, – su die
vais ir transcendencija turi būti palaikomas ryšys, ja
kliaujamasi ir, pasiremiant anapusybe, maksimaliai
gyvenama čia.
Žmogus kaip religinė esybė (ir ne vien kaip tokia) yra
nuolatinėje užmesties, pasimetimo, netikrybės situaci
joje. Tiek fizinėje, tiek metafizinėje erdvėje jis ieško
atramos ir tikrumo, šių dalykų jis tikisi sulaukti ir iš
dievų pasaulio (arba apskritai anapusybės). Matėme,
kad viena iš egzistencinių atramų, jungiančių fizinę ir
metafizinę erdvę, yra protėviai. Ryšys su dievais palaiko
mas, be abejo, per kulto priemones, ritualus, aukojimus

84

ir pan. Tačiau kulto veiksmai atliekami tik kartkartėmis,
be to, šventvietėse, kurios dažnai yra nepasiekiamos
(pvz., karo žygių metu). Be abejo, aukoti galima ir po
atviru dangumi, ir svetimoje teritorijoje. Tačiau tiek sa
vose, tiek svetimose žemėse reikalingas nuolatinis ryšys
su dievais. Reikia žinoti dievų valią, idant elgtumeisi
pagal ją, o tai ir yra teisingas bei tikras elgesys. Many
čiau, jog pakankamai pagrįsta teigti, jog lietuvių ir
aplinkinių tautų religijose vienas iš esminių religinio
elgesio būdų, leidžiančių gyventi su dievų pagalba, dis
iuvantibus, buvo burtai.
Šita tezė iš pradžių gali pasirodyti keistoka. Mes
prip ratę burtus iškart sutapatinti su prietarais ir
atmesti juos kaip visišką nesusipratimą ar geriausiu
atveju priskirti juos magijos sričiai (tarsi tai ką nors
paaiškintų). Vis dėlto ne visur ir ne visada taip buvo.
Viduržemio jūros baseine, vienos aukščiausių civilizacijų
regione, Antikos laikotarpiu orakulo sprendimai ar
Sibilės knygos eilutė galėjo lemti valstybių likimus,
burtai, pranašavimai turėjo galutinio sprendimo, beje,
dieviškojo sprendimo, statusą (prisiminkime Romulą ir
Remą, Romulo viršenybę nulėmusią haruspiciją).
Burtai burtams nelygūs, vienais norima paveikti die
vų valią, kitais – ją patirti ir elgtis pagal ją. O tai labai
gilus religinis troškimas.
Pažvelkime į XIII–XIV a. šaltinių pranešimus apie lie
tuvių ir jų artimiausių kaimynų „burtus ir kerėjimus“ ir
išsyk pastebėsime, kad jie Baltijos jūros pietrytiniame
areale gyvavusiose religijose užima labai svarbią vietą.
Pradėti reikėtų nuo XI a.: Adomas Brėmenietis apie
1075 m. teigia, kad tarp kuršių gausų augurų bei
nekromantų, kad ištarmių pas juos plaukia žmonės iš
„viso pasaulio“ (LPG, p. 12). Šis fragmentas keistokas,
juolab kad ten pat Brėmenietis priduria, jog dažniausiai
atvykstama iš Ispanijos ir Graikijos – žiūrint nuo kuršių,
atstumas milžiniškas, dar reikia turėti omenyje to meto
komunikacijos priemones ir keliautojų tykančius pavo
jus. Tačiau pati žinia visiškai patikima – lietuviškoje
tradicijoje tiek nekromantija, tiek spėjimai iš paukščių
– žinomi dalykai.
Apie 1240 m. aprašydamas Livonijos gyventojus
Baltramiejus Anglas teigia: „Kol germanai dar nebuvo
jų išvadavę nuo demonų garbinimo ir nebuvo išmokę
jų tikėti ir garbinti vieno Dievo, jų tikybinės apeigos
buvo burtai; jie garbino daug dievų, nepašvęstomis ir
šventvagiškomis apeigomis kreipdamiesi į demonus
ieškojo atsakymų, burtavo ir pranašavo“ (BRMŠ, t. 1, p.
232–233). Teiginys radikalus: „jų tikybinės apeigos buvo
burtai“, ir čia galima įžiūrėti tam tikrą ideologizavimą.
Bet vargu ar galima abejoti, kad latviai, lyviai, žemgaliai,
kuršiaiburtus ne tik plačiai praktikavo, bet tie patys
„burtai“ turėjo jiems stiprią ar net radikalią religinę ir
egzistencinę reikšmę.
Henrikas Latvis praneša, kad vyskupui Meinardui
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Livonijoje skleidžiant krikščionybę, jo pagalbininkas
cistersas Teodorikas apie 1190 m. pateko Toreidos
lyvių nelaisvėn; lyviai nutarė jį paaukoti dievams, bet
prieš tai dar panoro sužinoti dievų valią dėl aukojimo
ir metė burtus: paguldė ant žemės ietį ir vedė per ją
žirgą; žirgas žengė per ietį dešine koja, skirta gyvybei;
taip atsitiko ir antrą kartą, ir Teodorikas liko gyvas
(LLK, p. 25). Panašiai 1222 m. pasielgia estai: paėmę
nelaisvėn dvasininką Hartvigą, stambaus sudėjimo
vyrą, pasodino jį ant riebaus jaučio ir metė burtus,
katrą jų aukoti dievams, jautį ar dvasininką. Burtas
krito jaučiui (LLK, p. 131).
1208 m. žemgalių vadas Vestardas, rengdamasis žygiui
prieš lietuvius, įkalbinėja rygiečius suteikti jam paramą
motyvuodamas, beje, tuo, kad jo dievams mesti burtai
krito į palankiąją pusę (LLK, p. 57). Netrukus žemgaliai
išsiruošia į karo žygį, bet ir vėl, norėdami apsidrausti,
klausia savo dievų, ar lietuvius pasiekęs gandas apie
jų žygį, ar jie ir liko neįspėti. Burtas krito, kad lietuviai
įspėti (LLK, p. 57). 1210 m. kuršiai, stovėdami 14 dienų
prie Rygos sienų, meta burtus dėl palankaus laiko pulti
miestą (LLK, p. 66). 1216 m. jau estai seka įsiveržusios
Livonijos kariuomenės pėdomis ir rengiasiją užpulti,
tačiau burtai nepalankūs ir estai pasitraukianepradėję
mūšio (LLK, p. 100). 1219 m. estai meta burtus dėl
puolimo krypties, klausdami savo dievų, ar jiems eiti

Adomo Galdiko iliustracija Vinco Krėvės
knygai „Dainavos šalies senų žmonių
padavimai“. 1921
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prieš danus, ar užpulti Gervenės žemę (LLK, p. 116).
Kitą sykį 1207 m. jau latgaliai burtus naudoja atsi
klausti savo dievų, kokį krikštą jiems priimti – katalikų
ar stačiatikių, burtas krenta pirmiesiems (LLK, p.
54). Tam tikras situacijos paradoksalumas neimamas
domėn: dievų tiesiai klausiama, kokiu būdu jų geriau
atsižadėti.
Tokius pat reiškinius stebime Lietuvoje bei Prūsijoje.
Apie XIII a. vidurį sudaryto „Pasaulio aprašymo“ anoni
minis autorius, apibendrindamas sembų tikėjimus,
teigia,kad jie garbinę miškus, taip pat „atlikdavo daug
įvairių būrimų, o mirusiuosius [...] degindavo“ (BRMŠ,
t. 1, p. 245–246). Taigi pastebimi trys reljefiškiausi
tikėjimo bruožai ar veikiau pastebimiausios jo išorinės
apraiškos: giraičių kultinė reikšmė, burtai, kremacija.
Apibendrindamas prūsų papročius Dusburgietis rašo:
„Prūsai retai kada imasi kokio svarbesnio darbo
netraukę, kaip reikalauja jų papročiai, burtų ir šitaip
nepasiteiravę savo dievų, ar gerai, ar blogai tas darbas
pavyksiąs“ (DPK, p. 88).
Apibendrindamas lietuvių būdą kaip vieną pagrindinių
jo bruožų Dlugošas pažymi burtininkavimą (BRMŠ, t. 1,
p. 559, 579). Dar kunigaikštis Žygimantas (nužudytas
1440 m.), Dlugošo teigimu, „atsidėjęs klausydavosi žynių
bei raganų, ir, vadovaudamasis jų pranašystėmis, išžudė
daug nekaltų žmonių“ (BRMŠ, t. 1, p. 564– 584).
Tokie apibendrinimai ne iš piršto laužti, juos patvir
tina daugybė medžiagos. Visų pirma į akis krenta kari
niai burtai, kuriuos ne kartą stebėjo patys kryžiuočiai. Ir
tas stebėjimas bei burtų efektyvumas paliko jiems tokį
įspūdį, kad jie patys kartais įsitraukdavo į pagoniškus
ritualus.
Eiliuotoji Livonijos kronika aprašo, kaip Ordino broliai
rengiasi į žygį prieš sukilusius kuršius. Drauge su jais
vykti baudžiasi ir dalis atsimetėlių kuršių. Pastarieji
prieš išvykstant iš paukščių giesmių buria apie būsimojo
žygio sėkmę. Tada brudere unde knechte...und Kuren
ouch da mite (t. y. broliai bei tarnai ir su jais kuršiai)
labai apsidžiaugia.
Pasakymas „jie visi džiaugėsi“ (sie waren algemeine
vro), Wilhelmo Mannhardto nuomone, reiškia tai, kad
tie visi buvo ir kuršiai, ir Ordino broliai, kažkuriuo būdu
taip pat dalyvavę tame būrime ar bent jau jo paisę (LPG,
p. 78) . Šis dalykas pats savaime nedaug reikštų, bet jį
vertinti tektų daug platesniame kontekste, visų pirma
atsimenant, kad 1305 m. Rygos arkivyskupas apkaltino
ordiną, jog jo broliai perėmė pagoniškus papročius.
1312 m. patikimi liudytojai praneša, jog broliai užsiima
pranašystėmis ir ženklais (divinationes et argumenta
facere), iš kiaulės mentikaulio buria vienas kitam atei
tį, ir, atrodo, veiksmingai (pastaroji aplinkybė liudytų,
kad tai toli gražu ne žaidimas, o ilgai praktikuotas ir
būrimas) (LPG, p. 78–80). Nors tai smerktini dalykai,
jie praktikuojami.
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Pradėkime nuo lietuvių „karinių“ burtų, kuriais
siekiama laiku sužinoti dievų valią arba konkrečiais
atvejais – organizuoti žvalgybą, sužinoti priešininko
veiksmus. Apie tokius lietuvių kariaunos veiksmus
pasakojaPetras Dusburgietis. 1290 m. vasarą lietuvių
kariuomenė, grįždama iš pergalingo žygio į Lenkiją,
priartėja prie kryžiuočių pasalos. Ir tada „voros priekyje
žygiavęs lietuvis, metęs burtus, sušuko: „Vargas mums,
nes mūsų laukia nesėkmė“. Vadas suriko, kad nutiltų,
tačiau jis nesiliovė šaukęs, kol broliai, iššokę su savo
kariais iš pasalų, neužpuolė jų ir nenukovė 350 jų
žmonių“ (DPK, p. 223–224). Kitas labai panašus atvejis
įvyko 1323 m. rugiapjūtės metu: „Lietuviai vydamiesi
priėjo vietą, kur broliai buvo įrengę pasalas, tada vienas
lietuvis metė burtą, kaip paprastai daro stabmeldžiai,
ir garsiai sušuko: „Greitai grįžkime atgal, čia vokiečiai
surengę pasalas!“ “ (DPK, p. 277). Taigi matome, kad
burtais neabejojama; jie yra karinės taktikos dalis. Maža
to, kartais jie netgi lemia strategiją, visos kariuomenės
veiksmus. Dusburgietis aprašo lietuvių karo žygį link
Ragainės pilies 1290 m. birželį. „Artėdami jie metė – kaip
reikalauja jų papročiai – burtus, kurie jiems nežadėjo
sėkmės. Dėl to tučtuojau pasuko atgal“ (DPK, p. 223).
Panašiai elgiasi ir kuršiai 1210 m. prie Rygos.
„Kariniai“ burtai leidžia orientuotis karių grupuotėms
ar kariuomenėms. Tuo pačiu metu kare burtai naudoja
mi ir asmeniniais tikslais, siekiant sužinoti, kaip
sekasi artimiesiems ar draugams. Eiliuotoji Livonijos
kronika aprašo, kaip lietuvių didžiūnas Lengvenis,
kuris, patekęs į nelaisvę, valgė drauge su riteriais už
vieno stalo, pažvelgęs į mentikaulį, labai susikrimto ir
tarė, jog lietuviai pralaimėjo, o jo brolis krito negyvas
(vėliau ši žinia pasitvirtina) (LPG, p. 72).
Žinome ir vėlesnių laikų su karu susijusį būrimo epi
zodą. Motiejus Pretorijus XVIII a. aprašo epizodą, kai
burtininkas ekstazėje patiria ir vėliau klausiančiajam
pasako, kaip šio draugui sekėsi kare (LPG, p. 549).
Visiškai įtikėtina, kad panašių dalykų būta ir anksčiau,
tačiau mums svarbesni prieš kariaunos ar kariuomenės
žygį atliekami burtai. Iš jų galima spręsti, kad pasaulyje
esama ženklų, pagal kuriuos galima patirti apie dievų
valią, ir tokių ženklų paisoma karo žygiuose. Trumpoji
Silezijos kronika 1326 m. mini panašius būrimus iš
belaisvių aukojimo: lietuviai Liubeko vyskupijoje kai ku
riems belaisviams „perpjovė gerkles ir taip spėjo ateitį“
(BRMŠ, t. 1, p. 394–395). Henrikas Herfordietis 1355 m.
labai konkrečiai liudija apie lietuvių elgesį Branden
burge 1326 m.: „Viršininką iš Bernovo, žmogų stambų,
riebų, surišo, įspraudę galvą jam tarp kelių, nugarą
kalavijais subadė ir stebėjo kraujo tekėjimą, norėdami
atspėti, kaip baigsis karas“ (BRMŠ, t. 1, p. 408–409).
Karas privalo būti „derinamas“ su dievais. Todėl kiek
vienas karas tampa religiniu karu ar bent jau įgyja tam
tikrą religinį horizontą.
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Bandymas rekonstruoti lietuvių
karo ritualą
Kiek kitaip dabar atrodo ir kariniai „strateginiai“
ir „taktiniai“ burtai. Strateginio burto atveju dievų
klausiama apie karinio žygio ar kampanijos sėkmę.
Taktiniai burtai naudojami teiraujantis apie konkrečią
situacijąkelių kilometrų ar net šimto metrų atstumu;
įtikėtina, kad strateginiai būrimai būdavo atliekami
viešai, susirinkus kariaunai, gal dalyvaujant žyniui,
gal juos lydėdavo tam tikri ritualai (tokio „būrimo“
atvejį galėtume įžiūrėti Kęstučio atliktame sutarties
patvirtinimo rituale). Šitas viešumas įžvelgiamas net
bendro kuršių ir livoniečių žygio pradžioje („jie visi
džiaugėsi“), taip pat Eiliuotoje Livonijos kronikoje, kur
galime pastebėti visiškai aiškų bei tapybišką vaizdą. Čia
pasakojama apie 1259 m. į karo žygį besiruošiančius
žemaičius, kurie puotauja, o „pats kilniausias iš visų jų“
kreipiasi į susirinkusius vyrus, kviesdamas juos į žygį.
Jo kalba kitiems „kunigaikščiams“ patikusi:
Ir tam pokyly prisiekė
Karo žygin iškeliauti.
Juos dievai turėjo ginti.
Kai pasibaigė tos vaišės,
Tuo suskato jie rikiuotis
Ir trys tūkstančiai sustojo.
Ir čia pat tuojau prisiekė
Užsipulti Kuršo kraštą.
Jų žynys tuo tarpu būrė
Sulig papročiu senovės,
Gyvulius dievams aukodams,
Taip saviesiems prakalbėjo:
„Būkite linksmi, žemaičiai,
Žygyje tam gali tekti
Jums patirti daugel vargo,
Bet bus šauniai nugalėta
Ir bus pergalė laimėta.
O dabar į Kuršą ženkit
Ir krikščionims „puotą“ renkit.
Nebegalite gaišuoti,
Skirkit dievams1 trečią dalį,
Kad laimėtumėt tą šalį.
Jei palankūs bus dievai,
Saugūs būsite tikrai.
Juk dievai to nusipelno,2
Kad aukotume ginklus jiems,
1
BRMŠ, t. 1, p. 309 pateiktame vertime ši vieta verčiama: „Skirkit
dievui trečią dalį“, tačiau atrodo, kad Eiliuotosios Livonijos kronikos
fragmentas „Ir sult geloben das dritte teil / Den goten, so geschiet uch
heil“ (p. 299) verstinas daugiskaita, nes visur kitur kronikoje kalbama
apie dievus, o ne vieną konkretų dievą: plg. „Werden uch die gote gut“,
„Die gote die sint wol wert“, „Vnser goten brinnen“ (p. 299–300).
2
BRMŠ, t. 1, p. 309 pateiktame vertime čia taškas, originale – kab
lelis (p. 299).
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Žirgus ir narsiuosius vyrus,
Kaip mums papročiai įsako“.
(BRMŠ, t. 1, p. 299–300, 309–310)
Šis fragmentas labai informatyvus. Kryžiuočiai ir
nelaisvėn patekdavo, ir patys paimdavo į nelaisvę
lietuvių karius, ir šiaip, manytina, pakankamai gerai
žinojo, kaip lietuviai rengdavosi žygiui. Gal kai kurios
smulkmenos ir aprašomos pagal besiruošiančių išpuoliui
teutonų pavyzdį, bet pati rengimosi eiga ir jos etapai iš
principo turėtų būti patikimi, juolab kad daugelį dalykų
patvirtina ir kiti šaltiniai.
Pirmasis rengimosi etapas – didžiūnų rinkimasis,
puota, kurioje kilmingiausiasis kunigaikštis, matyt,
šio konkretaus žygio karo vadas, skelbia žygį ir visus
ragina prisijungti prie jo. Visi puotoje dalyvaujantieji
prisiekia išsirengti į karo žygį. Kiek galima spręsti, tai
žymesnieji bajorai, teritoriniu ar gimininiu principu su
formuotų junginių vadai. Išsirikiuojama išsyk po puotos
(suprantama, ryžtas tuo metu didesnis). Pastebima,kad
žemaičiai šiame žygyje tikisi dievų pagalbos.
Antruoju etapu kariai išsirikiuoja ir priimama prie
saika pulti Kuršą. Ką tik Eiliuotoji Livonijos kronika
minėjo, jog prisiekė puotos dalyviai, t. y. vadovybė. Dabar
priesaika priimama iš „eilinių“, arba iš rikiuotės.
Vėlesniaisiais laikais, atsiradus profesionaliai kariuo
menei, priesaika duodama visam tarnybos laikui; čia
prisiekiama prieš konkretų žygį. Reikia numanyti, kad
laisvųjų karių sambūrį be priesaikos būtų gana sunku
valdyti; priesaika konkrečiam žygiui reikštų ir priesaiką
konkrečiam karo vadui – žygio laikotarpiu. Atrodo, kad
priesaika čia turi ir tam tikrą socialinį pobūdį. Antrą sykį
prisiekia ne vien vadai, o rikiuotė. Tai reiškia, jog karo
žygio metu nebegalioja šiaip egzistuojantys hierarchiniai
ryšiai ar ligšiol galiojusi subordinacija (teritoriniu ar
gimininiu principu, t. y. karo žygio metu laisvasis karys
paklūsta ne įprastam savo grupės vadui, o kariaunos
vadovybei, t. y. karo tarybai ir žygio vadui). Vargu ar
abejotina, kad tos priesaikos pagrindas – religinis.
Trečias etapas – žygio pašventinimas. Čia žynys au
koja dievams gyvulius ir buria apie žygio sėkmę. Nela
bai aiški chronologinė seka: manoma, kad žemaičiams
priimant priesaiką „jų žynys tuo tarpu būrė“. Atrodytų,
tarsi buriama priesaikos metu, antra vertus, išties
būrimas po priesaikos būtų nelabai laiku – o jei burtai
bus neigiami? Tokiais atvejais karinio žygio atsisakoma.
Oficialus būrimas turėjo iš tiesų vykti pačios priesaikos
metu ar prieš ją (nors tikėtina, kad ir priesaika, ir
religinės apeigos buvo sujungtos į vieną karinį religinį
ritualą). „Tuo tarpu“ reikia suprasti ne kaip keliolikos
sekundžių vyksmą: žynys aukoja gyvulius, ir tai ne
paprastas skerdimas, jį turi lydėti kažkokia malda ir
ritualas, be to, skerdžiami gyvuliai, o ne vienas gyvulys.
Tai primena romėnų suovetaurilia, ypatingą romėnų
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auką: aukojama kiaulė, avis, jautis, nors lietuviškoje
tradicijoje dažniau sutinkame vieno gyvulio (jaučio,
ožio, kiaulės, šerno) aukojimą. Šiaip ar taip, žynys, net
labiausiaiįgudęs ar su pagalbininkais, šią auką turėjo
atlikti ne greičiau kaip per ketvirtį valandos. Tikrai
galimas dalykas, kad tuo metu vyksta priesaika (jeigu
prisiekia ne rikiuotė, o teritoriniai būriai ar klanai at
skirai, vienas po kito, tai irgi užimtų maždaug tą patį
laiko tarpsnį). Išties būrimas po priesaikos būtų jau
būrimas post factum, būrimas prieš priesaiką nebūtų
rimtas, ir tai, kad Eiliuotoji kronika praneša apie tam
tikrą laiko tarpsnį, berods, simptomiška. Atrodo, kad
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būrimas chronologiškai koreliuoja su priesaika ir galbūt
užbaigia visą išsirengimo mūšin ritualą iškilmingu
palankios dievų valios paskelbimu.
Vis dėlto, turint omenyje, kaip rimtai būdavo žiūrima
į dievų valios apreiškimą, kyla įspūdis, kad kažkokios
„konsultacinės aukos“ dėtos jau anksčiau, ir kad šis
ritualas yra tik formalus ir drauge oficialus viešas auko
jimas prieš karo žygį, tik darsyk sustiprinantis dievų
valią ir karių dvasią.
Taigi išeinama į žygį. Jei rengimosi žygiui aprašymą
pratęsime kaip su žygiu susijusių ritualų aptarimą,
kalbėdami apie žygio ritualų etapus, tai toliau turėtume
pasiremti Eiliuotosios Livonijos kronikos pastebėjimu,
jog žemaičiai pasižada paaukoti dievams bei tikisi jų
globos žygio metu.
Ketvirtas etapas – žygis, antpuolis, eventualiai –
pergalė. Žinoma, negalima Ordinų kronikomis rem
tis kaip visą lietuvių karinį ritualą nušviečiančiais
dokumentais, bet vis dėlto įsidėmėtina, kad juose
nekalbama apie lietuvių žynius, dalyvaujančius karo
žygiuose. Tai panašu į tiesą. Pirma, autoritetingas žynys
privalėjo būti pagyvenęs ar net senas – karo žygyje jis
būtų našta. Antra, žyniai, kiek žinome, būdavo susiję
su kulto vietomis, tam tikra prasme „pririšti“ prie jų.
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Negalima kategoriškai teigti, kad žyniai nedalyvavo
karo žygiuose ar kad lietuviai negalėjo turėti kažkokių
„karo žynių“, tačiau kronikose jie neminimi. Net tada,
kai kalbama apie karo žygio metu metamus burtus ar
apie belaisvių aukojimus, niekur neužsimenama apie
žynį, kalbama tik apie „vieną lietuvį“ ar „lietuvius“,
kuris (kurie) buria žygio metu ar kurie aukoja dievams
karo belaisvį. Kiek galima spręsti iš šaltinių, belaisvis
aukojamas išsyk po laimėtos kampanijos ar konkretaus
pergalingo mūšio, ar paėmus Ordino pilį. Tai būna vi
enas burtais parinktas belaisvis, kuris, pačių lietuvių
žodžiais tariant, „pasiunčiamas dievams“. Tai tiesioginė
padėka dievams po konkretaus laimėto mūšio.
Penktas etapas – trečdalio grobio aukojimas. Tai karo
žygio ritualo užbaigimas, pažado dievams išpildymas.
Jei belaisvis be didesnių abejonių aukojamas iškart
po pergalės, dėl pagrindinės viso žygio pergalės aukos
laiko ir vietos kyla tam tikrų abejonių. Dusburgietis
rašo kaip vokiečiai užpuolė Vytenio kariauną, grįžusią
iš žygio: „minėtosios kariuomenės vyrai buvo sugrįžę
namo ir ilsėjosi po sunkaus žygio, dėkodami dievams
už jiems suteiktą šiame kare pagalbą“ (DPK, p. 257).
„Dėkojimasdievams“ čia gali būti tiek retorinė figūra,
tiek „aukojimo“ kontaminacija. Vis dėlto žodžiai graciis
suis referent es nesunkiai gali būti suprantami ir
aukojimų prasme.
Mums galėtų pagelbėti prūsiška medžiaga; Simono
Grunau kronikos legendinėje dalyje, kalbant apie prūsų
rengimąsį į karą, galima išskirti bent jau pagrindines
fazes: susirenka prūsų „kilmingieji“ (matyt, ne tik teri
toriniai ar giminių vadai, bet ir laisvieji kariai), jiems
prūsų vadai iškelia puotą, atslenka stipri audra, kurioje,
kaip išaiškina krivis kirvaitis, iš dangaus byloja prūsų
dievas Perkūnas. Jo valia tokia: prūsai privalą išeiti į
karą prieš mozūrus. Prūsai išvyksta, iškovoja pergalę,
po kurios dievams paaukojamas baltas žirgas (LPG, p.
193–194). Pagrindinės trys fazės tos pačios: puota, dievų
valios paskelbimas, po pergalės aukos dievams. Ši auka,
beje, atliekama Rikojote, prūsų religiniame centre, t. y.
grįžus iš karo žygio. Atrodo, kad prūsuose karo grobio
atitinkama dalis irgi būdavo aukojama (deginama) ne
priešo teritorijoje, o grįžus atgal: „Po pergalės jie aukoja
savo dievams padėkos auką iš viso grobio, pergalingoje
kovoje laimėto, trečdalį atiduodami minėtajam kriviui,
kuris tą auką degino“ (DPK, p. 88). Krivis rezidavo
Romovėje (Grunau ją vadina Rikojotu), tad aišku, kad
trečdalio grobio auka buvo aukojama kaip tik ten, t.
y. grįžus iš karo žygio. Dusburgietis kitu sakiniu dar
paaiškina:„Šiuo metu lietuviai ir kiti tose žemėse gy
venantys netikėliai tą auką degina toje ar kitoje vietoje,
kurią jie laiko šventąja“ (DPK, p. 88). Šis fragmentas
nesako, kad auka turi būti aukojama kariaunos dis
lokacijos vietoje (beje, tai ir nelabai įmanoma, nes jei
nekalbame apie kunigaikščio kariauną, o konkrečiam
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žygiui susitelkusias jungtines pajėgas, vienos dislokaci
jos vietos nėra). Deginimas „šventoje vietoje“ praplečia
galimo deginimo vietos rinkimosi galimybę: lietuviai
Prūsijoje bent jau iki XIII a. paskutiniųjų dešimtmečių
taip pat dar galėjo rasti tebefunkcionuojančių kulto
vietų, o ir vėliau tam tikrų vietų sakralumas galėjo būti
prisimenamas; vis dėlto tikėtiniausia, kad trečdalio
grobio auką vis dėlto stengtasi aukoti Lietuvoje, jau
grįžus iš žygio (tikėtiniausia toje sakralioje vietoje, kuri
buvo arčiausia nuo pradinio susirinkimo, kariuomenės
būrimosi vietos).
Taigi – pažadas duotas ir išpildytas, dievų pagalba
suteikta, dievams atsidėkota aukomis; žygis baigtas.
Tai bendriausi karo žygyje atliekamų ritualų kontū
rai, – karo žygis pradedamas šaukiantis dievų globos,
atsiklausiant jų valios ir baigiamas padėka dievams.
Burtai, burtininkavimas karo sakraliniame lauke
neturi būti suprantami kaip kažkokios keistenybės,
prietarai etc. Burtininkavimas čia yra žmonių ir dievų
veiklos bei valios sinchronizacija, derinimas ir išreiškia
gilią, intensyvią religinę savimonę, ne tik abstrakčiai
trokštančią bendrystės su dievais, bet iš tikrųjų inten
syviai ją išgyvenančią.
Dievams aukojama tiek atsidėkojant už pergalę, tiek
ruošiantis karo žygin, jiems pažadama trečdalio grobio
auka, aukojami belaisviai. Tai dar nereiškia, kad čia
susiduriame su specifine religine žmogaus auka: auko
jamas vienas burtais parinktas belaisvis, jis sudegina
mas raitas ant žirgo ar nužudomas kitokiu ritualiniu
būdu, „pasiunčiamas dievams“. Tai padėkos auka – ne
tiek religinis, kiek karo paprotys. Belaisvis aukojamas
išsyk po laimėtos pergalės, negabenamas į dislokacijos
vietą, idant ten būtų paaukotas. Jis – karo auka, pavaldi
daugiau karo papročiams, o ne pačiai senajai religijai.
Šitaip atsidėkojama dievams.
Lietuvių egzistencija tuo metu turėjo tvirtą religinį
užnugarį. Tai, kas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti
prietarai, išties yra veikiančios ir pajėgios sistemos
dalys. Šitoje sistemoje buvo įgyjama žmogaus religinė ir
psichologinė atrama bei pusiausvyra. Dievų ir protėvių
parama ir dalyvavimas čia ir dabar nebuvo retorinės
figūros.

Santrumpos
BRMŠ 1 – Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, parengė N. Vėlius,
Vilnius, 1996, t. 1.
DPK – Dusburgietis P., Prūsijos žemės kronika, parengė, įvadą ir
paaiškinimus parašė R. Batūra, vertė L. Valkūnas, Vilnius, 1985.
LLK – Latvis H., Senosios Livonijos kronika, in: Latvis H., Vartbergė H.,
Livonijos kronikos, vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė J. Jurginis,
Vilnius, 1991.
LPG – Mannhardt W., Letto-Preussische Gotterlehre, Riga, 1936.
MNPK – Marburgietis V., Naujoji Prūsijos kronika, vertė R. Jasas,
mokslinis redakorius K. Gudmantas, paaiškinimus parašė R. Trimonienė,
K. Gudmantas, Vilnius, 1999.
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TEMA: PAVELDAS

VOVERĖ HERMENEUTINIAME RATE,
arba Lietuvos paveldo apsaugos kryptys

Jūratė Markevičienė

Lietuvoje apstu kalbų apie paveldo1 apsaugos bėdas.
Nykstančius senuosius statinius, savo istorinį ar
tradicinį charakterį prarandančias vietoves ir vėjais
švaistomas lėšas kiekvienas gali pamatyti plika akimi.
Iš žiniasklaidos atrodo, jog visi keblumai ir kliūtys glūdi
buitinėje psichologinėje plotmėje: korumpuoti arba
išpuikę valdininkai, tamsūs savanaudžiai politikai,
godūs, neprincipingi arba abejingi mokslininkai bei kiti
specialistai, ciniški savininkai ir architektai, įžeistų
ambicijų karai (arba atvirkščia tvarka)... Iš tiesų šie
„pragmatiški“ interesai stipriai veikia Lietuvos paveldo
apsaugą.
Deja, ne pikta valia sukelia daugelį apsaugos proble
mų. Sakau „deja“, nes piktą valią lengviau įrodyti ir
bent kiek pažaboti. Kur kas dažniau paveldo naikinimu
baigiasi geriausi norai ir nuoširdžiausi siekiai. Šios rū
šiesveiksniai susiję su žmogaus veiklos motyvacijos ho
rizontu k. t., su žinojimu, vertėmis ir įsitikinimais. Apie
jų neigiamą poveikį kalbame, manding, pernelyg retai.
Pirmasis šitoks veiksnys – teorinio diskurso stoka,
įsisenėjusi Lietuvos „tradicija“2. Dabartiniame kalbėjime
apie paveldą, netgi mokslinėje spaudoje tik retsyki
ais aptinkame rimtesnių teorinių minčių, bet ir jos
lieka be atsako. Kelinti metai nepolemizuojama dėl
konceptualių dalykų, bendresnės diskusijos lieka
monologų ar empiriškų konstatavimų „sumomis“, o
konkrečių paveldo reikalų (verčių, apsaugos nuostatų ar
net paskirų objektų tvarkymo) svarstymai savo turiniu
ir stiliumi labiau primena politinius debatus, interesų
grupių ginčus ar kitų praktinės žiūros vertybių, tarkime,
skonio varžybas. Čia nėra nei diskurso, nei sutarimo, nes
siekiama ne tiesos, bet įtakos. Šiems bergždiems ginčams
švaistomi žmonių ištekliai ir lėšos, o projektai, sukurti
ir suderinti pagal individualius vienos ar kitos „nuga
lėjusios“ grupuotės kriterijus, dažniau tampa paveldo
žalojimo priežastimi negu apsaugos priemone.
Jūratė Markevičienė – menotyrininkė, VDA Meno istorijos
ir teorijos katedros dėstytoja, Tarptautinio paveldo apsaugos eks
pertė (ICOMOS narė). LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių ap
saugos aukščiausios kategorijos ekspertė ir atestuota specialistė.
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Teorinis diskursas, užsimezgęs maždaug 1986–
1991 m., apibrėžė esminius pažintinius bei vertybinius
Lietuvos paveldo klausimus ir ėmė formuoti atitinkamą
išankstinį visuomenės supratimą. Vėliau jis nunyko,
nes peržengęs visuomeninio diskurso galių ribas taip
ir negavo galimybių peraugti į mokslinį, grindžiamą
nuosekliais tyrimais. Klausimai liko be atsakymų, o
apsaugos motyvacijos horizontas neišsiplėtė. Jis iki šiol
formuojasi vangiai, gaivališkai ir turi aibes archaizmų,
ne gerąja šio žodžio prasme.
Iš pirmojo neigiamo apsaugos veiksnio kyla antrasis,
kurį galima pavadinti lietuvišku paveldo supratimu3.
Jis gerokai skiriasi nuo nūdienės Vakarų civilizacijos
sampratos4.
Vakarų teorinė žiūra ir ją sekanti apsaugos praktika
paveldą laiko ateities kultūros ištekliais, todėl siekiama
išleisti paveldą iš muziejų, nuimti nuo pjedestalų, kad
jis virstų savaime suprantama kasdienybės dalimi.
Jo saugojimas vis dažniau vadinamas etosu. Daugėja
žmonių, kuriems paveldo apsauga tampa tiesiog gyveni
mo būdu. Teise į paveldą siūloma papildyti Žmogaus
teisių deklaraciją.
Lietuvos Konstitucija, kai kurie kiti įstatymai 5
irgi nurodo ypatingą paveldo svarbą, mūsų valstybė
1
Šiame straipsnyje „paveldu“ vadinamas nekilnojamasis paveldas
(kraštovaizdžiai, gyvenvietės, statiniai ir pan.), bet teiginiai yra bendresni
ir tinka visam medžiaginiam kultūros paveldui.
2
Žr. Markevičienė J., „Kultūros paveldo apsauga Lietuvoje – teisinis
aspektas“, in: Kultūros paminklų enciklopedija, Vilnius, 1998, t. 1: Rytų
Lietuva, d. 2, p. 5–11; Markevičienė J., „Kultūros paveldo saugos raiška:
mokslinės, emocinės ir teisinės prielaidos“, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1900–1940, Vilnius, 1998, p. 271–307; Markevičienė J., „Vilniaus
kultūros paveldo apsauga Lietuvos Respublikos (1939–1940), Sovietų
Sąjungos okupacijos bei aneksijos pradžios (1940–1941 ir 1944–1945)
ir nacistinės Vokietijos okupacijos (1941–1944) laikotarpiu“, in: Vilniaus
kultūrinis gyvenimas 1939–1945, Vilnius, 1999, p. 142–175.
3
Turiu galvoje ne kažin kokį Lietuvos žmonių požiūrių „vidurkį“,
bet požiūrį, aiškiai vyraujantį valstybinėje paveldo apsaugos sistemoje
ir jos aplinkoje. Jis ne visuomet deklaruojamas, bet aiškus atitinkamų
dokumentų bei pasirinktų sprendimų metakalboje.
4
Šios sampratos vieningumą užtikrino tvirtas mokslo pamatas: Vakarų
pasaulio požiūrį į paveldą bei jo apsaugą formavo ir tebeformuoja
teorinis tarpdisciplininis diskursas, kuriame dalyvauja daugelio šakų
mokslininkai. Nacionaliniai ypatumai ryškėja taktikos, bet ne strategi
jos lygmenyje ir tikrai neapima identifikavimo ir vertinimo srities, kuri
tvarkoma pagal mokslo metodus.
5
LR nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas (1996).
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prisijungė prie svarbių tarptautinių paveldo apsau
gos konvencijų. Bet šie teisės apibrėžimai pernelyg
abstraktūs ir neatskleidžia to, ką iš tiesų laikome ar
nelaikome saugotinu praeities palikimu. Sąmoningai ar
nesąmoningai, paveldą suvokiame kur kas siauriau: api
mame mažiau rūšių, labiau atskiriame nuo šiuolaikinio
gyvenimoir net kultūros (!), ignoruojame jo vaidmenį
kasdieniame asmens gyvenime ir apskritai vis labiau
kratomės paveldo apsaugos, laikydami ją didžiausiu
ekonominės raidos trukdžiu (burtažodis „investicija“
užkeri pareigūnus tiek, kad jie kaip mat pasirašo po
bet kokiupaveldą naikinančiu projektu). Vakarų sam
pratos raidą rodo besikeičiantys paveldo apibrėžimai:
„senienos“, „reliktai“, „paminklai“, „istorijos šventovės“,
gyvavę XIX a. ir XX a. pradžioje, pamažu užleido vietą
„kultūros turtams“, vėliau „kultūros paveldui“, pagaliau,
prieš porą dešimtmečių, imta kalbėti apie „kultūros
išteklius“. Lietuvos terminija – „paminklai“ ir „kultūros
vertybės“ (žodį „paveldas“ pavartojo vienintelis, Na
cionalinio saugumo pagrindų įstatymas) gana tiksliai
parodo, kur šiandien esame. Supratimo skirtumą galima
paaiškinti ne kokiais specifiniais „neeuropietiškais“
tautos bruožais ar paveldo savybėmis, nes šia prasme
tikrai neiškrintame iš Europos kultūros konteksto. Iš
dalies kalti tam tikri XIX ir XX amžių Lietuvos istorinės
raidos ypatumai, neleidę paveldo sampratai natūraliai
rutuliuotis ir taip suformavę gana savotišką supratimą.
Kita vertus, šiuolaikinis kultūros paveldo pasaulis
Lietuvai vis dar beveik terra incognita, o motyvacijos
horizontas, žinia, priklauso nuo to, kiek žmogus yra
atskleidęs pasaulį.
Išankstiniu nežinojimu grįsti geri norai kenkia Lietu
vos paveldui gal net labiau negu sąmoningas naikinimas
ir gali kainuoti vertybes, būtinas mūsų tautos tapatu
mui išsaugoti. Todėl svarbu įvardyti kelias pagrindines
aksiologines šiuolaikinės paveldo apsaugos nuostatas
ir pažiūrėti, kaip jos reiškiasi Lietuvoje.

I. Paveldas ir kultūra
Paveldo apsaugos kryptis ir apimtis, kurias pasirenka
viena ar kita tauta, lemia jos verčių sistema, susijusi su
išankstiniu kultūros supratimu. Filosofija ir kultūros an
tropologija pateikia per šimtą kultūros apibrėžimų: nuo
siauriausio, kai kultūra sutapatinama su meno kūrimu
bei vartojimu, iki plačiausio, kai kultūra vadinamavisa
žmogaus veikla. Šiuolaikinė paveldo apsaugos teorija
remiasi pastaruoju, suformuluotu kultūros antropologi
jos. Pasak jo, „kultūra – homo sapiens būdinga elgsena
drauge su medžiaginiais objektais, kurie naudojami kaip
integrali šios elgsenos dalis; ją sudaro kalba, idėjos,
tikėjimai, papročiai, taisyklės, institucijos, įrankiai,
technikos, meno kūriniai, ritualai bei ceremonijos ir t.
t.; kultūra – tai ir žmogaus susikurtoji aplinka, daiktų
ir įvykių tąsa, pagrįsta priežasties – pasekmės ryšiu;
šios išorinės, žmogaus sukurtos aplinkos paskirtis
– užtikrinti kultūros sistemoje gyvenančių žmonių vi
suomenės gyvenimo saugumą ir stabilumą; taigi kultūrą
galime vertinti kaip naujausią ir labiausiai išsivysčiusią
gyvenimo saugos ir tęstinumo sutvirtinimo priemonę,
priklausančią sekai, kurią pradėjo paprasčiausias
refleksas“6.
Šiuo atveju kultūra – sociumo dvasinės gyvasties raiš
ka, o kultūros paveldėjimas, įsisavinimas ir perdavimas
ateities kartoms – ne kas kita, tik būdas konkrečią
kultūrą sukūrusiam sociumui išsaugoti ir pratęsti
šią gyvastį. Visuomeninę paveldo paskirtį tiksliai nu
sako hermeneutinio rato principas: bet kokį supratimą
sąlygoja suprantančiojo išankstinis supratimas. Taigi
praeitis ne tik diktuoja ateities planus, bet apskritai
sudaro didžiąją mūsų nūdienio gyvenimo dalį, „išskyrus
palyginti negausias naujoves, kurias pats sau susikuria
kiekvienas šimtmetis, ir tiesioginius skolinius iš kitų
visuomenių, kurie pastebimi difuzijos proceso metu“7.
Kultūros antropologija dažnai tapatina kultūrą, tradiciją
ir paveldą: „kultūra – visuomeniniu būdu paveldėta
tikėjimų bei praktikos visuma, kuri apibrėžia mūsų
gyvenimo sandarą“, „visuomeninis paveldimumas vadi
namas kultūra. Kaip bendrasis terminas, kultūra reiškia
visuomeninio žmonijos paveldo visumą, o kaip specialu
sis – ypatingą šio paveldo kryptingumą“, „visuomeninis
paveldas [...] paprastai vadinamas kultūra“8.
Joks sociumas neturi alternatyvos praeities pal
ikimui saugoti ir perduoti. Bet jis gali pasirinkti du
kelius: paveldėti ir palaikyti protėvių palikimą arba
6
„The Concepts and Components of Culture“, in: The New Encyclo
pœdia Britannica. Macropœdia, 1991, vol. 16, p. 874–875.
7
Radin M., Encyclopœdia of Social Sciencies, 1949, vol. 15, New
York, p. 62.
8
Edvard Sapir, Ralph Linton, Bronislaw Malinowski. Cit. pagal:
KroeberA. L., Kluckhohn C., Culture: A Critical Review of Concepts
and Definitions, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1952,
p. 47–49.
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jį atmesti, savo kultūroje atveriant ertmes svetimam
paveldui. Pastarąjį sociumas pažįsta tik fragmentiškai,
todėl skolinius, ištrauktus iš kitos kultūros konteksto,
dažnai priima ne kaip svetimą paveldą, bet kaip savą
naujovę. Pernelyg didelis šitokių atsitiktinių naujovių
srautas skatina kultūros sistemos entropiją. Nėra
sociumo, kuris nenorėtų išlikti, o savisauga verčia
palaikyti senąją tvarką, kitaip tariant, saugoti ir tęsti
savo kultūrą. Todėl jis iš prigimties atsargus naujovių
atžvilgiu. Dėl šio lemiamo paveldo vaidmens sociumo
gyvenime, žmogaus veiklai, veikiančiai paveldą, iš seno
priskiriama moralinė reikšmė, o poelgiams, asmenims
ir socialiniams dariniams taikomi moraliniai vertini
mai. Prisiminkime kad ir Herostratą ar vandalizmo
termino kilmę.
Sociumas turi tik du būdus paveldui saugoti ir per
duoti. Pirmasis senas kaip pati žmonija, aptinkamas
bet kur pasaulyje ir labiausiai patikimas. Jį vadiname
tradicija. Šiai paprotinei, savaime suprantamai nuo
statai iš esmės nereikia racionalių motyvų, nes ji remiasi
tik vienu – būtinybės kartoti („taip visuomet daryta“)
argumentu. Šiuo atveju pati bendruomenė pagal savo
moralinius kriterijus įvertina paveldo žalotoją ar perne
lyg didelių permainų diegėją ir jį atitinkamai sudraus
mina, suvaržo, netgi pasmerkia. Antrasis būdas kur kas
jaunesnis ir išrastas Vakarų civilizacijos. Šiandien jį
vadiname paveldo apsauga. Priešingai tradicijai, ši žmo
gaus veikla yra racionali ir planuojanti. Paveldo apsauga
turi du tikslus: pirma, palaiko silpstančias tradicijas,
antra, išsaugo istorinę atmintį ten, kur tradicijų jau
nebėra (šiuo atveju išsaugotas paveldas – laidas kada
nors atgimti tradicijai).
Sociumo palaikomų tradicijų ir jo vykdomos paveldo

apsaugos sklaida atvirkščiai proporcinga. Tradicinėms
bendruomenėms iš esmės nereikia paveldo apsaugos, o
tradicijoms silpstant, paveldo apsauga tampa vis pras
mingesne ir svarbesne sociumo veiklos sritimi (1 pieš.).
Ši lygtis gana tiksliai nusako, ką ir kiek saugoti. Ten,
kur veikia tradicija, nėra būtina išlaikyti konkrečius
daiktus, nes žmonės moka ir nori juos atkurti. Tradicijai
nutrūkus, išsaugoti daiktai lieka vienintelė priemonė is
torinei atminčiai ir kultūriniam tapatumui palaikyti.
Deja, drauge su tradicijomis išnyksta ir moralin
iai saitai, reguliuojantys bendro kultūros palikimo
saugojimą. Paveldui ypač pavojingi kaitos laikotarpiai,
kai mainosi sociumo verčių sistema. Tokiu metu tik
blaivi suplanuota veikla, įgavusi valstybinių politinių,
teisinių bei ekonominių priemonių pavidalą, gali
užtikrinti praeities vertybių išlikimą ir perdavimą. Bet
šiai veiklai reikia varomosios jėgos – moralinės nuosta
tos, sąmoningo siekio saugoti paveldą. Nenuostabu, kad
šiuolaikiniame besimainančiame pasaulyje kultūros
paveldo apsauga tampa vienu pagrindinių civilizuotos
tautos požymiu, jos gyvenimo etoso dalimi, o sąmoningas
išankstinio supratimo formavimas (švietimas ir moky
mas) – paveldoapsaugos garantu.
Visi paminėti argumentai netenka galios, jei kultūra
laikoma kuo kitu – gyvenimo puošmena, prabangos
dalyku, elitine veikla, maloniu laisvalaikiu „tikro gy
venimo pakraštyje“. Būtent su šiuo siauruoju kultūros
ir ypač paveldo vietos kultūroje supratimu dažnai susi
duriame Lietuvoje. Jis gana archajiškas, būdingesnis
XIX a. ar bent jau sovietiniam laikotarpiui, bet, deja,
diktuojantis esminius politinius sprendimus. Papildoma
Lietuvos paveldo apsaugos problema – pernelyg didelis
supratimo atotrūkis nuo tikrovės, kur vyksta sparti ir
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gili medžiaginės žmogaus aplinkos kaita, ir dėl daugelio
istorinių priežasčių nebeveikiantis savaiminis tradicijos
– paveldo apsaugos svertas. Todėl mums ypač svarbu
įsisąmoninti savo silpnąsias vietas kuo anksčiau, kol
dar neišnyko paveldas, susijęs su esminėmis kultūros
palikimo vertėmis.
Siaurasis kultūros suvokimas gerokai riboja paveldo
vaidmenį gyvenime ir podraug jo išlikimo galimybes. Pir
ma, paveldą laikome vien ženklu, simboliu, todėl įvaizdį
vertiname kur kas labiau nei patį daiktą. Antra,paveldu
laikome tik išskirtinius (elitinius) praeities kūrinius
ar ypatingus istorijos ženklus, todėl neatsižvelgiame
į jo svarbą kasdieniame žmogaus gyvenime. Trečia,
atsisakome daugelio paveldo rūšių, taip iškreipdami
savo istoriją. Ketvirta, neįvertiname istorinės aplinkos
poveikio. Pagaliau, gana retai siejame paveldą su pažini
mu, sumenkindami mokslo, mokslininkų ir specialiai
parengtų profesionalų vaidmenį apsaugos procese.

II. Įvaizdžiai ar daiktai?
Bene pagrindiniu lietuvišku archaizmu laikyčiau
simbolinį praeities palikimo matymą. Bet argi dera
archaizmu laikyti požiūrį, kad žmogaus kultūros
pagrindą sudaro ženklai? Argi ne simbolinio žinojimo
dėka fizinėse formose atskleidžiame kitokias, savaime
nepastebimas dvasines vertes?
Apie lietuviško mąstymo simboliškumą parašyta iš
tiesų daug. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį tik į vieną
dalyką. Nepalanki XIX ir XX a. istorija – okupacijos ir
aneksijos suformavo specifinį lietuvio santykį su savo
paveldu. Fizinį pasaulį – žemę, daiktus – vienaip ar ki
taip tvarkė okupantai... Beliko trauktis į nemedžiaginį ir
saugoti, kas nematoma, ką nevaržomas galėjai pasiimti
į tremtį, ko negalima buvo atimti, neatimant gyvybės
– kalbos, dainų, prisiminimų ... Tokiame sudvejintame
pasaulyje gyveno ne viena karta, pamažu formuodama
simbolinį suvokimą, kai daikto įvaizdis laikomas tikrove,
o daiktas – vien jos ženklu.
Nenuostabu, kad lietuviškas paveldo supratimas
jautrus simboliams, bet gan abejingas daiktų tikrovei,
juk „ženklas yra daiktas, primenantis kažką kitą, ne
priklausomai nuo to įspūdžio, kurį daiktas tiesiogiai
sukelia mūsų jausmams“9. Todėl jį nesunku pakeisti
kitu, netgi nepanašiu. Seną namą galima nugriauti
ir vėl atkurti jo pavidalą, seną baldą pakeisti kopija
ar imitacija... Deja, sykį nugriovęs ir atstatęs, tą gali
kartoti iki begalybės, paversdamas paveldą nebe praei
ties, o dabarties daiktais, ne atmintimi, bet naujais
gaminiais.Šitoks manipuliavimas daro paveldo apsaugą
Šv. Augustinas, De doctrina christiana II, 1, 1.
Eco U., Menas ir grožis viduramžių estetikoje, Vilnius, 1997,
p. 94.
9

10
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beprasme veikla. Jo vedami vis rečiau konservuojame
ar restauruojame, tikrus daiktus verčiau pakeisdami
prasiman yt ais scenovaizdžiais. Šiandien Vilniaus
Senamiestyje apstu naujai sukurtų „senovės fantazijų“
– tikrų tikriausios virtualios realybės. Sunku pasakyti,
kodėl istorijos imitacijas jų savininkai vertina labiau
nei senovės kūrinius (nes remontų metu juos dažniausia
sunaikina). Bet šių improvizacijų nepavadinsi nekaltais
žaidimais, nes jos tarpsta, šluote iššluodamos autentiš
kas istorijos liekanas.
Kita vertus, beveik kiekvienas sutiks, kad, tarkime,
Napoleono tabokinė ar Basanavičiaus kėdė vertingesnės
už šiaip seną tabokinę ar kėdę. O juk jas skiria tik mūsų
žinojimas, kad šie žmonės iš tiesų lietė būtent šiuos
daiktus. Šiame dvilypume glūdi didžiausias paveldo
paradoksas: jo asociatyviąją (memorialinę) vertę lemia
praeities daiktų tikrumas. Iš tiesų ne visi daiktai yra
ženklai, bet visi ženklai yra daiktai10. Saugoti paveldą
reiškia saugoti daiktus, nes vertės glūdi substancinėje
formoje, kur kūrėjo rankos ir laikas sugebėjo įspausti sa
vas žymes. La Giocondos originalą ir reprodukciją skiria
medžiaga. Paveldo entuziastai jau prieš kelis šimtmečius
pastebėjo, jog būtent daiktų tikrumas išlaisvina mūsų
vaizduotę. Pacituosiu blaivų ir nesentimentalų žmogų,
žymų fiziką, Nobelio premijos laureatą Nielsą Bohrą:
„Argi ne keista, kaip pasikeičia Kronbergo pilis, kai
tik žmogus įsivaizduoja čia gyvenus Hamletą? Esame
mokslininkai, tad tikime, jog pilis sumūryta iš akmenų,
ir žavimės architekto sugebėjimu juos sudėst yti.
Akmenys, žalias, patina padengtas stogas, koplyčios
medžio drožyba – visa tai ir yra pilis. Faktas, kad čia
gyveno Hamletas, nepakeičia nė vienos detalės, bet po
draug viską permaino. Sienos ir mūrai staiga praby-la
kita kalba. Pilies kiemas tampa kone visu pasauliu,
tamsus kampas primena niūrius žmogaus sielos užka
borius, ir girdime „būti ar nebūti?“ O juk apie Hamletą
težinome tik tiek, kad jo vardas paminėtas XIII amžiaus
metraštyje. Niekas negali įrodyti, kad Hamletas ap
skritai gyveno. Bet kiekvienas žino klausimą, kurį į jo
lūpas įdėjo Šekspyras, ir Hamleto atrastas žmogaus
gelmes, todėl jam turėjo atsirasti vieta žemėje, čia,
Kronberge. Kai šitą sužinome, Kronbergas pavirsta į
visai kitą pilį“11.
Daikto kopija – vertingas įvaizdis, iliustracija, mokymo
priemonė, bet ji nebesužadina mūsų jausmų ir nebeska
tina mūsų refleksijos taip, kaip originalas. Trakų pilis
populiari, ir puiku, kad ją turime, bet išsivadėjo istorijos
dvelksmas, kadaise įkvėpęs Maironį, ir nebeturime
naujų eilių apie senuosius kuorus...
Saugoti daiktų medžiagiškumą skatina ne vien
11
Heisenberg W., Physics and Beyond: Encounters and Conversations, N. Y., 1972, p. 51.
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simbolinė memorialinė vertė. Estetinė12 pajauta, kurią
suteikia senieji daiktai, ne kiek ne menkesnis, o kartais
ir svarbesnis motyvas. Paveldą saugome dėl dvasinių,
kultūrinėmis vadinamų verčių, o ne dėl pačių daiktų.
Žmogaus dvasia glūdi fiziniame pasaulyje, jutiminėje
tikrovėje. Bet šios vertė glūdi fizinėse paveldo formose –
vietose ir daiktuose: kraštovaizdžiuose, statiniuose,
dailės kūriniuose, buities rakanduose... Daiktai tampa
savotišku laidininku, susiejančiu abu šiuos pasaulius.
Huizingos žodžiais tariant, „daiktai taptų absurdiški,
jeigu jų reikšmė apsiribotų jų tiesiogine funkcija bei
vieta reiškinių pasaulyje, jei savo esme jie nesisietų
su anapusiniu pasauliu“ ir jei jų dėka nepasiektume
„suvokimo gelmių, nepasiekiamų tais pojūčiais, kuriuos
sukelia kasdienės praktinės mintys ir poelgiai. [...] šie
jausmai gali (taip dažniausiai ir būna) suteikti mums
tikrumo, kad ir mūsų pačių gyvenimas yra apgaubtas
slėpiningos gyvenimo prasmės“13.
Daiktai ir vietos vienaip ar kitaip dalyvauja bet kuria
me žmogaus veiksme, netgi labiausiai nuo pasaulio ma
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terijos atsietame sielos gyvenime. Umberto Eco cituoja
Sugerijų, kontempliuojantį savo bažnyčios grožį: „Todėl,
kai kitą kartą [būnu apimtas] meilės Dievo namų grožiui,
įvairiaspalvis brangakmenių blizgesys mane atitraukia
nuo žemiškų rūpesčių ir nuoširdi meditacija, šventųjų
dorybių įvairovę perkeldama nuo materialių daiktų į
nematerialius, įtikina atsipūsti. [...] tada man atrodo,
kad regiu save esantį kažkokiame keistame pasaulio
pakraštyje, kuris nepriklauso nei visiškam žemės pur
vui, nei visiškai dangaus skaistybei, ir galiu su Dievo
padėjimu ekstazės būdu persikelti iš šio žemesniojo į
aną aukštesnį pasaulį“14.
Nedaiktiška daiktų prasmė glūdi fizinėje substancijo
je, todėl išlaikyti medžiaginį autentiškumą – vienas
svarbiausių paveldo apsaugos siekinių. Tiesa, požiūris
į daiktiškumo saugojimą skiriasi įvairiose pasaulio
kultūrose. Bet Vakarų civilizacija jau išbandė masinių
Plačiausia šios kategorijos prasme.
Eco U., op. cit., p. 78–79.
14
Cit. pagal: Eco U., op. cit., p. 29.
12
13

93

Jūratė Markevičienė

griovimų pasekmes, spėjo pajusti visus virtualiosios
realybės pavojus ir ieško alternatyvos, bent trumpam
sugrįždama į stabilų, beveik nekintantį tikrų daiktų
pasaulį.
Kodėl gi turėtume kartoti senas Vakarų klaidas, jei
šiandien jau žinome, kad, apsiribodami tik žodinėmis,
nematomomis žiniomis ir prarasdami daiktišką istoriją,
mes patys skurdiname savo praeitį ir kultūrą?

III. Garbinimas ar sugyvenimas?
Paveldo apsaugos pradžioje, XIX a., žodį „paminklas“
pradėdavo rašyti didžiąja raide, o tardavo iš pagarbos
virpančiu balsu. Paveldas reiškė šventovę ir šedevrą.
Į šimtmečio pabaigą šis požiūris ėmė keistis: atsirado
vietos ir kukliems istorijos liudijimams, ir kasdienio
gyvenimo reikmėms. XX a. paveldą susiejo su labai įvai
riomis žmogaus reikmėmis, o šiandien paveldą laikome
tiesiog būtina ir savaime suprantama kasdienybės dali
mi, kurios reikia kiekvienam ir ne vien švenčių proga.

Į senąsias gyvenvietes, kuklią kasdienę aplinką,
kur nėra architektūros šedevrų ar iškilių paminklų,
šiuolaikinius žmones traukte traukia. Juos gena
ne smalsumas, ne domėjimasis istorijos dokumen
tais. Sąmoningai ar nesąmoningai žmonės čia ieško
potyrių, kurių dažn iausiai pasigenda šiuolaikinėje
architektūroje: gilus žmogiškumo, pasaulio teigimo,
dvasinės šilumos pradas. Šios savybės glūdi senojoje
medžiaginėje aplinkoje, nes jos kūrėjai, vedami pieteto
bei nuolankumo Dievo ir protėvių tvarkai, siekė bendru
mo su pasauliu, tobulumo ir darnos. Tokios gyvenvietės
bei namai turi dvasią, leidžia patirti namų tikrumo,
saugumo, stabilumo ir tęstinumo pojūtį, pergyventi
paprasčiausius prisirišimo ir meilės namams jausmus,
patenkina archajišką žmogaus poreikį turėti šaknis.
Architektūra ėmė prarasti turėtas vietų kūrimo galias
dar XIX a. Jau tuomet žymus paveldo apsaugos teoreti
kas Johnas Ruskinas ragino saugoti senuosius namus,
kurie turi šventumo, nes statyti su meile, galvojant
apie amžinybę, o ne apie save. Blogu ženklu žmonėms

Palėvenės buvusio vienuolyno antro aukšto koridorius. 1998. Gintauto Trimako nuotrauka
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jis laikė tuos, kurie stato, tikėdamiesi pasitraukti iš
savo statytų vietų, ir gyvena, tikėdamiesi pamiršti
nugyventus metus, o blogu ženklu tautai – namus,
statomus gyventi vos vienai kartai, nes negali vienu
metu daryti gerą savo bendraamžiams ir tuo pat metu
šito nedaryti savo ainiams15.
Vietas, kurios išsaugojo savo dvasią, žmonės ne tik
lanko, bet ir jose kuriasi. Šis paveldas labiausiai reika
lingas gyventojams, tad jie pirmieji skatina apsaugą.
Saugomos ne istorijos iliustracijos ar dokumentai, kurių
informaciją kartais nesunku perkelti į kitas laikmenas,
bet vietos ir namų dvasia, kurią lengva pažeisti, tačiau
beveik neįmanoma atkurti. Toks rūpinimasis aplinka
vadinamas kultūros ekologija. Jis peržengia mums
įprastos „paminklosaugos“ rėmus, nes siekia kitokių
tikslų. Pirmiausia bandoma tausoti ir puoselėti vietas,
palankias gyventi namų, šeimos ir bendruomenės
gyvenimą. Antras tikslas – neatimti paveldo iš vietos
žmonių, nes „ne kiekvienas gali išvykti į tolimas keliones
ir svetur ieškoti senovės kūrinių, todėl daugelis žmonių
praranda viską, ką jiems būtų galėjęs suteikti senasis
menas, kai sunaikinami jų tėviškės reliktai. Nuskurdi
nus šių žmonių gyvenimo vietas, nuskurdinamas ir jų
gyvenimas.Taip nutraukiami glaudžiausi saitai, sieję
žmones su jų gimtąja žeme“16.
Istorinėje aplinkoje glūdinčios galimybės suteikti
žmogiškesnį būstą glaudžiai susieja šio paveldo apsaugą
su naujausiomis tausojančios pasaulio raidos kryptimis.
Lietuvoje yra tokio paveldo, bet jis sparčiai nyksta, nes
dairydamiesi paminklų blizgesio, nepastebime kuklesnio
praeities palikimo ir jo nešamų ekologinių verčių. Užuot
tvarkę puikiai suformuotą, labai palankią gyventi (tik
apleistą) istorinę mūsų miestų ir kaimų aplinką, mes
ją laužome, sąmoningai ar nesąmoningai pasirinkdami
tokius naujus statinius, kurie suardo ilgaamžę darną.
Vis nepalankesni gyventi darosi Vilniaus Senamiestis,
Žvėrynas ar Rasos, tas pats vyksta ir kitur, kur tik
atsiranda pinigų didesnėms statyboms. Vietos dvasią,
vietos charakterį jaučia daugelis, bet šios vertės iki
šiol nelaikomos pakankamu motyvu saugoti Lietuvos
istorines vietoves bei statinius17.
Taip simbolinis supratimas nuvertina estetinį pa
veld o poveikį. Šio supratimo vedami, matydami tik
paminklus, padarome ir blogesnį dalyką: iš daugybės
žmonių atimame paveldą ir sumenkiname juos pačius,
tarsi sakydami,jog tai, kas juos supa nuo gimimo, ką
jie myli ir norėtų išsaugoti, neturi jokios išliekamosios
vertės, nes pažiūrėti paprasti miesteliai ir kaimai,

kuklūs eiliniainamailiudija... tik kasdienį gyvenimą.
Paradoksas, bet ekologines vertes puikiai suvokė ir
nuosekliai naikino sovietinė sistema, kuriai kėlė pavojų
bet koks šaknų jausmas.

15
Ruskin J., The Seven Lamps of Architecture, Leipzig: Bernard
Tauchnitz,
ˆ 1849, p. 240.
16
Dvorak M., Katechismus der Denkmalpflege, Wien, 1918.
17
Įprastą, plačiai taikomą, UNESCO oficialių tekstų vartojamą sąvoką
„miesto charakteris“ Lietuvoje pavyko įteisinti vos viename paveldo ap

saugos dokumente – Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamente (1997
rugsėjis).
18
Erder C., Our Architectural Heritage: from Consciousness to Conservation, UNESCO, 1986, p. 44.
19
Yi-Fu Tuan, Przestrzeñ i miejsce, Warszawa, 1987, p. 192.
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IV. Savas ar svetimas paveldas?
Žodis „paveldas“ nusako tą, kas paliko, ir tą, kuris pa
veldėjo. Nėra niekieno paveldo. Jis priklauso tautoms,
bendruomenėms ir suaugęs su žeme, kur jos gimė ir
gyveno. Todėl patriotizmo motyvas – vienas stipriausių
paveldo apsaugos veiksnių. Jį sutinkame jau Senovės
Graikijoje. Tą patvirtina ir romėnai. Ciceronas rašė:
„Jokia Azijos ar Graikijos bendruomenė, jei tik turės
laisvą valią, niekada, niekaip ir niekam neparduos jokios
statulos, paveikslo ar kurio kito jai priklausančio meno
kūrinio [...]. Jų galva, didžiausia nešlovė įrašyti į savuo
sius metraščius, kad bendruomenė susiviliojo siūlomais
pinigais ir už menką užmokestį sutiko parduoti ir išvežti
svetur savo protėvių paveldą“18. Apianas savojoje Romos
istorijoje pasakojo, jog Kartaginos gyventojai, kuriems
romėnai leido pasitraukti iš apsupto miesto, pasiūlė pa
aukoti savo gyvybes mainais už Kartaginos išsaugojimą,
kviesdami „išlieti pyktį ant žmonių, o ne ant šventovių,
dievų, kapų ir nekalto miesto“19.
Tautų susitapatinimą su jas supančiu paveldu lemia
pasirinkimo laisvė. Tautoms, kurios ilgus amžius lais
vai gyveno savo žemėje, būdinga savo paveldu laikyti
viską, kas tik ten sukurta ar atvežta. Jų vertinamas
paveldas beveik tapatus jų šalies istorijai. Kitoms liki
mas atseikėjo mažiau laisvės, nes okupacijų ir aneksijų
metu ne viskas buvo kuriama laisva tautos valia. Toks
palikimas dažnai nelaikomas ar tik iš dalies laikomas
tautos paveldu ir sukelia labai prieštaringus jausmus –
nuo susižavėjimo iki neapykantos. Šį jausmą ir praeityje,
ir mūsų laikais patyrė nemažai pasaulio tautų. Panašiai
tenka rinktis ir tuomet, kai visuomenėje vyksta lūžis,
reikalaujantis perkainoti vertybes.
Lietuvoje šis skausmingas atrankos procesas truko
beveik du šimtus metų ir dar nėra pasibaigęs. XIX a.,
kai iš mūsų atėmė fizinio pasaulio nuosavybės teisę, o
kaimynų kultūrinės įtakos iš seno veikė stipriai, buvo
savaime suprantama ieškoti tautinio tapatumo arba kul
tūros šaknų ten, kur paveldas aiškiai skyrėsi (kalboje,
kaimo papročiuose, pagonybėje), ir vengti tų sričių, kur
tautų įnašas nebuvo taip aiškiai pasiskirstęs arba viena
kuri kaimynų kultūra veikė itin stipriai (dvarų ir miestų
kultūros, įskaitant ir profesionalią architektūrą).
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Šiandien puikiai suprantame, kad viską, ko tuomet
nelaikėme savo paveldu, mielai pasiėmė kiti, todėl dabar
nelengva įrodyti, kad šis paveldas vis dėlto priklauso
mums, nes buvo sukurtas mūsų žemėje. Tik XX a. pabai
goje į savo kultūrą pagaliau susigrąžinome dvarus, bet
miestai ir ypač kraštovaizdžiai dar netapo pakankamai
reikšminga mūsų istorinės atminties dalimi. Jų apsauga
deklaruojama simboliniame – žodinio užkeikimo – lyg
menyje, bet praktinė žiūra neretai pastebi tik vieną
vertę – nekilnojamąjį turtą geroje (brangioje) vietoje.
Vertinimai, susiję su tautos ar bendruomenės paveldo
tapatumu, turbūt neturi galutinio atsakymo. Bet
darydami atranką, mes kartais pamirštame tai, ką
visuomet atsimena Vakarų paminklosauga: vertinimai
keičiasi, o sykį nunaikinto paveldo nebeatkursi. Todėl
kiekvieną sykį, prieš priimdami vieną ar kitą lemtingą
sprendimą,turėtume savęs klausti: ar siūloma praeities
palikimo interpretacija iš tiesų verta originalo – paties
palikimo aukos?

V. Visuma ar išimtys?
Dar viena aksiologinė paveldo apsaugos nuostata –
istorinių teritorijų vienio saugojimas. Daugelis tokių
vietovių ne muziejai, gyvena kitais rūpesčiais, todėl nėra
jokios prasmės stabdyti jų gyvenimą. Jas galima saugoti
dviem būdais: kaip vienį, palaikant būdingas savybes
tiek, kad išliktų senoji vietos dvasia, arba suskirstant į
vertingus (saugotinus) bei nevertingus (nesaugotinus)
gabaliukus – statinius ar jų grupes.
Būdas saugoti fragmentus senesnis ir taikytas ne
vieną šimtmetį. Tik praūžę pasauliniai karai ir keli
masiškų naujų statybų dešimtmečiai įrodė, kad taip
nelieka nei vietovių, nei paminklų. „Nevertingi“ na
mai nugriaunami, jų vietoje iškyla nauji, ir visa tai
tiek pakeičia „vertingųjų“ kontekstą, kad jie netenka
vertingų savybių ir įgyja kitas, ne visuomet patrauklias.
Šis procesas primena meno kūrinio interpretavimą. Bet
paveldo atveju mūsų pagava planuoja nebe vertinimo, o

Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos bažnyčios varpinė, buvęs Pranciškonų konventualų
vienuolynas. Norviliškės. 1998. Gintauto Trimako nuotrauka
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paties kūrinio kaitą. Panašiai interpretuojant literatūros
veikalą,mums tektų išrankioti visas patikusias citatas,
o likusį tekstą, kaip nebereikalingą, ... sunaikinti. Šios
atskirtys nepadeda saugoti paveldą, kurio „iš daugybės
regimosioms formoms būdingų aspektų tarpusavio
susijungimo, o ne vien tik iš keleto (paskirų) matomų
ypatybių gimsta regimas grožis“20. Vienis reiškia ne dalių
sumą, bet kitą kokybę, kurios neturi nė viena atskira
dalis. Tą patį galima pasakyti ir apie ženklų prasmę.
Antras, šiuolaikiškesnis būdas skirtas saugoti šį vie
nį – savitą, nepakartojamą istorinės vietovės ar statinio
charakterį, jų vietos dvasią. Apie ją parašyta daugybė
knygų, būtent ji sužavi žmones ir priverčia juos pamilti
vienas ar kitas vietas. Charakterį formuoja žmonės, laikai
ir įvykiai, jis šimtmečius bręsta iš planingos veiklos ir
atsitiktinumų, todėl, sykį sunaikinto, jo nebepavyksta
atkurti. Kita vertus, vietos dvasią nesunku išsaugoti,
nustačius charakterio savybes ir apibrėžus, kaip su jomis
elgtis. Kiekvienas paveldo apsaugos profesionalas žino
ar bent turėtų žinoti šio įvertinimo metodus.
Lietuvos paveldo apsauga linkusi laikytis pirmo ap
saugos būdo – saugoti pavienius statinius, be didesnio
dėmesio jų kontekstui. Tai būdinga net toms vietovėmis,
kurias kaip nekilnojamąsias kultūros vertybes saugo
įstatymas. Kas atsitinka, supainiojus kriterijus ir prar
adus kontekstą? Šit keli iš daugelio Vilniaus pavyzdžių.
Daugiau nei prieš ketvirtį amžiaus Vilniaus Senamiesčio
regeneravimo projekte nevertingais (2–4 taškai 18 taškų
sistemoje) buvo paskelbta gana daug vienuolynų (pa
vyzdžiui, Pranciškonų). Mat jų fasadams „stigo“ dekoro
(pasak autorių, jie „neturėjo jokios architektūros“),
priešingai nei pokariniams Vokiečių gatvės namams,
įvertintiems 10 taškų. Kai kurie „nevertingi“ pastatai
vėliau buvo nugriauti, nors iš tiesų bylojo apie seniausius
Vilniaus laikus. 1996–1997 m. parengto neįgyvendinto
projekto – Vilniaus Senamiesčio apsaugos reglamento
– autoriai21 vertino ne tiek autentišką Senamiesčio
charakterį, kiek jo atitikimą pačių susikurtam abstrak
taus miesto įvaizdžiui. Visas Senamiesčio erdves, kurios
neatitiko šio įvaizdžio, nes neturėjo ištisinio perimetrinio
užstatymo arba statyba ten jungėsi su gamta, jie pa
vadino „urbanistiniu požiūriu nesusiformavusiomis“.
Bet tokios erdvės sudaro nemažą Senamiesčio dalį, ir
jei miestas iš tiesų „nesusiformavęs“, kaipgi jis atsidūrė
UNESCO pasaulio paveldo sąraše? Nežinodami miesto
raidos ypatumų, nesiekdami nustatyti charakterį ar dėl
kokių kitų priežasčių, autoriai „nesusiformavusiomis“
teritorijomis pavadino savitas, archajiškas ir todėl vert
ingas Vilniaus Senamiesčio vietas. Į šį juodąjį sąrašą

pateko Užupio, Paplaujos ir kai kurie kiti istoriniai
priemiesčiai ar jų dalys, istoriniai kraštovaizdžio kom
pleksai ir senosios atviros erdvės, pavyzdžiui, unikali
Sluškų rūmų teritorija, Vilniaus gynybinių įtvirtinimų,
senųjų kelių ir net upių senvagių vietos, senosios preky
vietės ir vandenvietės, buvusių vienuolynų teritorijos,
ypač jų sodai, ir panašiai22. Kitas šio projekto paradok
sas – gatvės, įvertintos tik kaip linijos plokštumoje,
kur vertė egzistuoja pati savaime, be pastatų. „Labai
vertingomis, tik su menkos vertės namais“ pripažintos
seniausios gatvelės – Užupio, Malūnų, Krivių,Bokšto,
Polocko, Tilto, Literatų ir nemažai kitų.
Vilniaus Senamiesčio, o ir bet kurios kitos istorinės
vietovės paveldui pavojingas šis nenoras matyti kon
teksto, vertinti dalis, jas lyginant su visuma, o regimąją
fizinę aplinką su istorijos žiniomis apie jos raidą. Sunku
pasakyti, kodėl permaišomi kriterijai, ir miestai arba
kraštovaizdžiai vertinami kaip pastatai, o kuklus kas
dienis paveldas tarytum paminklas. Paminklams tas
nė kiek nekenkia, bet kitas paveldas gerokai nuverti
namas ir neilgai trukus neatpažįstamai perdirbamas.
O juk ir šiuo atveju galėtume mokytis iš svetimų klaidų
ir pasidairyti, ką šiandien saugo ir atstatinėja tos
šalys, kurios griovė gerokai seniau, prieš trisdešimt
keturiasdešimt metų. Apstu ir savų klaidų, nes minėtas
požiūris vyravo visą sovietinį laikotarpį ir padėjo gerokai
perdirbti daugelį Lietuvos istorinių miestų bei miestelių
(pavyzdžiui, Anykščius).

Eco U., op. cit., p. 120.
Šį projektą 1996 m. rudenį Kultūros ministerijos Kultūros vertybių
apsaugos departamentas buvo užsakęs AB „PRI“ (autoriai architektai J.
Jurevičienė, A. Pilypaitis, R. Stulpinas ir E. Zilinskas). Darbas turėjo ne
mažai trūkumų, todėl nebuvo įteisintas. Vėliau, 1997 m. vasarą, KVAD
užsakė naują reglamentą (koncepcijos autorė ir darbo grupės koordinatorė

J. Markevičienė), kuris buvo įteisintas 1997 m. rugsėjo mėnesį.
22
Markevičienė J., Vilniaus Senamiesčio apsaugos reglamento projekto ekspertizė recenzija, Kultūros vertybių apsaugos departamentas,
Vilnius, 1997.
23
Laiškai Sabinusui ir Aloyzijui, cit. pagal Erder C., op. cit., p. 57,
58–59.
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VI. Profesionalai ir mėgėjai
Klausimas „ar reikia pažinti paveldą“ atrodo perdėm
retoriškas. Bet Lietuvoje paveldo apsaugoje mokslo
beveik nėra. Iki šiol neaišku, kuo laikoma mūsų
paveldo apsauga – profesionaliu darbu ar mėgėjiškos
veiklos sritimi, kur pakanka „sveiko proto“ ar šiek tiek
pamokų.
Konservatoriais iš seno dirbo menininkai, nes jie ge
riausiai išmanė meno daiktų medžiagas ir struktūras.
Bet kūrėjo prigimtį varžė mokslininko – istoriko, antik
varininko – darbo metodai ir tikslai. Šią prieštarą suvokė
jau senų senovėje. Romos imperatoriaus vietininkas
Italijoje, didelis Senovės Romos mylėtojas Teodorikas savo
architektams, kuriems buvo pavesta atstatinėti antikos
griuvėsius, rašė: „saugoti taip pat svarbu, kaip ir kurti“,
„žmogus, kuris rūpinsis prikelti šiuoskūrinius, turi būti
mokytas. Bet reikia dar daugiau. Savo paties nevilčiai, jis
turi jaustis esąs iš akmens, o supančias statulas matyti
it gyvus žmones“23. Deja, per amžius taip ir nepavyko su
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derinti šių prieštaringų reikalavimų viename asmenyje.
Todėl jau prieš pusantro šimto metų su pietizmu kon
statuota, kad „architektai nori statyti, tapytojai – tapyti,
ir pernelyg daug pareikalautume iš žmogaus prigimties,
tikėdamiesi, kad jie labiau gerbs kitų, o ne savuosius
darbus“24. Būtent tada dailininko ar architekto profesijos
vis labiau ėmė skirtis nuo konservatoriaus profesijos. O
šiandien pasaulyje vargu bau abejojama, kad dirbti šioje
srityje gali tik specialiai parengti profesionalai.
ŠŠiuolaikinė paveldo apsauga, be abejo, yra humanis
tikos disciplina. Juk paveldo išsaugojimas pagrįstas
paveldo vertėmis, o apsaugininkui privalu surasti jo
kultūrinės prasmės ir fizinės formos sąsajas. Kitas ver
tus, tai interdisciplina ir multidisciplina: kultūros, meno,
technikos ir amatų sferų bendra veikla, pagrįsta huma
nistikos bei gamtos mokslais ir daugelio skirtingų profesijų
santarve. Pagaliau, tai visuminė veiklos sritis, turinti
vieningą tikslą – išsaugoti žmonijos kultūros išteklius
kaip istorinės atminties, žmonių bendruomenių sta
bilumo ir tęstinumo, palankios gyvenimo aplinkos laidą.
Kitaip tariant, paveldo apsaugą grindžia pažinimas.
Paveldo apsaugos konvencijos ir kiti teisės aktai numato
standartinę, paprasčiausiu sveiku protu pagrįstą apsau
gos veiksmų seką: identifikuoti, ištirti, įvertinti ir pagal
gautas išvadas pasirinkti išsaugojimo bei pritaikymo
būdus. Bet šiam darbui reikia profesionalaus pasirengimo
ir specialių įgūdžių. Tarptautinė paminklų ir istorinių
vietų taryba (ICOMOS) drauge su kitomis paveldo ap
saugos organizacijomis apibrėžė profesijas, susijusias su
paveldo apsauga, ir reikiamų žinių grupes.

Palyginę ši tarptautinį standartą su Lietuvos duomeni
mis25, matome didžiulį skirtumą mūsų nenaudai (2 ir
3 pieš.). Bet jei palygintume mokslo įnašus, suvestine
vargu bau patikėtume.
Pirmiausia stebina, kad Lietuvos kultūros paveldo
apsauga remiasi vos vienu mokslu – archeologija.
Kultūros vertybių apsaugos departamentas, valstybinė
institucija, kuriai įstatymu26 pavesta reguliuoti visą
paveldo pažinimo sritį, rūpinasi tik juo: užtikrina, kad
su archeologijos paveldu dirbtų būtent šios mokslo šakos
profesionalai, o tyrimai visuomet būtų atliekami ir vyktų
sistemingai, pagal ilgalaikes tęstines programas. Depar
tamente veikia tik vienintelė mokslinė komisija – Arche
ologijos, o jos nariai – vien archeologai. Neatsitiktinai
Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paminklų
sąraše (1998) 887 archeologijos, bet vos 17 istorijos ir 19
architektūros paminklų. Garbinga archeologijos mokslo
vieta Lietuvos paveldo apsaugoje tikrai džiugina.
Bet kyla klausimas, ar Lietuvoje nėra jokio kito
paveldo? Ar lietuviai kokie šumerai – mirusi tauta,
kurios palikimas glūdi vien po žeme? Paprasčiausias
eilinis žmogus paprieštarautų tokiems teiginiams ir
tartų, kad mūsų urbanistikos ir architektūros paveldas
nė kiek ne blogesnis. Jis būtų teisus, bet Departamentas
nesutiktų su šia nuomone.
Visame pasaulyje architektūros ir urbanistikos paveldą
tiria ir vertina šios srities profesionalai – menotyrininkai
(architektūros istorikai), tai viena pagrindinių nekilno
jamojo kultūros paveldo apsaugos profesijų. Departa
mentas neturi Mokslinės architektūros ir urbanistikos

24
1857 rašė „Augsburger Allgemeine Zeitung“ apie Frauenk ir
che Miunchene restauravimą. Cit. pagal: Denslagen W., Architectural
Restorationin Western Europe: Controversy and Continuity, Amster
dam, 1994, p. 166.

25
Markevičienė J., Kultūros paveldo apsaugos specialistų rengimas
(mokymas ir tobulinimas) Lietuvos respublikoje. Ekspertizė ir siūlymai,
Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Vilnius, 1997.
26
LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (1994).
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skirstančią gyvūnus į: a) priklausančius imperatoriui,
b) balzamuotus, c) prijaukintus, d) paršelius, e) sirenas,
f) pasakų gyvūnus, g) laukinius šunis, h) įtrauktus į šią
klasifikaciją, i) beprotiškai judančius, j) nutapytus su
geriausiu kupranugario šerių teptuku, k) et coetera, l)
besimylinčius, m) iš tolo atrodančius kaip musės28. Bet
juoktis tenka pro ašaras, nes Departamentas, remdama
sis tokiais „tyrimais“, klaidingai įvertina paveldą,
pateikia netinkamas apsaugos rekomendacijas ir derina
paveldą žalojančius projektus.

VII. Kas išleis voverę iš
hermeneutinio rato?
Visi paminėti dalykai įsuko Lietuvos paveldo apsaugą
į pasiutusį supriešintų prasmių, verčių, požiūrių ratą,
kuris, žinia, neįveikiamas... Bet pasaulio praktika patik
rino net du skirtingus valstybinės paveldo apsaugos
politikos ir strategijos kelius.
Vienas – tiesiog suktis konkretaus išankstinio su
pratimo rate, tikintis, kad visuomenės pažiūros savaime
rutuliosis ir bręs, žinios kaupsis, diskursas plėtosis.
Praeities palikimu rūpinamasi tik pagal šiand ien
priimtas nuostatas, tiek, kiek reikalinga paveldėtoms
vertėms ir tikslams, bet nemodeliuojant ateities ir
naujų galimybių. Socialinės psichologijos požiūriu šis
kelias galbūtteisingiausias (nors atviresnėje visuome
nėje vargu bau įmanomas). Deja, už „savaiminės pažiū
rų brandos“ lauk imą tenka mokėti pernelyg didelę
– sunaikinto paveldo – kainą. Šis kelias labai patogus
valdžiai, nes nereikalauja nei ypatingo profesionalu
mo, nei didesnių pastangų. Bet šiandien, kai greita
kaita suvienodina pasaulį, reta tauta ryžtasi šitaip
rizikuoti savitu kultūros palikimu. Priešingai, jo vertė
3 pieš. Tradicijos ir paveldo apsaugos sąryšis
sociumo raidoje
TRADICIJOS IR PAVELDO APSAUGOS
SÀRYÐIS SOCIUMO RAIDOJE
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komisijos, o jo Mokslinėje ir Architektūros bei urbanis
tikos tarybose nėra nė vieno architektūros istoriko, nors
ten apstu architektų, netgi ne restauratorių.
Tyrimų srityje vyksta panašūs dalykai. Departamen
tas vengia menotyrinių architektūros ir urbanistikos
tyrimų, juos pakeisdamas vadinamaisiais „istoriniais“
ir „architektūriniais“. Pirmu atveju istorikas surenka
empirinius objekto istorijos duomenis, antru architektas
fiziškai tiria objekto medžiagą, ieškodamas išlikusių,
bet paviršiuje nebematomų elementų. Pastaruosius ty
rimus Departamentas laiko vieninteliais architektūros
tyrimais, o juos atliekančius architektus – vieninteliais
architektūros tyrėjais27. Šie faktografiniai tyrimai labai
nutolę nuo architektūros istorijos, todėl negali atsakyti
į jos keliamus klausimus ir teisingai įvertinti paveldą.
Bet dažnai nė jų neprireikia, apsiribojant vien „pamink
lotvarkos sąlygomis“ ir „istorinėmis pažymomis“, kurias
vėlgi surašo ne architektūros istorikai, o architektai.
Įstatymas aiškina paveldo kultūrinę vertę jo „archeo
logine, antropologine, etnologine, mitologine, memoria
line, religine, architektūrine, technine ir technologine,
urbanistine ar kitokia istorine, menine arba moksline
verte ir reikšme“. Šią vertę pavyksta nustatyti tik integ
ruotais skirtingų mokslų tyrimais. Bet pastaruoju metu
šituo verčiasi projektuojantys architektai (dažnai net
ne restauratoriai), kurie, pasiėmę archeologinių, istori
nių, invazinių architektūrinių ir polichrominių tyrimų
bylas, iš paskirų faktų patys bando kažką sulipdyti.
Dažniausiai „sulipdo“ naują architektūrą, į kurią kur ne
kur įterpiamos „saugotinos“ detalės. Šiandien Vilniaus
Senamiestyje pilna tokių pavyzdžių.
Kultūros ministerijos Departamentas yra bene vienin
telė Europos, o gal net pasaulio valstybinė paveldo ap
saugos institucija, visiškai nušalinusi menotyrą, vieną
pagrindinių paveldo apsaugos profesijų, nuo architektū
ros, urbanistikos, kraštovaizdžio apsaugos proceso ir ap
skritai neturinti nei tyrimų skyriaus, nei pareigūno,
atsakingo už tyrimų kontrolę. Neigiamas požiūris į
mokslą riboja jo metodikos bei žinių taikymą paveldo
apsaugoje. Tai, ką Departamentas vadina „tyrimais“,
sukelia juoką Lietuvos ir užsienio menotyrininkams
(mokantiems lietuvių kalbą), nes dažniausiai neatitinka
nė pirmo kurso menotyros studento darbui keliamų
reikalavimų. Kai kurie šios institucijos kuriami doku
mentai (pavyzdžiui, teisės aktų projektai, apskaitos
dokumentai, ekspertizės) metodiniu požiūriu labiausiai
primena Borgeso klasikinę netinkamą taksonomiją,
27
Departamentas specialiu įsakymu (1999 m. vasario 10 d. įsakymas
Nr. 29 „Dėl nekilnojamosiose kultūros vertybėse atliekamų priešavarinių,
remonto, pritaikymo, tyrimo, konservavimo, restauravimo ir atkūrimo
darbų tvarkos“) invazinius tyrimus sutapatino su paveldo tyrimų visuma
ir nurodė, kad būtini tik invaziniai; šitaip iš esmės įteisinta, kad mokslo
tyrimai neprivalomi.
28
Cit. pagal: Eco U., op. cit., p. 98–99.
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kyla, nes vis plačiau suvokiama,kad paveldas neturi jo
kios alternatyvos, o jo ištekliai riboti ir neatkuriami.
Todėl daugelis šalių, kuriančių naujas valstybines
pav eldo apsaugos sistemas, renkasi kitą kelią. Jos
aktyviai formuoja išankstinį supratimą, kryptingai
pasinaudodamos pasaulio sukaupta teorine moksline
bei praktine taikomąja patirtimi. Tada pirmyn žengiama
ne nuo nulio, bet nuo šiuolaikinio paveldo apsaugos lyg
mens. Šitaip valstybės sutaupo lėšas, žmonių išteklius,
bet svarbiausia, mokosi iš svetimų, o ne iš savo klaidų.
Šis kelias suteikia paveldui kur kas daugiau galimybių
išlikti ir tarpti mūsų bei ateities kartų gyvenime.
Per dešimt nepriklausomybės metų Lietuvos valstybi
nė paveldo apsaugos sistema ne sykį deklaravo einanti
antru keliu. Deja, paveldo apsaugos kasdienybė liudija
kitką – nuolankų voverišką sukimąsi rate, už kurį visa
tauta moka diena iš dienos nykstančiais savo istorinės
praeities turtais.
Veiksmingą valstybinę sistemą, praktinį paveldo ap
saugos įrankį, sunku sukurti be teorinės žiūros. Juk
sistemos paskirtis – tam tikru būdu įvertinti paveldą,
atrinkti saugotinas vertybes ir užtikrinti, kad jos išliktų.
Bet ką daryti valdininkui ar projektuotojui, jei jis nežino,
ką, kaip, kodėl vertinti, arba kitiems įtikinti turi tik
vieną argumentą – savo nuomonę, nes remiasi vien as
meniniu išprusimu, o ne mokslo žiniomis bei metodais?
Nenuostabu, kad šiuo atveju sąžiningiausią pareigūną
ar profesionaliausią restauratorių gali nurungti (ir daž
niausiai nurungia) bet kuris demagogas. Juk be bendro
išankstinio supratimo nėra nei vieningų vertinimo krite
rijų, nei atsakymų į konkrečius dalinius paveldo apsau
gos klausimus, tarkime, Didžiųjų kunigaikščių rūmų
atstatymą, Grūto parką ar Vilniaus Senamiestį...
Apie paveldo apsaugą galėtume kalbėti kaip apie her
meneutinę veiklą, nes ji siekia išsaugoti praeities daiktus
dėl jų antros, giluminės, nedaiktiškos prasmės. Būtent
todėl mums iš tiesų skubiai reikia teorinio diskurso,
profesionalų polilogo, kuris padėtų išsiveržti iš šiandie
ninio improvizuotų mėgėjiškų29 ginčų rato. Tada sutar
tume ir dėl paveldo apsaugos bendro vardiklio – verčių
sistemos, nes vertė – tikslo raiška. Praeities palikimą ne
itin vertiname, kadangi jo nesiejame su naujaisiais Lie
tuvos tikslais, o ten, kur nėra tikslų, nėra nė verčių. 
29
Mėgėjiškais šiuos ginčus paverčia patys dalyviai – specialistai, kurie
neturi atitinkamo pasirengimo, todėl remiasi ne bendru teoriniu bei
profesiniu pagrindu, ne mokslo duomenimis, o asmeniškai susirinkta
informacija, todėl net paprasčiausi terminai suprantami skirtingai ir
neleidžia susikalbėti (pvz., skirtingi Lietuvos teisės aktai, pradedant
Konstitucija ir baigiant įvairių ministerijų nutarimais, paveldą įvardija
skirtingai, o tai sukelia rimtus teisinius konfliktus). Mokslo, o ypač teo
rijos,metodikos kratosi valstybinės paveldo apsaugos institucijos (pvz.,
Kultūros vertybių apsaugos departamento padalinys – Kultūros paveldo
centras, kadaise įsteigtas kaip mokslo įstaiga, prieš kelis metus atsisakė šio
statuso) ir šios srities praktikai (pvz., Restauratorių sąjunga į savo narius
programiškai nepriima mokslininkų, vadindama juos „teoretikais“).
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VAKARĖJANTI
KELIONĖ
Paskutinė Vakarienė
Paskutinės vakarienės žiburys.
Tyliai praveriu sunkias duris.
Raiko juodą duoną mokiniai,
Gal ir man nukris nors trupiniai?
O jei nekviestas prie stalo atėjau,
Tavo balso laukiu ir bijau.
Millers Island, 1999 08 22

BE PABAIGOS
Dabar atkaâsiu, ką buvau užkasęs,
Paslėpęs nuo plėšikų ir karų,
Namų brangenybes šventąsias,
Tą paveldą gerųjų aitvarų.
………………………………..........................................
Žemė tuščia ir lobis išdraskytas.
Vien akmenėlį ženklinį vartau.
O pats vidurnaktis. Dar nedienoja rytas –
Ir šio eilėraščio toliau neįskaitau.…
Millers Island, 1999 12 23

PĖDOS
Kai nužengsiu nuo žemės,
Nuo įmintų pėdų,
Kur jūs pėdos benamės
Po Joninių, po atlaidų,
Kai visi išsivaikščios,
Išvažinės
Ir liks tik pėdos baikščios
Paskutinės žynės,
Paskutinės ir mano kartos,
Kurios niekas nepakartos.
Millers Island, 1999 10 21

Vakarėjanti kelionė
Kelias pakalnėn svyra…
Ten, klony,
Upė, tiltas, giria,
Už kurios kelionė
Jau žvaigžde pasišviečia.
Vilnius, 2000 01 23
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Krikščionybė Lietuvos mene:
gyva ar muziejinė?

Rūta Tumėnaitė: Jau antras mė
nuo Arsenale veikia paroda „Krikš
čionybė Lietuvos mene“. Pirmosios
entuziastingos lankytojų bangos tarsi
šiek tiek atslūgo, tad galima truputėlį
išsamiau pakalbėti apie šią parodą
ir mėg inti ją paanalizuoti, aptarti
jos reikšm ę Lietuvos kultūriniame
gyven im e. Jūs, pone Budry, esate
šios par odos iniciatorius – kaip ją
sugalvojote, kiek laiko rengėte ir ką
norėjote ja pasakyti?
Romualdas Budrys: Iš pirmo
žvilgsnio gali atrodyti keistoka, kad šią
parodą mes rengėme daug metų. Ap
skritai tokios parodos nebūna improvi
zuotos. Atgavus nepriklausomybę,
ilgai galvojome, kuo pasitiksime 2000uosius metus. Mus paskatino Šven
tasis Tėvas, visi skaitė jo kreipimąsi,
ir tada, prieš metus, pradėjome labai
rimtai formuoti šią parodą. Kaip žino
Pokalbis apie ldm parodą „Krikščionybė
Lietuvos mene“, surengtas „Naujojo Židi
nio-Aidų“ redakcijos ir Katalikų TV, įvyko
Bernardinų bažnyčioje š. m. vasario 11 d.
Romualdas Budrys – Lietuvos dailės
muziejaus direktorius.
Saulius Drazdauskas – „Naujojo
Židinio-Aidų“ vyriausiasis redaktorius.
Rūta Janonienė – dailėtyrininkė,
Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros
instituto direktorė.
Rūta Tumėnaitė – „Mažosios studijos“
radijo bendradarbė.
Irena Vaišvilaitė – Bažnyčios istorikė,
VU Istorijos fakulteto docentė.
Rūta Vitkauskienė – menotyrininkė,
Lietuvos dailės muziejaus Taikomosios
dailės skyriaus muziejininkė.
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čia susirinkę didžiausi mūsų meno pa
likimo, mūsų dailės paveldo žiniuonys,
vis tiek esame daugiausiai paveldėję
krikščioniškosios kultūros daugiau
sia vertybių. Šia paroda pabandėme
parodyti, kokie buv ome praeityje,
kokiais meno turtais disponavome,
kokias vertybes prieš daug šimtų
metų paveldėjome. Tai pirmas parodos
tikslas – parodyti, paskatinti, antras
– turėjome tą medžiagą pateikti taip,
kad visiems kiltų noras toliau domėtis
šia kultūros dalimi, – ypač dvasinin
kams. Manau, kad ši paroda bus kelių
rimtų diecezinių muziejų pradžia.
R. T.: Ar rengdami parodą orien
tavotės į tam tikrą vidutinį statistinį
žiūrovą? Vis dėlto tai pirma tokia
paroda ir ar įsivaizdavote, kam ji yra
adresuota?
R. B.: Istorinė dailė irgi yra sukau
pusi didelių dvasingumo lobių. Tokios
parodos truputį mus grąžina į krikš
čionybės kultūrą, netgi elgseną. Šioje
parodoje jūs nepamatysite, kad kas
smarkiai triukšmautų, krykštautų,
bėgiotų kaip kitose parodose, – visi
susikaupę, visų veidai rimti. Man
malonu tai matyti, aš žiūriu į žmonių
veidus, kaip jie priima. Priima kaip di
džiąsias vertybes, o tai vienas parodos
tikslų.
Irena Vaišvilaitė: Norėčiau pa
klausti dėl to statistinio žiūrovo. Ar jūs,
kaip parodos rengėjai, įsivaizdavote,
kad žmonės, kurie ateina į parodą,
dar nėra nutraukę savo ryšių su ka
talikybe, t. y. jie žino, į ką jie žiūri, ką
jie mato, kas yra kapa, arnotas, bursa,

kam jie naudojami? Ar maždaug taip
įsivaizdavote, kad Lietuva iš esmės yra
katalikiška, ir žmonės ateina pasižiūrėti
jiems savų ir pažįstamų daiktų, – žino,
kas jie yra bažnyčioje ir lengvai juos
atpaž įsta muziejuje; tik čia galbūt
gražesni, brangesni dalykai negu pa
prastoje bažnyčioje? Ar tokia buvo jūsų
nuostata, ar, atvirkščiai, tikitės, kad
žmonėms kils smalsumas, į ką jie žiūri?
R. B.: Žinote, mūsų su jumis kartos
ir šiek tiek jaunesni žmonės – jiems
nereikia labai daug aiškinti, nes jie
buvo visi krikštyti – visi mokėmės po
terių, visi žinome katekizmą, vieni nu
tolo, kiti nenutolo, čia jau kitos prob
lemos. Mes orientavomės į jaunimą,
kuris nebuvo su tuo susidūręs, į mo
kyklinį amžių. Ir tai labai pasitvirtino:
dabar, kai apibendrinome statistiką,
paa iškėjo, kad daugiausiai parod ą
lanko moksleiviai ir jaunimas. Labai
gerai, kad mes jiems perduodame tai,
ką žinojome, per parodą mes perduo
dame paveldo vertę, o tai labai daug.
Vienas dalykas – rūbai, kai jie yra
matomi bažnyčioje, prie altoriaus,
kai ten vyksta veiksmas, žmogus su
sikaupęs kitam dvasiniam įvykiui, o
čia jis gali ir menu pasigėrėti – aukštu
profesiniu meniniu lygiu.
I. V.: Žodžiu, jūs pirmiausia rodote
ne bažnytinį veiksmą, o meną?..
R. B.: Žinote, menas, jei jis tikras, yra
labai dvasingas, jis irgi tarnauja tam
pačiam tikslui, kaip ir Šv. Mišios.Per
meną mes galime sužadinti tokius pat
dvasingus jausmus, be jokios abejonės,
tai yra vienas tikslų.
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R. T.: Šįkart paroda turi tarsi ir tokią
komercinę pusę, ko anksčiau nebūdavo
– prekiaujama ir lankstinukais, ir
atvirukais. Ar tai nauja praktika,
kaip supratau, prasidėjusi su šiom
dviem parodom – „Žalgirio mūšiu“ ir
„Krikščionybe Lietuvos mene“?
R. B.: Tai nėra nauja praktika. Vi
same pasaulyje taip daroma labai
seniai, mes tiesiog gyvenome kitoje
sistemoje, negalėjome naudotis visais
registrais... Kalbant apie komercinę
pusę, – to ir siekėme. Mes turime dide
lių skolų, nes rengiant parodą valstybė
beveik neparėmė, Kultūros ministerija
nė cento nedavė, šiek tiek tikėjomės
iš Tūkstantmečio programos – irgi nė
vieno cento, ėjome į skolas ir žinojome,
kad jas lankytojai per tam tikrą laiką
išlygins. Šis procesas vyksta, ir dalį
skolų išsimokėjome.
R. T.: Norėtųsi dar truputį paliesti
komercinės parodos idėją. Ar pats ko
merciškumas nesumenkina parodos
objekto ar pačios parodos vertės?
I. V.: Ši paroda nėra komercinė.
Labai malonu, jog, pasižiūrėję parodą,
žmonės, gali nusipirkti atviruką su
patikusio daikto reprodukcija ar pla
katą. Kaip tik, sakyčiau, komercinė
pusė yra labai kukli, ir čia dar moko
masi. Vis dėlto parodos vadyba irgi
turi būti labai profesionali. Pavyz
džiui, man sunku įsivaizduoti, kad
daug kas vaikščios po Lietuvą su
marškinėliais, ant kurių pavaizduota
Panelė Švenčiausia iš monstrancijos,
bet pati idėja, jog paroda turi tokį
priedą, kai žmogus gali (juk paveikslo
jis neišsineš) išsinešti jos atminimą, –
už tai jis mielai mokės pinigus. Lygiai
taip pat su parodos reklama. Kartais
gal netyčia reklama „pasidarė“ savai
me, nes buvo kalbama apie Katedros
lobyną, ir visuomenė žinojo, kas vyks
ta, ko tikėtis. Tai labai svarbu. Labai
dažnai atidar omos parodos, kurios
nukrenta tartum sniegas iš dangaus,
netikėtu laiku, ir žmonės nežino, kokia
tai paroda.
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Parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“
reklaminis leidinys

R. B.: Man, pavyzdžiui, nelabai pa
tiko ir ta akcija, kai muziejai iškėlė
sunykusius paveikslus ir guodėsi, kad
valstybė neremia, kad neduoda, – vos
ne protesto akcija. Tai rodo prastą
mūsų darbą. Valstybei negalima už
krauti visos kultūrinio paveldo išsau
gojimo naštos, reikia galvoti, kad ir
visuomenė kokiu nors būdu prisidėtų.
Ir kaip Prisikėlimo bažnyčios staty
mas nebuvo komercija, taip ir čia ne
komercija, tiesiog visuomenė remia
šią parodą. Komercija yra tada, kai
Niujorko Metropoliteno muziejuje su
didžiausia reklama pardavinėjamos
skalbimo mašinos. Tačiau Amerikoje
tai natūralu. Tad nebijokime skatinti
komercijos gerąja prasme. Taip įtrauk
sime visuomenę ir įpratinsime remti
paveldą, menus.
R. T.: Dabar norėtųsi iš arčiau pa
žvelgti į pačią parodą. Mūsų pokalbyje
dalyvauja ir daugiau dailėtyrininkų.
Vis dėlto religinius kūrinius ekspo
nuoti, padaryti aprašus nėra lengvas
darbas. Kaip, jūsų manymu, tai pavy
ko šioje parodoje?
Rūta Vitkauskienė: Paroda labai
didelė, jai rengti reikėjo daug žmonių.
Dirbo daug specialistų, todėl kalbėsiu

apie savo darbą. Labai sunku tyri
nėti daiktus iš bažnyčių, bažnytines
vertybes, ypač tada, kai neturi su
jais sąlyčio. Pavyzdžiui, gali žinoti
daiktą iš reprodukcijos ir netgi gali
būti susipažinęs su jo analogais, bet
tik susidūręs su juo tiesiogiai, palie
tęs rankomis gali daugiau apie jį
pasakyti. Ir šiuo atveju buvo gauti
daiktai iš įvairių bažnyčių, iš Katedros
lobyno: monstrancijos, relikvijoriai,
kielikai. Tik juos apžiūrėjusi kaip eks
pertė galiu ką nors daugiau pasakyti.
Eksponatus datuoti yra labai sudė
tinga. Todėl nereikia tikėtis, kad tai
padaroma greitai. Ir dabar parodoje
anotacijas, datavimo dalykus kol kas
dar vadinčiau pirminiais. Parodatęsis
ilgai, galbūt parengsime kokį nors lei
dinį, katalogus, rašysime papildomus
aprašus, – patys svarbiausi šios paro
dos eksponatai tikrai to reikalauja.
Jau dabar daugelis pasaulio specia
listų pataria kaip čia galėtų būti, iš
kokių kraštų ar kur ių meistrų tie
daiktai pagaminti. Visa tai po truputį
kaupiasi, ir, tikiuosi, pasieksime kokių
nors rezultatų.
Rūta Janonienė: Kelios pastabos
ta pačia tema. Man atrodo, iš tiesų
informacijos jau dabar galėjo būti
daugiau. Ne tik mano, bet ir daugelio
lankytojų nuomone, parodoje yra tam
tikras netolygumas. Prie eksponatų,
kurie yra skolinti iš dabar veikiančių
bažnyčių, tai nurodyta. Tačiau prie
eksponatų, patekusių į muziej aus
rinkinius gerokai anksčiau, pokario
metais ar dar anksčiau, ir yra žinoma
– kai kas gal tik specialistams, kai kas
ir platesnei visuomenei – iš kur jie ir
kada į muziejų patekę, regis, nebūtų
labai sudėtinga nurodyti ir tikrąją
jo kilmės vietą ir, žinoma, paminėti
muziejaus rinkinius. Tada kūrinys iš
tiesų įgautų istorinį kontekstą.
Kadangi, kaip ponas direktorius mi
nėjo, dabar į parodą ateina jaunimas,
o net jaunieji menotyrininkai, kiek
susiduriu su jų rengimu, tikrai neži
no, kam liturginiai daiktai naudojami
(juolab, kad kai kurie jų dabar li
turgijoje nebenaudojami arba jų funk
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cijos labai pakitusios), tad, pasitelkus
menotyrininkus, istorikus, manau,
įmanoma dar parengti nedidelius ko
mentarus ne tik apie konkretaus eks
ponato vietą ir jo istoriją, bet ir kaip jis
funkcionuoja liturgijoje, kam skirtas.
Jeigu tai šventojo paveikslas, galbūt
reikėtų kelių sakinių iš jo gyvenimo,
informacijos, kodėl vienoje ar kitoje
vienuolijoje populiarus ir pan.
Eksponavimo požiūriu paroda atro
do labai estetiškai. Bet įsižiūrėjus
atidžiau, kai kur esama netikslumų,
galbūt sąlygotų ir erdvės: pavyzdžiui,
kai vienas iš katalikų labiausiai
gerbiam ų, malonėmis gars ėjančių
Marijos Snieginės paveikslų ekspon
uojamas virš protestantų dvarininkės
Radvilaitės sarkofago, tai jau netikęs,
net drastiškas der inys. Be to, kai
kurie eksponatai yra didesnės vis
umos dalis, pavyzdžiui, Kretingos
Bernardinų bažnyčios stalės. Galbūt
būtų prasminga šalia eksp onuoti
nuotrauką. Parodoje esama nela
bai informatyvių bažnyčių interjerų
nuotraukų, nes yra labai bendras
bažnyčios vaizdas. Bet jeigu prie tų
stalių paveikslų būtų eksponuojama
viso stalių vaizdo nuotrauka, daryta
prieš išmontavimą ir restauravimą, gal
net viso choro vaizdo nuotrauka – su
trumpu prierašu, kas yra stalės, kam
jos naudotos, – vaizdas būtų gerokai
gyvesnis ir informatyvesnis...
I. V.: Pirmoji parodos dalis, apiman
ti krikščionybės atėjimą į Lietuvą,
nors ir glausta, pateikta keliais bruo
žais, yra dokumentinė, švietėjiška,
didaktinė krikščionybės Lietuvoje
istorija. Krikštas, su juo susiję ak
tai, įvykiai, įvairiausi mokslininkų
tekstai – tai puiku, bet, man o pa
tyrimu, paroda žiūrovui būtų daug
patrauklesnė dėl platesnės informa
cijos, apie kurią kalbėjo Rūta. Žmonės
tikrai tokių dalykų nematę, – jie eina,
žiūri ir juos apima didžiulis džiaugs
mas. Tai pirmiausia tinka kalbant
apie liturginius dalykus, kurie pama
tomi iš arti, – turint galvoje sakralinę
baimę, jaustą liturginiams daiktams,
išugdytą Tridento dvasios: pasaulietis
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negalėjo liestisprie liturginio indo. Šio
konteksto čia pirmiausia ir trūksta.
Ką paroda pasako apie mus, apie
mūsų santykį su krikščionybe Li
etuvos dailėje? Iš esmės Lietuvos
žiūrovą tenkina estetinis požiūris
į krikščionybę, krikščionišką dailę.
Žinoma, tikinčio žmogaus toks san
tykis gali netenkinti. Bet pirmiausia
žmogus žiūri į gražų daiktą, apsuptą
tam tikra sakr alumo aura, ar tai
katalikiška, ar stačiatikiška – visa tai
galima gražiai eksponuoti, parodyti ir
medžiaginį, ir estetinį grožį. Tokia nuo
stata Lietuvą tenkina; tą patį byloja ir
ši paroda: tai nėra jau mūsų kultūros
savastis. Parodoje krikščionybė Li
etuvoje baigiasi Svirskio kryžiais. O
čia reikia daug daugiau konteksto.
Pavyzdžiui, kiek lietuvių gali išvardyti
tris praėjusio amžiaus Vilniaus vys
kupus? Mokykloje nemokė, o tie, ku
rie domisi, negali net ir paskaityti
Vilniaus vyskupijos istorijos lietuvių
kalba. Panašiai su žemaičiais: Valan
čius, gal dar Giedraitis. O visa kita,
pavyzdžiui, kai kalbame apie portretų
galeriją, kas žino, kas jie tokie buvo.
Mes, dailėtyrininkai, dailės istorikai,
Bažnyčios istorikai, užsidarome sa
vame ratelyje, mums gražu atpažinti
daiktus, bet jeig u tikrai bandome
tarnauti platesnei visuomenės daliai,
pirmiausia patys turime prisipažinti,
kad labai mažai žinome. Nėra Lietuvos
dvasinio gyvenimo istorijos, niekas net
nepradeda jos rašyti, tai pasakytina ir
apie krikščionybės Lietuvoje istoriją.
Taigi tokia paroda nėra kieno nors
kaltė, tai yra mūsų status quo paro
dymas. Todėl norėčiau siūlyti apie tai
truputį pakalbėti.
R. B.: Apie visa tai, žinoma, galima
kalbėti labai daug. Bet visi čia kelia
mi klausimai – eksponato pateikimo
forma, informatyvumas, – yra jau ne
parodos, o tikro diecezinio muziejaus
(o mūsų krikščioniškas kraštas neturi
nė vieno tokio muziejaus) problemos.
Kitaip būtų kaip su tuo vilku, kuris
tik pasėjęs grūdą, jau nori iš karto
valgyti duoną. Labai išmintingai prieš
mums perduodant Katedrą kalbėjo

Jo Eminencija kardinolas Vincentas
Sladkevičius: „Nelipkim vieni kitiems
ant kulnų, o duokim procesams augti.
Pasėjai grūdą, ir būk kantrus“. Der
lius ateis, kai mes jau turėsime kelis
diecezinius muziejus ir Žemaitijoje, ir
Kaune, ir Vilniuje. Tada bus ir ta būti
na informacija, apie kurią jūs kalbate.
Dabar jai parengti reikėtų bent dviejų
metų, o tada ir parodos nebūtų...
Paroda neuždara, ji kas pusę metų
bus atnaujinta. Mūsų restauratoriai
dirba prie daugybės vertybių, kurios
už pusės metų bus eksponuotos liepos
6-ąją. Jau dabar iš parapijų mums
skamb ina kunigai: „mes tur im e...“
Taip niekada nesakytų, jei neb ūtų
tokio lygio parodos. Sako: „Jeigu jūs
restauruotumėte, mes galėtume sko
linti“. Tai labai gerai, mes restauruo
sime ir netgi parodysime. Tai yra gera
kryptis. Mes gyvybingai pakeliame
bažnytinį paveldą – tai ir yra vienas
parodos tikslų.
R. T.: Ar galima tikėtis, kad ekspo
zicija bus papildyta ir XX a.? Dabar,
kaip Irena sakė, iš tikrųjų viskas
baigiasi Svirskio kryžiais? Bet juk
ir XX a., net dabartiniais laikais, yra
puikių religinio meno pavyzdžių.
R. B.: Kai vaikščiosite Vatikano
muziejuje, matysite ir senąją, pavel
dim ąj ą, labai turtingą ekspoziciją,
ir mod ern iąją, kuri yra atskir ai ir
kuri taip pat labai turtinga. Mes dar
neparengėme lankytojo, kad galėtume
maišyti moderniąją dailę su senąja.
Tam reikia ir atskirų patalpų, ir at
skiros temos.
Saulius Drazdauskas: Bet tuo
met galbūt reikėjo šią parodą pava
dinti kaip nors kitaip, o ne „Krikš
čionybė Lietuvos mene“? Pavyzdžiui,
toks metodiškai įtarus žiūrovas, kaip
aš, nueina, pasižiūri – ir štai: krikščio
nybė profesionaliame mene nustoja
egz istuoti XIX a. Tiesa, dar kažin
kokių likučių yra likę liaudies mene.
Bet girdėjome – „liaudis yra tam
si“...
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R. B.: Apsirinkate, ji yra šviesi.
S. D.: Čia jau tam tikra pasaulėžiū
rinė problema. Marksizmo-leninizmo
mokslas mokė, kad kaip tik religinė
propaganda liaudį ilgiau apgaudinėjo,
tad ji ilgiau tikėjusi tais „religiniais
prietarais“. Ir tokio mokymo likučių
aš matau parodoje. Galbūt kaltas
pirmiausia pavadinimas – jei paroda
būtų pavadinta „Krikščionybė Lietu
vos mene iki XIX a.“, tokia problema
nekiltų. Antras dalykas – koks nors
analitiškas žiūrovas galėtų paklausti:
kaip čia yra, kodėl prie vienų daiktų
yra nurodyta jų kilmės vieta, o prie
kitų – ne? Pradedi galvoti ir aptinki,
kad dažniausiai kilmės vieta nenuro
dyta prie daiktų, kurių nuosavybės
klausimas yra keblus.
R. B.: Tik labai retas ir labai įtarus
žiūrovas taip gali galvoti. Aš pasa
kysiu aiškiai: mes pasiskolinome iš
tėvo Stanislovo didelę kolekciją baž
nytinių rūbų – arnotų, kapų, – kurias
jis kolekcionavo, surinko, kaip pats
sakė, daugiausia medinėse Žemaitijos
bažnyčiose. Jis mums nepateikė duo
menų, iš kurios bažnyčios kuris rūbas
ir kada paimtas, nors mes to labai
norėjome... Tuos rūbus pasiskoli
nome, jie sugrįš į Paberžę, ten kabės
ir jūs juos matysite. Antras dalykas:
dalį eksponatų (neinventorizuotų, be
aprašų) perėmėme iš prieš karą veiku
sio bažnytinio meno muziejaus.
I. V.: Vis dėlto siūlau grįžti prie
klausimo: ko žmonės eina į šią parodą
žiūrėti? Mano supratimu, vienas iš
parodos perlų yra Vilniaus arkikated
ros lobynas. Jis atitinka visus krite
rijus dalykų, kurie traukia žmogų:
buvo dingęs, nuostabiu būdu atrastas
(beveik kaip Tutanchamono lobiai...),
dėl jo vyko ginčai, kaip dėl paties
brangiausio Lietuvoje esančio dalyko,
yra neįkainojamos vertės. Tačiau pa
aiškėja, kad net šio lobyno materiali
vertė nėra tokia jau didelė. Čia pat
esant ys kiti dalykai ir visa likusi
paroda, išreiškus ją medžiagine verte,
atsveria lobyną. Lobyne labai vertingų
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dal ykų tėra gal dešimt. Visa kita
– paprasti juvelyrinės dailės pamin
klai, kokių jau turėjome... Galima net
sakyti, kad, pavyzdžiui, Bernardinų
lobynas iš tikro gali konkuruoti su
kai kuriais Katedros lobyno dalykais.
Panašiai galėjo konkuruoti ir kitos
senosiosLietuvos bažnyčios, kurių jau
nebeturime... Bet kaip su šio lobyno
nuosav yb e, kaip jūs susitarėte su
vyskupija, kokia dabar teisinė padėtis?
R. B.: Pirmiausia dėl to, kodėl mes
šį lobyną taip išgarsinome. Tai yra
sena muziejų tradicija. Kai žmonės
eina į Luvrą, visada galvoja apie Mo
ną Lizą, nes ji yra simbolis, Vatikane
visi tekini bėga į Sikstino koplyčią. Tai
senas muziejinis principas: kažkuo
patraukti, o paskui, kai žmonės atei
na, viską parodyti ir atskleisti, kad
lobynas – ašis. Nors vis dėlto jis yra
ašis, nes daugumą kitų dalykų mes
jau matėme...
Aš, beje, nepaprastai vertinu Lietu
vos liaudies meną, nes tai yra didžiau
sia mūsų vertybė. Šiaip pasaulyje
galima dar ne to pamatyti, čia mums
nėra ko lygintis, bet mums lobynas
yra nepaprastai didelis turtas, nes
nežinome, ką daugiau turime. Aš
įsitikinęs, kad turime daugiau, ir tai
ilgainiui atsiskleis, nes Bažnyčia mo
ka saugoti – jeigu nebūtų mokėjusi,
žinome, kur sovietmečiu viskas būtų
atsidūrę. Pagal sąjunginį įstatymą
patys didžiausi dalykai turėjo atsirasti
Centralnaja kladovaja. Todėl mes,
suradę Katedros lobyną, pirmiausia
uždėjome valstybinio muziejaus nu
mer ius, kurie pagal tarptautinius,
tuom et veikusius sovietinius įsta
tymus, apsaugo turtą, jo jau išvežti
negalima...
Antras dalykas – mūsų santyki
ai su Bažnyčia. Mes labai aiškiai
ir konkrečiai visiems hierarchams
pasakėme: čia yra Vilniaus Katedros
turtas, niekas to nekvestionuoja, ir
kada bus įkurtas Vilniaus diecezinis
muziejus (o tai neabejotinai po šios
mūsų parodos bus greitai padaryta),
viskas iš parodos nukeliaus tiesiai į
jį. Tokį muziejų siūlau įkurti Valdovų

rūmuose, kai jie bus atstatyti pagal
priimtą Tūkst antmečio programą.
Nuo Katedros pusės trijų aukštų ko
rpusas turės tiesioginį ryšį su ja. Kaip
žinome, istoriškai Katedra buvo Vil
niaus Pilies bažnyčia. Valstybę valdė
dvasininkija ir kunigaikščiai. Ir poli
tiniame, ir visuomeniniame gyvenime
Bažnyčia vaidino ypatingą vaidmenį.
Ir kam dabar tai atskirai rodyti nuo
vals tyb ing umo ženklų, žemėlapių,
antspaudų? Jų išlikę ne taip mažai,
tik mes nemokame parodyti... O kur
geriau rodyti lobyną, jeigu ne pirmame
Valdovų rūmų aukšte – tai ideali vieta,
kur trigubai daugiau erdvės, negu mes
dabar rodome. Antrame aukšte – ar
ne geriau rodyti Vilniaus vyskupų
galeriją? Trečiame aukšte –liturginius
dalykus, bažnytinius rūbus, juk mes
čia rodome tik nedidelę dalį?..
I. V.: Derama vieta būtų Vyskupų
rūmai. Kas Dievo – Dievui, kas cieso
riaus – ciesoriui...
R. B.: Nedalykime valstybės į dvi
dalis. Tada nebuvo padalyta.
I. V.: Buvo. Bažnyčia ir valstybė la
bai aiškiai skyrėsi.
R. B.: Ne taip jau aiškiai. Visi ar
timiausi karaliaus ar didžiojo kuni
gaikščio patarėjai buvo arkivyskupai,
ir kaip puikiai žinote iš istorijos, be
jų niekas nebuvo sprendžiama. Taip
buvo, tokia istorija, tik gaila, kad mes
jos dar neturime parašytos. Rodome
istorijos dalį, todėl paroda ir skirta
Kristaus gimimo 2000-ųjų metų Jubi
liejui – kaip paveldas, kuris saugomas
muziejuose arba ne muziejuose, bet
šiandien nebenaudojamas.
I. V.: Bet krikščionybė gyva. Krikš
čioniškas pasaulis mini Kristaus gimi
mą, kuris nesibaigė, yra procesas. Ir jei
paroda taip užsisklendžia, ir tu išeini
iš jos į pasaulį, kuris visai kitoks,tai
man to ryšio truputį trūksta.
R. B.: Jūs žinote, kad Luvre buvo
rodoma iki impresionistų...
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I. V.: Bet jūs rodote ne stiliaus is
toriją, jūs rodote reiškinį, kuris te
begyvena.
S. D.: Gal reikėtų tiksliau ir teisin
giau apibrėžti kompetencijos ribas ir
parodos taip nevadinti, nes tai nėra
„Krikščionybė Lietuvos mene“, o kažin
kas kita, apie ką jūs labai gražiai
papasakojote.
R. B.: Manau, kad vienas šios pa
rod os tikslų yra tam tikras mūsų
krikščioniškos tradicijos renesansas,
sužadinimas. Mes tikimės, kad galbūt
moksleiviai, kurie vaikšto parodoje,
panorės pamatyti ir mišias, gal kils
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ir tokios mintys, juk turėtų taip būti.
Gal daugiau bus lankomos mūsų
bažnyčios, kur interjeruose sukaupti
didžiuliai turtai...
I. V.: Kita vertus, aišku, kad liau
dies meno ekspozicija šiame konteks
te mūsų liaudišką palikimą tikrai
pastato į savo vietą. Jis nebeatsiranda
iš kažkur, kaip Afrikos skulptūrėlės,
bet matyti kaip tradicijos tęsinys. Tai,
apie ką mes kalbame, yra viltis ir tikė
jimas, kad ši paroda leis suvokti mūsų
pačių konteksto nežinojimą. Jį pateikti
dažnai yra jau ne muziejaus reikalas,
nes muziejus rodo nebegyvus daiktus,
o įkontekstinimą gali atlikti tik tam

tikra prasme tų daiktų paveldėtojas,
krikščioniška tradicija, kur ioje šie
daiktai gyvi. Tutanchamono lobiai gali
labai ramiai gulėti Kairo muziejuje
kaip egiptiečių, kurie su faraonais dar
kažkiek genetiškai susiję, palikimas.
Šiuo požiūriu krikščionybė Lietuvoje
nėra užgesusi, krikščioniška tradicija
tęsiasi. Todėl sugrįžimas prie tųdaik
tųyra labai svarbus.Kieno tai darbas?
Manau, visų: muziejininkų, istorikų ir
tų, kurie tebetęsia tą tarnystę.
Taip keliamas ir svarbesnis klausi
mas – kas yra krikščionybė Lietuvos
istorijoje, nes jos mes vis dar neturime
parašytos?..
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Apie bažnytinę nuosavybę ir
įstatyminę juokdarystę
Petras Plumpa

Bažnyčios legalizacija Lietuvoje prasidėjo 1989 m.
lapkričio 3 d., kai buvo priimtas Lietuvos TSR įstatymas
„Dėl Lietuvos TSR Konstitucijos (Pagrindinio įstatymo)
50 straipsnio pakeitimo“. Pagal naująją redakciją „Baž
nyčiai ir kitoms religinėms organizacijoms pripažįstamas
juridinio asmens statusas“. Ši nuostata buvo pakartota
ir 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos laikinojo
pagrindinio įstatymo 31-ame straipsnyje. Taip atsivėrė
teisinės galimybės religinėms organizacijoms turėti
nuosavybę ir ja disponuoti. Tačiau Lietuvos įstatymai,
normuojantys valstybės ir religinių bendrijų nuosavybės
klausimus, nuo pat 1990 m. ligi šiol turi daug liūdnai
komiškų socialistinės teisės bruožų, apie kuriuossunku
kalbėti be sarkazmo. Tiesą sakant, būtų keista, jeigu
būtų kitaip – juk tuos įstatymus kūrė socialistinėje dir
voje išaugę valstybininkai, teisininkai ir kultūrinin
kai. Jau pačioje LR Konstitucijoje buvo įrašytų pusiau
demokratinei santvarkai būdingų nuostatų, pavyzdžiui,
kad žemė gali priklausyti tik piliečiams ir valstybei
(47-as straipsnis). Visame katalikų ir stačiatikių pasau
lyje buvo ir yra vienuolynų, kurių nariai maitinasi dirb
dami savo žemę, o Lietuvos kaimo vietovėse parapijoms
svarbu atsiimti nors dalį turėtos žemės, kuria samdomi
bažnyčių patarnautojai galėtų naudotis pragyvenimui
šalia menko atlyginimo. Ta žemė būtų reikalinga ir pa
rapijų globos namams išlaikyti. Griežta valstybės nuo
stata negrąžinti religinėms bendrijoms žemės sukuria
absurdišką situaciją – visos Lietuvos bažnyčios šiandien
stovi ant valdiškos žemės, kuri religinėms bendruome
nėms negali būti nei sugrąžinta, nei parduota. Kai kurios
parapijos už savo žemę savivaldybėms moka nuomos
mokesčius, kai kurie klebonai atsisako mokėti, savotiš
kai protestuodami dėl besitęsiančios sovietizacijos. An
tibažnytiškai nusiteikusi savivaldybių valdžia tokioms
parapijoms gali pasiūlyti pašalinti maldos namus bei
kitus pastatus nuo šventos valstybinės žemės arba su
teismųir anstolių pagalba juos konfiskuoti „už skolas“.
Juolab kad daugelis tų maldos namų bei religinės pas
kirties pastatų ligi šiol dar nėra sugrąžinti jais besinau
dojantiems savininkams.
Reikia pripažinti, kad paskutinieji sovietinės Lietuvos
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vadovai buvo nusiteikę radikaliau atitaisyti religinėms
bendrijoms padarytą skriaudą, negu nepriklausomos
Respublikos politikai ir valdininkai. 1990 m. vasario 14
d. LSSR „Aukščiausioji Taryba“ priėmė įstatymą „Dėl
maldos namų bei kitų pastatų grąžinimo religinėms
bendruomenėms“, įpareigojusį rajonų ir miestų vado
vybes, taip pat ministerijas, žinybas, įmones ir orga
nizacijas, „kurios turi savo žinioje nacionalizuotus kulto
pastatus, vienuolynų ir religinių bendruomenių namus,
iki 1990 m. liepos 1 d. suderinti su religiniais centrais
bei bendruomenėmis ir numatyti pastatų grąžinimo
term inus arba lėšų kompensavimą, kitų pastatų
perdavimą, pastatymą arba kitas priemones, kurios
įgalintų palaipsniui sugrąžinti bažnyčiai ir religinėms
organizacijoms priklausiusias patalpas“. Tačiau, visų
džiaugsmui, po mėnesio atėjo ilgai lauktoji Kovo 11-oji,
stabdydama sovietinių įstatymų veikimą bei šluodama
senuosius valdininkus. Buvo atleistas ir vienas minėto
įstatymo autorių, tuometinis Religijų reikalų tarybos
pirmininkas Kazimieras Valančius, kuris buvo užsibrė
žęs gana ryžtingai grąžinti bažnytinę nuosavybę. Naujoji
Aukščiausioji Taryba paskelbė „Katalikų Bažnyčios
pad ėties Lietuvoje restitucijos aktą“, deklaruojantį
principinę valstybės nuostatą Bažnyčios atžvilgiu. Ši
nekonkretizuota deklaracija valstybinėms institucijoms
nesuteikė teisės grąžinti bažnytinę nuosavybę, nes
Restitucijos akto 5-as straipsnis nustatė, jog tik ateityje
„visa tai bus reglamentuota Lietuvos Respublikos teisini
ais aktais“. Kadangi tokio reglamentavimo nebuvo, tai
ir nuosavybė negalėjo būti grąžinama. Tačiau kai kurie
geranoriškai nusiteikę valdininkai, stengdamiesi baž
nyčioms ar religinėms organizacijoms grąžinti jų turėtą
nuosavybę, bet vengdami įstatymais nesunormintų
veiksmų, teisiniuose aktuose rėmėsi dar „brazauskiniu“
įstatymu„Dėl maldos namų bei kitų pastatų grąžinimo
religinėms bendruomenėms“.
Kadangi nepriklausomoje Respublikoje nei įstatymų
leidėjai, nei vykdomoji valdžia nesirūpino Restitucijos
deklaraciją įgyvendinti konkrečiais įstatymais, tad ne
truko suaktyvėti bažnytine nuosavybe besinaudojančios
organizacijos bei atskiri valdininkai. 1991 m. gegužės
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28 d. išėjo „Butų privatizavimo įstatymas“, suteikęs
teisę už investicinius čekius privatizuoti gyvenamą
plotą asmenims, kurie iki 1989 m. lapkričio 3 d. nuolat
gyveno Lietuvoje ir šio įstatymo įsigaliojimo dieną buvo
perkamo namo, buto nuomininkai arba jų šeimų nariai
arba kuriems po šio įstatymo įsigaliojimo buvo suteikta
gyvenamoji patalpa. Įstatyme buvo išvardyti keli
neprivatizuotinų patalpų atvejai, tačiau buvusi religinių
bendrijų nuosavybė į jų skaičių nepateko. Tokiu būdu jau
įstatymiškai didele dalimi buvo užkirsta galimybė pasin
audoti „brazauskiniu“ bažnytinės nuosavybės grąžinimo
įstatymu. Valdžioje esantys laisvos Lietuvos piliečiai bei
jų firmos šoko įsitvirtinti ne tik religinių organizacijų
turėtuose gyvenamuose namuose, bet ir vienuolynų
bei bažn yčių patalpose. Net „Bočių“ restoranas,
turėjęs art imų žmonių Aukščiausiojoje Taryboje,
sugebėjo privatizuoti Šv. Ignoto bažnyčios zakristiją….
Daugeliui politikų mažai terūpėjo, kad Bažnyčia priva
lo rūpintis ne tik dvasine, bet ir materialine visuomenės
gerove. Todėl ji turi steigti prieglaudas, vargšų valgyk
las, mokymo įstaigas, organizuoti karitatyvinę veiklą.
Kadangi teisėtai įgytą nuosavybę Bažnyčia siekia
panaudoti visuomenės gerovei, todėl valstybinės valdžios
pastangos uzurpuoti Bažnyčios teisę į turėtą nuosavybę
iš esmės reiškė netiesioginį Bažnyčios pašaukimo ir tei
sių varžymą. Seimo narys Gediminas Paviržis 1994 m.
vasario 21 d. inicijavo Vyriausybės nutarimo projektą –
visiškai sustabdyti nuosavybės grąžinimą religinėms
bendruomenėms. Vyriausybė buvo priversta priimti 1994
m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 146, nustačiusį, kad „mal
dos namai bei kiti pastatai religinėms bendruomenėms
grąžinami tik Vyriausybei leidus“, tačiau tų pačių metų
rugsėjo 23 d. pati Vyriausybė tą nutarimą panaikino,
nes grėsė pralaimėjimas Konstituciniame Teisme.
1994 m. spalio 21 d. Šventojo Sosto nuncijus Justo
Mullor Garcia paprašė susitikimo su ministru pirmi
ninku. Pokalbio su Adolfu Šleževičiumi metu nuncijus
išreiškė pageidavimą dėl tarpvalstybinių sutarčių su
darymo. Nuncijus siūlė sunorminti kapelionų sielovadinį
darbą, sudaryti sąlygas steigti katalikiškas mokyklas,
universitetus ar fakultetus ir aiškiai susitarti dėl nekil
nojamojo Bažnyčios turto grąžinimo. Nuncijus pažymėjo,
kad Bažnyčia nenori atsiimti visko, bet tik tai, kas mini
maliai reikalinga, ir kad visi turime daugiau žiūrėti į
ateitį, o ne į praeitį, nes jei dabartį padarysime aiškesnę,
tai ir praeitis nebekels komplikacijų. Susitikimo metu
buvo susitarta sudaryti po tris darbo grupes iš Šventojo
Sosto ir Lietuvos Vyriausybės pusės rengti konvencijoms
kapelionų, švietimo ir nuosavybės grąžinimo klausi
mais. Vyriausybės ir nuncijaus patarėjai pasirašė
atmintinę, kurios pagrindu Ministras Pirmininkas
1994 m. lapkričio 18 d. potvarkiu patvirtino tris darbo
grupes tarpvalstybinėms sutartims ruošti.
Tokį premjero sprendimą Seimo LDDP frakcijos nariai
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pasitiko „su šakėmis“. 1995 m. sausio 23 d. LDDP taryba
išplatino pareiškimą „Dėl valstybės santykio su Baž
nyčia“, kuriame su bolševikinės propagandos suktumu ir
komizmu kritikavo sutarčių su Šventuoju Sostu rengimą:
„Tendencija paversti Katalikų Bažnyčią valstybine, o
katalikybę – oficialiąja ideologija prieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijai, kelia grėsmę jaunai mūsų
demokratijai ir pažeidžia svarbiausią jos principą –
žmonių laisvę gyventi ir veikti pagal savo įsitikinimus
ir sąžinę. Religija, kuri iš giliai vidinio, asmenybiško
ir dvasingo įsitikinimo mėginama paversti ideologine
doktrina, valstybiniu tikėjimu, – tokia religija visuome
nėje diegia nepakantumą kitaminčiams, spraudžia
visuomenę į vieną pasaulėžiūrinį gyvenimo matmenį.
Todėl toks mėginimas turi būti vertinamas kaip totali
tarizmo reliktas. Koks pavojingas gali būti toks kelias
akivaizdžiai matyti kai kuriose islamo šalyse. […...]
Todėl pastaruoju metu pasireiškiančios Bažnyčios
pastangos atgauti išlikusį nekilnojamąjį turtą tyliomis
ir neoficialiomis derybomis su įvairiomis vykdomosios
valdžios institucijomis LDDP laiko klaidingomis ir
žalingomis pačiai Bažnyčiai“.
Įdomu, kad po šiuo partijos pareiškimu nebuvo
ministro pirmininko Šleževičiaus parašo, kuris ir at
stovavo pagrindinę „vykdomosios valdžios instituciją“,
nusprendusią su Šventuoju Sostu sudaryti tris sutartis:
1) dėl katalikų, tarnaujančių Lietuvos Respublikos gin
kluotosiose struktūrose, sielovados, 2) dėl bendradarbi
avimo švietimo srityje, 3) dėl nuosavybės, priklausančios
Katalikų Bažnyčiai, grąžinimo. Partijos draugai,
nedrįsdami atvirai pulti Šleževičiaus, bandė situaciją
komplikuoti sovietiniu stiliumi šmeiždami Bažnyčią.
Po poros dienų Lietuvos Vyskupų Konferencija atsi
liepė pareiškimu, kuriuo paaiškino būsimų sutarčių
tikslus:
„– švietimo srityje Bažnyčia nenori „primesti“ savo
ideologijos, bet siekia, kad švietimo ir auklėjimo kryptys
atitiktų tėvų ir apskritai visų piliečių norus. Dauguma
tėvų nori, kad vaikams būtų teikiamas dorovinis ir relig
inis auklėjimas. Bažnyčia rūpinasi paruošti katechetus,
tikybos dėstytojus, kad jie kuo geriau atliktų savo misiją.
Valstybės pareiga suteikti galimybę tinkamai tai atlikti,
gerbiant tėvų ir auklėtinių sąžinės laisvę;
– kariuomenės sielovados srityje Bažnyčia nenori vi
siems primesti savo doktrinos ir moralės, o tik siekia,
kad „katalikams, ginkluotų pajėgų nariams“, būtų
sud a rytos sąlygos sielovadinim aptarnavimui savo
darboar tarnybos vietose (įgulose), kaip tai yra daroma
daugelyje kraštų;
– nekilnojamojo turto sugrąžinimo srityje Bažnyčia
neieško privilegijų ar malonės, bet teisingumo, kad ga
lėtų atgauti ne tik maldos namus bei vienuolynus, bet
ir visas reikalingas priemones religinei, sielovadinei,
švietėjiškai, karitatyvinei ir socialinei veiklai“.
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Po tokio ideologinio pasišaudymo sudarytos darbo
grupės ir toliau aktyviai rengė sutarčių projektus.
Iki 1995 m. vasario 20 d. buvo parengti projektai „Dėl
katalikų, tarnaujančių Lietuvos Respublikos ginkluoto
siose struktūrose, sielovados“ ir „Dėl bendradarbiavimo
švietimo srityje“, o kovo 14 d. buvo baigtas ir sutarties
projektas „Dėl nuosavybės, priklausančios Katalikų
Bažnyčiai, grąžinimo“. Tai buvo neregėtas Vyriausybės
nepaklusnumas, tiesiog akiplėšiškai ignoruojantis Seimo
daugumą turinčios ateistinės partijos ideologinę valią.
Seimo daugumai ypač grėsmingai vaidenosi sutartis dėl
nuosavybės grąžinimo, nes Bažnyčia įgytų „visas reika
lingas priemones religinei, sielovadinei, švietėjiškai,
karitatyvinei ir socialinei veiklai“.
Padėtį turėjo išgelbėti LDDP frakcijos narių Gemos
Jurkūnaitės, Gedimino Paviržio, Pranciškaus Vitkevi
čiaus, Sigitos Burbienės ir Vytauto Astrausko parengtas,
kovo 21 d. įsigaliojęs „Religinių bendrijų teisės į iški
lusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymas“,
kurio 4-as straipsnis nustatė, kad religinei bendrijai
negrąžinami:
– gyvenamieji namai ir butai, jei juose gyvena nuo
mininkai;
– pastatai ir kiti statiniai, pertvarkyti, perstatyti taip,
kad jų bendrasis plotas padidėjo daugiau kaip 1/3 ir
naujai sukurto ploto negalima atskirti nuo buvusiojo;
– pastatai ir statiniai, perduoti mokslo, sveikatos
priežiūros, kultūros, švietimo ir ryšių įstaigoms;
– pastatai ar jų dalis, kurie perduoti į privačią
nuosav ybę pagal perleidimo momentu galiojusius
įstatymus.
Tačiau sutarčių su Šventuoju Sostu rengimas vyko ir
toliau. Projektus turėjo įvertinti suinteresuotų minis
terijų ekspertai, o jų pasirašymo procedūrą vykdyti Už
sienio reikalų ministerija. Būtent čia ir pasirodė, kad ne
visi Vyriausybės nariai yra neprincipingi flirtuotojai su
Bažnyčia. 1995 m. birželio 12 d. LDDP vadovybėsnarys
ir užsienio reikalų ministras Povilas Gylys raštu išreiškė
oficialią ministerijos poziciją: „Sutarties tarp Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Šventojo Sosto dėl Katalikų
bažnyčios turto grąžinimo projekte reglamentuojami
klausimai turėtų būti reguliuojami ne tarptautine
sutartimi, o Lietuvos Respublikos įstatymais. Manome,
kad tokią sutartį pasirašyti yra netikslinga“.
Atsiliepdamas į ministro Gylio sprendimą, Vyskupų
Konferencijos darbo grupės vadovas vysk. Juozas
Tunait is nusiuntė raštą Vyriausybės darbo grupės
vadovui Juliui Laiconui: „Mums atrodo, kad Ministras
Pirmininkas, pasirašydamas potvarkį dėl darbo grupės
sudarymo ir duodamas pavedimą paruošti sutarties
projektą, aiškiai ir nedviprasmiškai pripažino, kad
tokia sutartis įmanoma ir ji turi būti paruošta. Tačiau
jo vadovaujamos Vyriausybės ministras savo raštais
kvestionuojaMinistro Pirmininko potvarkį. Taip elgian

108

tis kompromituojamos Vyriausybės vadovo pastangos
Konstitucijos ir Katalikų Bažnyčios padėties Lietuvoje
restitucijos akto dvasioje išspręsti Bažnyčiai ir visai
visuomenei rūpimasproblemas“.
Kadangi tiek Šventojo Sosto nuncijus Lietuvoje,
tiek Lietuvos Vyskupų Konferencija visas tris sutartis
numatė pasirašyti kaip vieną kompleksą, todėl Užsienio
reikalų ministerijos neigiama pozicija net ir Vienos
Sutartiesprojekto atžvilgiu praktiškai reiškė visų trijų
sutarčių pasirašymo eigos sustabdymą.
Taip antibažnytinės jėgos nepriklausomoje Lietuvoje
lengvai laimėjo kovą, siekdamos religinėms bendrijoms
tiesiogine prasme „išmušti žemę iš po kojų“. Šiek tiek
sunkiau pavyko įteisinti nekilnojamojo parapijų ir
vienuolynų turto nusavinimą bei „prichvatizavimą“.
Tač iau įspūdingiausias laimėjimas buvo pasiektas
nusavinant bažnyčių kultūrines vertybes. Konstituci
jos kūrėjams nesunkiai pavyko įteisinti net tokią 43-o
straipsnio nuostatą: „Lietuvos Respublikai išimtine
nuosavybėsteise priklauso [...…] valstybinės reikšmės
[…...] kultūros objektai“. Praktiškai tai reiškia, kad
iš naujo nacionalizuojamos visos žymiosios Lietuvos
šventovės: bazilikos, katedros, tarp jų ir Aušros Vartai
bei Kryžių Kalnas! Ateizuoti kultūrininkai taip plačiai
išsižiojo, kad kilo pavojus net paspringti: žymiausių
šventovių nusavinimaslaisvoje Lietuvoje galėjo turėti
sunkias politines pasekmes, todėl kultūros paveldo tvar
kytojai, rengdami kitus įstatymus bei poįstatyminius
aktus, ėmė vengti term ino „valstybinės reikšmės
paminklas“, atitinkamai vartodami terminus „kultūros
paminklai“ ir „kultūros vertybės“.
Tačiau su daug didesne drąsa ir ryžtu buvo atsigriebta
įteisinant okupacijos metais uždarytų bažnyčių kultūri
nių vertybių nusavinimą. 1995 m. priimto Muziejų
įstatymo 5-as straipsnis be išlygų skelbia: „Valstybinių
muziejų fondas yra valstybinė nuosavybė; šio fondo
muziejinės vertybės ankstesniems savininkams negrąži
namos“. Taip laisva Respublika tapo diktatoriško režimo
grobuoniškos politikos tęsėja, o ateizuoti muziejininkai
gali džiūgauti: būk palaiminta, okupacija, mums su
krovusi tokius lobius! Tokia morale vadovaudamiesi
muziejininkai bandė nusavinti vertybes, kurios jų ži
nion patekdavo po 1990 m. kovo 11 d. Pavyzdžiui, vie
nas muziejus, rengdamas ekspoziciją, pasiskolino iš
politinio kalinio jo asmeninius daiktus, atsivežtus iš
Sibiro lagerių. Kai po ilgesnio laiko buvęs kalinys pa
noro atsiimtipaskolintus užrašus, jam buvo paaiškinta,
kad jo daiktai esą įtraukti į muziejaus fondo sąrašą,
todėl negrąžintini. Vis dėlto po derybų vienas užrašų
sąsiuvinis buvo deponuotas, tai yra perduotas saugoti
savininkui….
Tokie nelabai juokingi epizodai atspindi ne tik mūsų
kultūrininkų moralinę kultūrą, bet ir įsitikinimą, kad
valstybei privalu būti savos visuomenės kultūrinių
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Apie bažnytinę nuosavybę ir įstatyminę juokdarystę

palikuonys bei bendradarbiai ir turėtų tas vertybes
vertybių juodąja skyle. Jeigu sovietmečio aktyvis
valdyti? Tad 1999 m. kovo 16 d. Konstitucinis Teismas
tai, vykdydami radikalią ateizacijos programą, būtų
nustatė, kad „muziejinės vertybės – svarbi nacionalinės
uždarę visas stebuklingąsias Lietuvos šventoves,
kultūros dalis“, kad Muziejų įstatymo 5-o straipsnio 2-os
o labiausiai tikinč iųjų gerbiamas vertybes paslėpę
dalies normų tikslas – išsaugoti sukauptas kultūros ver
muziejų sandėliuose, tai šiandien Aušros Vartų, Šiluvos,
tybes „ateities kartoms“, ir
Pivašiūnų ir kitos šventovės
atsižvelgiant į tai, kad „įs
negalėtų legaliai iš muziejų
tatymas dėl nuosavybės
atgauti stebuklingųjų
teisių į muziejines vertybes
paveikslų ir juos grąžinti
atkūrimo nepriimtas, dary
tikintiesiems adoruoti,
tina išvada, jog Muziejų
lygiai kaip žydų tikintieji
įstatymo 5 straipsnio 2
jau dešimt metų negali
dalis ta apimtimi, kuria
atgaut i išniekintų Toros
nustatyta, kad iki 1990
ritinių. Geriausiu atveju tai
m. kovo 11 d. nusavintos
būtų ne Dievo dovana tikin
muziej inės vertybės an
tiesiems, bet muziejininkų
k s t e s n i e m s s a v i n i n 
malonė. Čia labai tiktų po
kams negrąžinamos,
sūkis į sovietinį folklorą:
neprieštarauja Konstituc
sutinkame, kad pasaulį, ko
ijos 23 straipsniui“. Šis
gero, sukūrė Dievas, tačiau
atskiriems piliečiams ir
komunistų part ijai vado
ypač religinėms bend
vaujant.…
rijoms pas kelbt as nuos
Kai kurie piliečiai, kovoję
prendis bev eik atitinka
prieš sovietinę okupaciją,
1991 m. lapkričio 7 d. LR
buvo represuoti, o jų turtas,
Aukščiausios ios Tarybos
tarp jų ir meno vertybės,
nutarimą, kad „nelegaliai
konfiskuotos ir vėliau ati
veikiančios Liet uvos Re
duotos į muziejus. Atgimi
spublikos teritorijoje LKP
mo laikotarpiu politiniai
(SSKP), taip pat LKP, kom
kaliniai buvo reabilituoti ir
jaunimo turtas neatlygin
atkurtos visos jų pilietinės
Vilniaus benediktinių vienuolyno abatės pastoralas.
tinai
paimamas Lietuvos
teisės, tačiau konfiskuotų
XX a. 3–4 deš.
Respublikos
nuosavybėn“.
kultūros vertybių muziejai
Įdomu, kokį sprendimą būtų priėmęs Konstitucinis
jiems nebegrąžina. Nukentėjusiems piliečiams sunku
Teismas, jeigu Konstitucijos 23-as straipsnis skambėtų
buvo patikėti, jog Lietuva galutinai įkrito į tokią absu
atvirkščiai: „Nuosavybė gali būti atimta; nuosavybės
rdo duobę: juk iš viso to plaukia grėsmingai banalus
teisės nesaugo įstatymai“? Kai sovietmečio politiniai
pamokymas – ateityje nesirūpink Lietuvos reikalais, nes
kaliniai bandydavo tardytojams įrodyti, kad šie pažei
jei prarasi savo brangenybes, valstybė tau jų negrąžins!
džia SSRS konstitucijos garantuotą minties ir žodžio
Reikėjo nesipriešinti, o būti lojaliu sovietžmogiu, tai ne
laisvę, jie atsikirsdavo: konstitucija parašyta dėl negrų
tik nebūtumei turto praradęs, bet ir šį tą susikrovęs,
(suprask: užsienio naivuoliams apgauti). Kyla įtarimas,
pavyzdžiui, kaip kai kurie muziejininkai….
kad šiandieniniai teisininkai, laikydamiesi sovietinių
Atsirado nukentėjusių, kurie tokią akivaizdžią netei
sybę apskundė teismui. Šiuo atveju jie turėjo kreiptis papročių, Lietuvos Konstituciją laiko reklaminiu doku
mentu, skirtu „negrams“, tai yra Vakarų naivuoliams
į Konstitucinį Teismą, kad išaiškintų, ar Muziejų
mulkinti. Gerbiant savos šalies piliečius, reikėtų jiems
įstatymas neprieštarauja Konstitucijos 23-am straip
pripažinti ir teisę bent kolektyviai valdyti jų turėtas
sniui, kuris sako: „Nuosavybė neliečiama. Nuosavybės
kultūros vertybes. Galima ir reikia diskutuoti bei tartis
teises saugo įstatymai“. Šiuo atveju Konstituciniam
su savininkais dėl kultūros vertybių apskaitos, apsau
Teismui teko ne tiek teisinė dilema, kiek sunki moralinė
gos,restauravimo, eksponavimo, skolinimo, dovanojimo
našta, nes Konstitucijos teiginius išaiškinus taip, kaip
ar pirkimo. Remiantis Konstitucijos 43-o straipsnio 5-a
jie parašyti, tektų pripažinti represuotų savininkų teisę į
dalimi galima sudaryti sutartis su atskiromis konfesi
neteisėtai konfiskuotas kilnojamąsias kultūros vertybes,
jomis ar vyskupijomis, galima tokių susitarimų pagrindu
kurių dauguma – apie 90% – yra bažnytinės vertybės. O
paruošti Konstitucijai neprieštaraujančius įstatymus.
kaip tada būtų su dar nepaneigta tiesa, kad dieviškos
vertybės sukurtos „vadovaujant mūsų partijai“, kurios Vienpusiškas valstybės diktato kelias yra nemokšiškas
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anachronizmas, tikintiesiems visiškai nepriimtinas,
kenkiantis valstybės prestižui, ką parodė šventųjų žydų
knygų – Torų – nusavinimas.
Krikščionių bendruomenė, ypač Katalikų Bažnyčia,
yra suvokiama kaip viena šeima, kurios nariai, kiek
vienas pagal savo sugebėjimus, dalyvauja liudijant
Dievo Karalystės tiesą, grožį ir garbę. Todėl Vatikano
II Susirinkimo Lit urginė Konstitucija skelbia, kad
religinis menas ir jo viršūnė – bažnytinis menas –
„pačia savo prigimtimi skirtas išreikšti begalinį Dievo
grožį, kiek tai įmanoma žmogiškais darbais. Jis tuo
geriau gali pašlovinti bei pagarbinti Dievą, kuo nuošir
džiau siekia šio vienintelio tikslo: padėti žmogaus dva
siai pakilti į Dievą […...]. Tegul ordinarai rūpestingai
budi, kad bažnytiniai indai ir drabužiai bei kiti brangūs
darbai, kaip Dievo namų papuošalai, nebūtų iššvaistomi
ar sunaikinami“. Tad vyskupai ar klebonai neturi nei
kanoninės, nei moralinės teisės atsisakyti bažnytinių
vertybių, kurios priklauso visai tikinčiųjų šeimai,
tai yra Bažnyčiai. Meninės vertybės Bažnyčiai visų
pirma rūpi ne kaip meno kūriniai, bet kaip priemonė
„žmogaus dvasiai pakilti į Dievą“ ir kaip „Dievo namų
papuošalai“. Jeigu kūriniai šios paskirties konkrečioje
vietoje nebegali tinkamai atlikti, atsakingi Bažnyčios
asmenys tokias vertybes gali skolinti ar dovan oti,
tačiau tik pagarbiamnaudojimui. Kai kurios bažnytinės
vertybės turi imanentinę sakralinę vertę, pavyzdžiui,
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relikvijoriai, kurie iš esmės yra iškilmingo religinio kulto
objektai ir tik po to meno dirbiniai. Tokių sakramentalijų
nepagarbus tampymas po sandėlius ar muziejus yra
nuolatinis šventųjų relikvijų niekinimas. Kita vertus,
vargu ar muziejininkai sutiktų, kad tikintieji iškilmingai
su procesijomis vaikščiotų į muziejų pagerbti šventojo
relikvijų jo liturginės šventės metu.
Pagaliau bet koks savavališkas įsibrovimas į šventovę
ir jos turto grobimas yra šventvagystė, jos orumo
išniekinimas ir tikinčiųjų teisių pažeidimas. Gaila, kad
Lietuvos įstatymai kol kas nenumato atsakomybės už
niekinimą sakralių daiktų ar religinių simbolių, kurių
pagalba tikintysis išreiškia pagarbą Dievui, dalyvauja
apeigose ir skelbia savąjį tikėjimą. Praktikuojantys ti
kintieji jo išpažįstamo tikėjimo bei religinės atributikos
profanavimą išgyvena taip pat, kaip jo šeimos, tautos
ar tėvynės niekinimą. Dabartiniuose įstatymuose
pagarba religinio kulto objektams, kaip sakraliems,
neatsispindi. Jie, kaip ir sovietmetyje, vertinami tik
kultūr in iu, istoriniu bei finansiniu kriterijais. Tai
rodo, kad šiuolaikiniai sekuliarizuoti meno vartotojai
ir valdininkai nepripažįsta lemtingo priežastingumo,
siejančio Žemės gyventojus su Dieviškąja Apvaizda. Dėl
tokios ignoracijos daug tautų prarado tą palaimingą
grožį, kurio tik silpni spinduliai atsispindi išniekintų
bažnyčių meno kūriniuose.
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TEMA: PAVELDAS

Ar Vilniaus katedra yra Lietuvos,
ar tik katalikų turtas?
Irena Vaišvilaitė

Šis tekstas atsirado iš įžanginio pranešimo, skaityto
Lietuvos Kultūros ministerijoje vykusiame Valstybinės
paminklosaugos komisijos susitikime su Lietuvos
krikščioniškųjų bendruomenių atstovais. Susitikime buvo
kalbama apie religinio-kultūrinio palikimo išsaugojimo
problemas. Toks susitikimas įvyko pirmąkart po 1990 me
tų kovo 11 d. Originalus pranešimo tekstas autorės
trumpintas ir kiek pataisytas.
Lietuva XX a. patyrė tris kultūrines revoliucijas.
Trečioji dar tebevyksta. Pirmoji revoliucija įtvirtino
tautinę, valstietiška kultūra pagrįstą pirmąją lietuvišką
valstybę. Tos revoliucijos metu dėl priežasčių, į kurias
čia nesigilinsiu, buvo prarastas ryšys su bajoriškąja
Lietuvos kultūra, kultūros istorija buvo vertinama tik
lietuvių arba baltų tautų formavimosi, brendimo, jų nau
dos požiūriu. Buvo nepaprastai iškeliamas ir ideologi
zuojamas ankstyvasis, didžiąja dalimi ikikrikščioniškas
Lietuvos valstybės laikotarpis. Valstybinės Unijos laikai
buvo vertinami kaip nuosmukis, kaip tautinės savasties
paradimo metas, kaip saviti „tamsieji amžiai“, kurių
sutemas išsklaidė „Aušros“ šviesa. Tokiais vertinimais
nebuvome originalūs: panašūs dalykai vyko Latvijoje,
Čekijoje ir kitose jaunose valstybėse. Tada Lietuvoje
buvo įkurti pirmieji valstybiniai muziejai, nors ir labai
lėtai (dėl kadrų stokos), bet pajudėjo paminklosaugos
ir paminklotvarkos darbai.
Vykdant antrąją, sovietinę kultūrinę revoliuciją, buvo
panaikinta privati nuosavybė, prievartiniu būdu seku
liarizuota kultūra, perrašyta dar net rimtai nepradėta
rašyti Lietuvos istorija. Susiformavo visiškai kitoks
istorijos vertinimas, nes „tamsiųjų amžių“ epochai
buvo priskiriama visa praeitis iki 1940 metų. Tiesa,
toje praeityje vertingomis laikytos engiamųjų klasių
– pirmiausia darbininkų – kultūros apraiškos. Ka
dangi proletarinės kultūros Lietuvoje kaip ir nebūta,
šiokią tokią vertę galėjo turėti ir valstietiškoji kultūra.
Nacionalizuotos kultūrinės vertybės, kaip žinome,
buvo suprantamos ideologiškai, tik vėlyvo socializmo
sąlygomis tapo įmanoma pradėti rūpintis bajoriškos
kultūros reabilitacija. Karingasis ateizmas tais atvejais,
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kai reikėdavo rinktis tarp pagoniškos ir krikščioniškos
Lietuvos praeities, pirmenybę atiduodavo pagoniškai.
Lietuvos šviesuomenėje, kuri vertindama savo kultūrą
geriausiu atveju galėjo remtis prieškariniu kultūros
vertinimo palikimu, susiklostė naujas baltocentrinis
požiūris – vertinti ir tyrinėti etniniai ir pagoniški
kultūros aspektai. Religinis krikščioniškasis turinys
buvo griežtai cenzūruojamas ir autocenzūruojamas.
Tautinis pasiprieš inimas buvo įvairesnių formų už
religinį, bet pastarasis buvo aršiau persekiojamas, nes
santūriam, baikštokam patriotizmui vietos atsirado net
valdančiose struktūrose. Buvo pradėta, tegu ir ideolo
gizuotai, kultūrinio Lietuvos paveldo inventorizacija,
atrodė, kad gal pajudės ir muziejų fondų senosios dailės
katalogavimas. Paskutiniaisiais metais prieš socializmo
žlugimą susilpnėjo, nors iki galo neišnyko, ideologinis
pasipriešinimas vadinamosios senosios dailės istorijos ir
apskritai feodalinės istorijos studijoms. Pradėta rengti
įvairių paminklosaugos sričių specialistus, susiformavo
atitinkamos institucijos.
Dabartinė kultūrinė revoliucija, viena vertus, lyg
ir pašalino įvairiausius ideologinius apribojimus,
bet sukėlė didžiulę sumaištį: tiek institucinę, tiek
medžiaginę, tiek dvasinę. Didžiausios šios sumaišties
priežastys – savo demokratinės valstybės susikūrimas,
privatizacija ir rinkos ekonomika. Pinigai ir nuosavybė
tapo nebe simboliniais, o realiais dalykais. Demokratija
kreipia į kultūrinį atvirumą ir pliuralizmą, gąsdina
greitais pokyčiais, vertybių ir identiteto praradimu. Ir
viena, ir kita užklupo mus nepasiruošusius. Kadangi
aš kalbu tik apie paminklosauginius dalykus, tai galiu
drąsiai sakyti, kad sumaišties yra daugiausia būtent
nuosavybės atkūrime ir kultūrinės Lietuvos raidos
koncepcijoje.
Neturėdami privataus ir visuomeninio turto san
tykio kultūros, neaiškiai įsivaizduodami, koks yra
santykis tarp valstybės, visuomenės, socialinių grupių
ir tradicin i ų nevalstybinių institucijų, gyvename –
kartais skubotai, kartais iš geros valios, bet neaiškiai
parašytų – įstatymų ir normų pasaulyje, kuris tik
atspindi mūsų pačių pasimetimą. Labai skaudu, kai
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valstybė tapatinama su jos valdžios institucijomis ir
neskiriama valstybė bei visuomenė. Kadangi stovėti
ir gaudytis nėra kada, reikia veikti, tai toks veikimas
kartais sukelia dar didesnę sumaištį. Ją labai komp
likuoja instituciniai pokyčiai: kuriasi naujos institucijos,
kartais dubliuojančios senųjų veiklą, senos naikinamos,
ir kai kurių svarbių jų funkcijų niekas neperima. Ta
bėda yra visose srityse, bet paminklosaugoje ji tiesiog
tragiška. Sakyčiau, kad jau atėjo laikas rengti kelionės
vadovą-žinyną, pavadintą „Lietuvos kultūrinio paveldo
apsauga In your Pocket“. Apie šią problemą taip pat dau
giau nekalbėsiu, bet ją paminėti reikia, priduriant, kad
vadinamosios „statalistinės“ tendencijos, labai stiprios
Lietuvos valstybinėse institucijose, pasireiškia gana
aršia kova dėl valdžios, sprendimų ir lėšų monopolio.
Dabar apie Bažnyčią. Aš turiu omenyje ne tik Katalikų
Bažnyčią, bet visas tradicines Lietuvos religines bend
ruomenes. Apie Katalikų Bažnyčią daugiau kalbėsiu to
dėl, kad joje geriausiai matyti visos problemos, būdingos
kitoms Bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms. Ne
tikėtai ir tam nepasiruošusi, kaip ir mes visi, Bažnyčia
atgavo savo istorinės nuosavybės dalį. Tai daugiausia
kulto pastatai, vienuolynai, dar vienas kitas administ
racinis ar kitokios paskirties pastatas. Kadangi istorinis
Bažnyčios turtas didžiuosiuose Lietuvos miestuose
yra brangiausiose tų miestų zonose – senamiesčiuose,
dėl nuosavybės perėjimo į Bažnyčios rankas liepsnojo
ir dar teberusena aistros. Lietuvos visuomenėje susi
formavo nuomonė, kad religinės bendruomenės tapo
didelių turtų savininkėmis. Neskiriama medžiaginė ir
kultūrinė to turto vertės ir nematoma, kad, atsiėmus
nuniokotą bažnyčią, iš to jokio pelno negaunama ir
reikia ieškoti būdų pastatui restauruoti ir išlaikyti.
Jei, pavyzdžiui, pranciškonų bažnyčios Viln iuje ar
Kaune nebūtų grąžintos vienuolių bendruomenėms,
jų atkūrimo našta kristų tik ant valstybės pečių, nes
jos yra Lietuvos valstybės kultūrinis turtas. Bet ar su
grąžinti pranciškonams tie pastatai liaujasi buvę Lie
tuvos valstybės kultūriniu turtu? Ar valstybė nebėra
atsakinga už jų išlikimą? Ir kaip valstybė turi elgtis,
pavyzdžiui, su tuo turtu, kurio Bažnyčia neatgavo – kaip,
pvz., buvusio vizitiečių vienuolyno ir bažnyčios Vilniuje?
Bažnyčiai sugrįžę turtai ir vertybės istoriškai yra
Bažnyčios, jie teisėtai grąžinami, bet čia būta štai kokių
problemų. Ir socializmo sąlygomis Bažnyčia naudojosi
dalimi nacionalizuoto nekilnojamojo turto, pirmiausia
– kulto pastatais, tačiau jų nevaldė teisiškai; už juos
buvo mokama nuoma. Nelabai aišku, kas buvo realus
bažnyčiose esančių kultūrinių vertybių savininkas, bet
tomis vertybėmis oficialiai rūpinosi valstybė, o realiai
už juos atsakinga buvo Bažnyčia. Dalis vertybių buvo
geriau ar prasčiau registruotos, paskelbtos paminklais,
bet, deja, mažai tyrinėtos ir dažnai net neaprašytos.
Tiesa, tuos paminklus restauruoti Bažnyčia privalėjo
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savo lėšomis, pvz., taip remontuotos Vilniuje veikusios
bažnyčios. Gal todėl susiklostė įsitikinimas, kad tik
valstybė gali deramai valdyti ir prižiūrėti Lietuvos
kultūrinį turtą? Kita vertus, niekam ne paslaptis, kaip
buvo prižiūrimos tiesiogiai valstybės institucijoms prik
lausiusios vertybės. Vilniaus Šv. Kotrynos, Šv. Pilypo
ir Jokūbo, Šv. Pranciškaus ir Bernardino bažnyčios
yra tik mažas tokio „užlaikymo“ pavyzdys. Tiesa, nuo
septinto dešimtmečio Lietuvoje pradėta uždarytąsias
bažnyčias versti muziejais, bet taip pasisekė tik keli
oms bažnyčioms. Negailestingai buvo elgiamasi tiek su
vertingiausiais gotikos paminklais Vilniuje ir Kaune,
tiek su vėlesnių epochų kūriniais, net jei jie buvo paskel
bti vietinės ar net valstybinės reikšmės paminklais.
Bažnyčios savininko teisių atstatymas kėlė ir te
bekelia nemažų kolizijų. Didelei Lietuvos visuomenės
daliai atrodo, kad kultūros paminklų „išvalstybinimas“
atimatuos paminklus iš visuomenės. Dažnai taip mano
žmonės, siekę, kad sovietinė valstybė geriau elgtųsi su
kultūros paminklais. Jų galimybės buvo ribotos, tad,
atsikuriant Lietuvos valstybei, jie tikėjosi, kad pagaliau
daugybei paminklų bus suteikta derama valstybinė ap
sauga, be to, įžiūrėjo tų paminklų grąžinimo teisėtiems
savininkams grėsmę, nes, jų požiūriu, tai reiškė
kultūrinio paveldo atėmimą iš Lietuvos visuomenės.
Pakanka atsiminti būrelio Lietuvos inteligentų prieši
nimąsi Vilniaus Katedros atidavimui Bažnyčiai. Tada
atrodė, kad, nustojusi būti muziejumi, Katedra liausis
buvusi Tautos šventove. Tas „tautos mentalitetas“ gyvas
iki šiol – dalis Lietuvos šviesuomenės laiko religines
bendruomenes obskuratinėmis ir mano jas nesant vertas
naudotis savo istoriniu palikimu. Dalis paprasčiausiai
tautinį pradą gerbia, o religinio – ne. Dar kiti linkę remti
vieną, „tautinę“ Bažnyčią – jos vaidmuo dažniausiai
tenka Katalikų Bažnyčiai. Šitaip manantys gali būti net
priešiški kitoms, jų manymu, „netautinėms“ religinėms
bendruomenėms ir nesirūpinti jų kultūriniu turtu.
Šį keleriopą įtarumą papildo be galo įdomus valstybės
tarnautojų mentalitetas. „Statalistiškai“ galvojantiems
atrodo, kad jei valstybė kultūrinių vertybių neadmin
istruoja, tai ji už jas gali neprisiimti atsakomybės.
„Anksčiau paminklų savininkė buvo valstybė, ji jais ir
rūpinosi. Dabar yra kiti savininkai, tad rūpestis tenka
jiems,“ – taip galima nusakyti šią galvoseną. Valstybė
turi išlaikyti priežiūros kontrolę, bet nėra įpareigota
remti paminklų išsaugojimą, nes tie paminklai „nėra
valstybės“. Galiojantys įstatymai numato, kad tuo atve
ju, kai valstybė skiria lėšų atskiro paminklo remontui
ar restauracijai, tuos darbus gali atlikti tik valstybinėje
tarnyboje dirbantys specialistai. Tokios yra nuostatos,
kurių laikomasi praktikoje.
Skaudžiausias, ko gero, yra muziejuose buvusių
vertybių perdavimo Bažnyčiai klausimas. Aistrų šioje
srityje būta daug ir tikriausiai dar bus, bet, kol nėra
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Antra vertus, tarp valstybės tarnautojų esama vos keleto
nė vieno gero bažnytinio muziejaus, bus sunku kalbėtis
nusimanančių apie sakralinę dailę ir architektūrą.
su tais, kurie mano, jog Bažnyčiai atiduotas daiktas
Taigi šiuo metu privalomą valstybės paminklosau
atimamas iš visuomenės. Visai svetima Lietuvai tebėra
ginę kontrolę, kuri ne visuomet gerai veikė, pakeitė
nuostata, kad daiktas į muziejų turi patekti tik tuo
bažnytinė paminklosauginė kontrolė, veikianti irgi
atveju, jei nesama jokių sąlygų jį saugoti natūralioje
toli gražu ne visada gerai. Kaip ir ankstesniais laikais,
aplinkoje. O apie religinę daikto vertę, kuri muziejuje
geresnė situacija didžiuosiuose miestuose, blogesni
neegzistuoja, apskritai nekalbama. Lietuvoje tik ar
reikalai miesteliuose ir kaimuose. Provincijoje nesama
cheologiniai paminklai registruojami kaip „turintys
kvalifikuotų specialistų, lėšų trūkumas neleidžia or
religinę vertę“. Taip nėra įregistruotas nė vienas kulto
ganizuoti efektyvios konsultacinės sistemos.
pastatas. Tada įdomu, kokią vertę turi Aušros vartai,
Manau, kad jau būtina sudaryti ekspertų komisiją,
Šiluva, Žemaičių Kalvarija ar Kryžių kalnas? Jei tokios
sudarytą iš religinių bendruomenių atstovų, meninių
vertės nematomos ir negerbiamos, kaip galima moty
lit urginių komisijų narių ir valstybinių institucijų
vuoti priešinimąsi bandymams paversti Kryžių kalną
specialistų. Šiuo metu Bažnyčios ir valstybės institucijos
komerciniu centru? Nenoras matyti religinės ir noras
paminklosaugos srityje realiai nebendradarbiauja. Toks
pripažinti tik istorinę religinės kultūros paminklų vertę
bendradarbiavimas gal pradėtų išsklaidyti prietarus ir
turi labai gilias antireligines mūsų dabartinės kultūros
priešiškumą.
šaknis. Bet ir su istorine verte esama problemų.
Labai sunki padėtis su kultūros vertybių inventori
Lietuvoje visiškai svetima istorinės nuosavybės sam
zacija. Nei valstybinė, nei bažnytinė kultūros vertybių
prata. Į Bažnyčios nuosavybę žvelgiama lyg į įsigytąją
inventorizacija nėra atlikta. Tad niekas gerai nežino, ką
privatizacijos būdu. Buvo gamykla valstybinė, tapo
privati. Buvo Vilniaus Katedra ar Pažaislio
Iliustracija iš kun. Kazimiero Jasėno „Visuotinės meno istorijos“, 1938, t. 3
vienuolynas valstybiniai, tapo Bažnyčios.
Toks požiūris yra daugiau negu ydingas,
nes žvelgia į Bažnyčią kaip į buvusių viešų
vertybių privatų savininką, o ne kaip į istorinį
tų vertybių kūrėją, kurio nuosavybės atstaty
mas grąžina vertybę į jos tikrąją terpę ir taip
atkuria dalį jos vertės. Toks yra esminis skir
tumas tarp „Mažeikių naftos“ privatizavimo ir
Vilniaus Šv. Jono bažnyčios grąžinimo Jėzaus
draugijai ar Vilniaus arkivyskupijai.
Atgavusi nuosavybės teises, Bažnyčia tam
pavisiška kultūrinių vertybių savininke. Ta
savininkystė yra sunki našta, kai kalbama
apie paminklus. Bažnyčia gavo daug nun
iokotos nuosavybės. Bet ir geriau išlikusią
toliau išlaikyti sunku, ypač jei reikia spe
cialios priežiūros. Egzistuoja gana reiklios
bažnytinės taisyklės, reikalaujančios, kad
būtų rūpinamasi kultūrin iais Bažnyčios
turtais – taip pat ir archyvais, bibliotekomis.
Kvalifikuotų paminklosaugininkų Bažnyčiai
trūksta, jai reikialaiko jiems paruošti, reikės
lėšų ir išlaikyti.
Ta proga turime pripažinti, kad senosios
Lietuvos kultūros specialistų Lietuvoje ap
skritai dar labai trūksta. Paminklosauginės
programos, mano žiniomis, neturi nė viena
religinė Lietuvos bendruomenė, bet neturi
jos ir Lietuvos Respublika. Lietuvos katalikų
vyskupijose veikia liturginės meninės komisi
jos, kurių kompetencija nėra vienoda. Bet
Kauno arkivyskupijos pavyzdys liudija, kad
galima turėti veiklią ir profesionalią komisiją.
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mes iš tikrųjų Lietuvoje turime. Nežinome, ką turime
muziejuose, nežinome, ką turime bažnyčiose. Galima pri
durti, kad religinė Lietuvos kultūra yra daugiau negu blo
gai ištyrinėta; nors pažanga matyti, bet darbo dar užteks
porai kartųÿ, jei tik mes išsaugosime tai, ką turime.
Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir
valstybės santykiai paminklosaugos srityje nėra geri.
Oficialiame lygmenyje jie geri, bet dalykiniame – ne
kokie. Valstybės institucijų darbuotojai dažnai žiūri į
religines bendruomenes kaip į svetimkūnį visuomenėje,
kaip į svetimą, bemaž nedraugišką valstybę, su kuria
nežinia kaip bendr auti ir kuri nežinia kas esanti.
Daug nepasitikėjimo valstybinėmis paminklosaugos
institucijomis esama ir iš Bažnyčių pusės. Kartais
šis nepasitikėjimas virsta pastangomis užsisklęsti.
Ši abipusė įtampa tikrai nepadeda, kai tenka spręsti
paminklosaugos problemas.
Norint bent kiek konstruktyviau tvarkytis šioje situa
cijoje, galbūt reikia prisiminti du dalykus: Bažnyčia
yra vienintelė institucija, nenutrūkstamai veikianti
Lietuvoje bent jau nuo XIV a. Ji mus tiesiogiai jungia
ir su Lietuvos kunigaikščiais, ir su karaliais, ir su
Vilniaus universitetu, ir su kiekvienu mūsų protėviu,
nes Lietuvos visuomenė iki šio šimtmečio buvo išties
religinga. Antra, Bažnyčios nuosavybė yra vienintelė
likusi istorinės nuosavybės forma. Lietuvos kunigaikščių
nebėra, kilmingos giminės sunyko ar nutraukė su mūsų
kraštu ir su lietuvių tauta ryšį. Bažnyčia tebėra ta pati.
Vytautas norėjo būti palaidotas ne Paveikslų galerijoje,
o Vilniaus katedroje ir ne Valdovų rūmams, o Kazimiero
koplyčiai jo šeima aukojo liturginius reikmenis. Religinis
gyvenimas buvo ne gyvenimo priedas, „antstatas“, o jo
gyvoji šaknis. Jei manome, kad esame anos Lietuvos
įpėdiniai, turime gerbti tų laikų žmonių tikėjimą, jų pa
saulio ir gyvenimo sampratą, stengtis tai geriau pažinti.
Be šio ryšio Lietuvos kultūra neturi kito tęstinumo. Ir
šis Bažnyčios kaip mūsų ryšio su savo istorija vaidmuo
nepriklauso nuo to, ar mes tikintys, ar netikintys.
Tam tikru požiūriu, pati Bažnyčia yra Lietuvos kultū
ros paminklas. Ir jai pačiai dar reikia įsisąmoninti
savo tęstinumą. Šiuo atveju sąvoką „Bažnyčia“ var
toju pačia plačiausia prasme, turėdama omenyje visas
tradicines krikščioniškas Lietuvos bendruomenes.
Kažin ar Vilniaus Katedroje tebelaikomos mišios už
Vytauto ir kitų valdovų vėles? Juk tokia buvo jų valia.…
Lietuvos liuteronai didžiuojasi savo tradicija ir savo
bendruomenės nariais, tarnavusiais Lietuvos valstybei,
lietuviams. Mažesnė kalvinistų bendruomenė taip pat
turi turtingą tradiciją, kaip ir sentikiai, stačiatikiai
ir unitai. Dar tik pradedama įsisąmoninti, kokį turtą
iš tikrųjų praradome su Lietuvos žydų bendruomenės
žūtimi. Bet kiek iš tikrųjų suvokiame Lietuvos religinių
bendruomenių dalį Lietuvoskultūroje? Juk ne išsyk atsi
menami būtent religiniai Mažvydo, Daukšos, Rapolionio
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ar Vilniaus akademijos kūrėjų motyvai. Dar linkstama
manyti, kad kultūra yra šalutinis ir atsitiktinis relig
inio gyvenimo produktas. Toks manymas yra būdingas
sekuliariai visuomenei, bet sąžiningu jo nepavadinsi.
Jei Katalikų Bažnyčia ir kitos religinės bendruomenės
Lietuvoje būtų tik istoriniai paminklai, mums būtų daug
lengviau. Tačiau Bažnyčia nėra muziejinė vertybė, ji
gyvena. Daugelis mūsų visuomenės jai nebepriklauso
ir yra linkę žiūrėti į ją tik kaip į instituciją, tiesiogiai
nepavaldžią valstybei.
Patirtis parodė, kad religinės bendruomenės yra
netikęs darbdavys paminklosaugos specialistams – jos
neskuba pirkti siūlomų paslaugų: restauracijos, inven
torizacijos, istorinių tyrinėjimų. Neskuba, nes neturi tam
pinigų... Dešimt praėjusių metų jau išsklaidė mitusapie
Vatikano, Maskvos Patriarchato ar Vokietijos liuteronų
turtus, ir aišku, kad kultūrinėms institucijoms stam
biomis užsakovėmis Bažnyčios netaps. Taip pat aišku,
kad bažnyčiose vertybės saugomos kitaip nei muzie
juose. Pripažinkime, kad valstybės institucijų žmonės,
darbuotojai neturi aiškios tokio saugojimo vizijos.
Bažnytinis arba religinis paveldas sudaro mūsų meni
nio paveldo didžiąją dalį. Kokią iš tikrųjų – labai sunku
pasakyti nesant jau minėtos apskaitos, bet drįsčiau
teigti, kad daugiau negu 70 %. Taip pat labai reikšminga
yra bažnytinė archyvų, bibliotekų dalis. Bet visas šis
turtas neinventorizuotas, neapskaičiuotas, neįvertintas.
Galima būtų ilgai vardyti, ko mes neturime. Invento
riaus stoka atveria kelią pačioms didžiausioms nege
rovėms. Ką daryti? Manau, ieškoti visų įmanomų būdų
bendradarbiauti. Tai labai nelengva. Kertasi interesai,
konfliktuoja įstatymai. Maža to – nėra jokio veiklos
plano. Šis susitikimas yra pirmas, ir aš norėčiau tikėtis,
kad jis bus pirmas iš daugelio, kad bus pradėta stengtis
suvokti realią padėti ir kad atsiras valios šias problemas
spręsti. Būtina kalbėtis ir geriau suprasti tarpusavyje
vieniems kitus. Kartu būtina ieškoti būdų, kaip išsaugoti
ir apsaugoti tai, kas yra Lietuvos bendruomen ių –
lietuvių, lenkų, rusų, žydų, karaimų ir totorių, tikinčių ir
netikinčių – turtas, kuriuo mes tik laikinai naudojamės.
Mes jį paveldėjome ir turime po savęs palikti.
Akivaizdu, kad bus sunku. Juo labiau mes skaldysimės
ir rungtyniausime, juo labiau nukentės mūsų visuomenė
ir jai priklausantis mūsų istorinis palikimas ir turtas.
Jei sugebėsime gerbti valstybės institucijų kaip visuo
menės samdinių pareigas ir pripažinsime, kad Baž
nyčios, būdamos autonominės institucijos, gyvenančios
pagal savo taisykles, vis dėlto yra mūsų visuomenės ir
jos istorijos dalis, gal sugebėsime rasti teisingą metodinę
nuostatą. Tada galėsime pradėti bandyti suprasti vieni
kitus ir vieni prie kitų priartėti. Norėtųsi tikėtis, kad
suartėsime tiek, jog pajėgsime pamatyti mus visus
jungiantį bendrumą. Tada galėsime ir ką nors gera
nuveikti, nes gėris jau bus mūsų bendrume.
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Ką siūlau? Pripažinti, kad bažnytinio kultūros paveldo
saugojimas yra atskira lygiavertė paminklosaugos sritis,
lygiavertė archeologijai, muziejininkystei, technikos is
torijai ir pan. Sutikti, kad šioje srityje yra būtinas dviejų
veiksnių – valstybės ir Bažnyčios – bendradarbiavimas,
ir imti kurti tokio bendradarbiavimo sistemingus pa
grindus. Pripažinti, kad šiuo metu tokiam bendradarbia
vimui nėra normalaus teisinio pagrindo.
Kalbėdama apie pastarąjį, norėčiau padaryti pastabą
paraštėje. Kai svarstoma apie Bažnyčios atskyrimą
nuo valstybės, dažniausiai neprisimenama, kad esama
trijų tokio atskyrimo arba atskirumo tipų – priešiško,
neutralaus ir partnerystės. Priešiškąjį išrado Prancūzi
jos didžioji revoliucija, teigusi, kad Bažnyčia yra seku
liarios valstybės ir visuomenės priešas, ji turinti būti
arba sunaikinta, arba bent jau kuo labiau suvaržyta
ir griežtai valstybės kontroliuojama. Tokiu pat būdu
Bažnyčia arba Bažnyčios buvo atskirtos nuo valstybės
Sovietų Sąjungoje.
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Neutralaus tipo atskyrimas praktikuojamas tik JAV,
kurios yra pareiškusios neturinčios jokios kompetenci
jos religijos srityje. Toks atskyrimas čia tapo įmanomas
todėl, kad valstybė kūrėsi kartu su visuomene. Valstybė
čia religinių bendruomenių nefinansuoja, bet teikia joms
mokesčių bei juridinių lengvatų.
Europoje, kurios istorija yra mačiusi iš pradžių kon
fesines valstybes, paskui priešišką atskyrimą, dabar
labiausiai paplitusi partnerystė. Ja pripažįstama Baž
nyčios autonomija, bet į Bažnyčią žiūrima nebe kaip į
varžovę, o kaip į pilietinės visuomenės dalį vienijančią
instituciją. Toks santykis įmanomas tik pilietinėje visuo
menėje. Mano manymu, Lietuvoje faktiškai dar nėra
pereita nuo priešiško atskyrimo prie partnerystės, nes
bandoma laikytis neutralaus modelio, kuris Europoje
neveikia. Pilietinės visuomenės tapsmo traukuliai taip
pat atsispindi Lietuvos valstybės ir Bažnyčios santykiuo
se. Čia pradėta svarstyti problema yra tų santykių
formavimo dalis. 
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TEMA: PAVELDAS

Dar keli puslapiai Bažnytinio
meno muziejaus istorijai
Giedrė Jankevičiūtė

Bažnytinio meno muziejus – viena iš nedaugelio
tarpukario Lietuvos kultūrinių institucijų, apie kurių
veiklą byloja ne tik šaltinių bei amžininkų liudijimų
publikacijos, bet ir mūsų laikais pasirodę svarstymai,
vertinimai, netgi diskusinės nuomonės.
Susidomėjimą muziejumi skatino laisvėjant Bažnyčios
veiklai iškilęs sumanymas atgaivinti ir toliau plėtoti
jo darbą. Siekiant parodyti išlikusius rinkinius bei
simboliškai pratęsiant prieškario laikų tradiciją, 1990 m.
gegužę Kaune atidaryta Trečioji bažnytinio meno paro
da. Bažnytinio meno muziejaus kolekcijos likučiai buvo
išstatyti dviejų pagrindinių šio muziejaus eksponatus
priglaudusių institucijų patalpose: Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus padalinyje – Kauno Pa
veikslų galerijoje bei Vytauto Didžiojo karo muziejuje.
Gerokai prieš parodos atidarymą viena jos iniciatorių
bei rengėjų dailės istorikė Laima Šinkūnaitė pasirūpino
supažindinti visuomenę su Bažnytinio meno muziejaus
istorija: apie muziejaus įkūrimą, kolekcijos formavimą
bei kitus jo veiklos aspektus papasakojo „Literatūros
ir meno“, „Kauno tiesos“, „Katalikų pasaulio“, „Naujojo
Židinio“ skaitytojams1. Jau atidarius parodą, „Kultūros
barų“ žurnale buvo publikuoti karo metais muziejui
vadovavusio dailininko Kazio Varnelio prisiminimai,
papildę Šinkūnaitės pateiktą informaciją žiniomis
apie prieštaringą pirmojo muziejaus direktoriaus
Adolfo Valeškos veiklą, apie kolekcijos likimą pirmosios
sovietų, o paskui vokiečių okupacijos metais2. Kalbinama
žurnalo redaktorės Laimos Kanopkienės, „Kultūros
baruose“ Bažnytinio meno muziejaus reikšmę bei kai
kurias jo istorijos peripetijas įvertino parodos organiza
cinio komiteto narė Irena Vaišvilaitė3. Po kelerių metų
Bažnytinio meno muziejaus istoriją „Naujojo ŽidinioAidų“ skaitytojams vėl priminė Laima Šinkūnaitė,
keldama įstrigusią muziejaus atkūrimo problemą4.
Šį kartą sugrįžti prie Bažnytinio meno muziejaus
istorijos paskatino Raimundo Klimavičiaus straipsnis
GIEDRĖ JANKEVIČIŪTĖ – dailės istorikė, Kultūros ir meno
instituto Dailės istorijos sk. vyresnioji mokslinė bendradarbė.
Tyrinėja XX a. dailės istoriją.
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„Religinio meno muziejus–institutas Vilniuje. Neįgy
vendinto projekto pėdsakais“, paskelbtas naujai prisikė
lusio (linkime ir tikimės – ilgam gyvenimui) žurnalo
„Muziejai ir paminklai“ puslapiuose 5. Remdamasis
Kultūros ministerijos archyve rastais dokumentais,
autorius aptarė plačiau neminėtą mūsų kultūrinės praei
ties epizodą – grupelės katalikiškos pakraipos intelek
tualų ketinimus Vilniuje steigti savotišką religinio
meno centrą su muziejumi, parodų sale, restauravimo,
tyrinėjimo, leidybos padaliniais bei dirbtuvėmis, nurodė
dokumentus, liudijančius apie bandymus praktiškai
įgyvendinti sumanymą.
Būtų galima pasidžiaugti neskelbto archyvinio šaltinio
publikacija, suteikiančia naujų žinių apie 1939–1940 m.
Vilniaus meninį gyvenimą bei Lietuvos muziejininkystės
istoriją. Bet perskaičius straipsnį, kyla bent keletas
klausimų. Kodėl apie tokį, regis, reikšmingą projektą
iki šiol nebuvo kalbama? Kodėl juo nesusidomėjo
dabartiniai diecezinių muziejų kūrimo entuziastai?
Kiek realus buvo Religinio meno muziejaus–instituto
sumanymas? Kokiame kultūriniame kontekste gimė ir
buvo puoselėjami šios institucijos steigimo planai?
Tiesa, Klimavičius užsiminė, kad „steigiamo Religinio
meno muziejaus koncepcijos projektą parengė dailinin
kas, Bažnytinio meno muziejaus Kaune direktorius
[kursyvas mano – G. J.] A. Valeška“6. Tačiau taip ir
lieka neaišku, koks ryšys buvo ir ar apskritai buvo tarp
šių dviejų muziejinių įstaigų, kiek svarbus Religinio
meno muziejaus–instituto projektas jo autoriaus Adolfo
Valeškos kaip muziejininko veikloje.
1
Šinkūnaitė L., „Dėl bažnytinio meno muziejaus“, in: Literatūra ir
menas, 1988 12 24; Šinkūnaitė L., „Grįžtant į Rotušės aikštę, į Bažnytinio
meno muziejų“, in: Kauno tiesa, 1989 12 24; Šinkūnaitė L., „Geras
medis, kuris „negali duoti blogų vaisių““, in: Katalikų pasaulis, 1990,
Nr. 2, p. 9–10.
2
Varnelis K., „Muziejinė epopėja“, in: Kultūros barai, 1990, Nr.
7/8, p. 54–58.
3
[Dvilinskaitė A., Vaišvilaitė I.], „Trečioji bažnytinio meno paroda“,
in: Kultūros barai, 1990, Nr. 9, p. 10–13.
4
Šinkūnaitė L., „Ar turėsime bažnytinio meno muziejų?“, in: Naujasis
Židinys-Aidai, 1994, Nr. 4, p. 49–53.
5
Klimavičius R., „Religinio meno muziejus-institutas Vilniuje“, in:
Muziejai ir paminklai, 1999, Nr. 1, p. 18–20.
6
Ibid., p. 19.
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Turbūt neįmanoma atsakyti į šiuos klausimus neišplė
tus regos lauko, t. y. neįsigilinus į Religinio meno muzie
jaus–instituto priešistorę, kitaip tariant, iš istorinės
sost inės nepersikėlus į laikinąją, kurioje ir telkėsi
pagrindinis Lietuvos kultūrinio gyvenimo vyksmas
tarpkario metais.Taigi grįžkime į ketvirto dešimtmečio
vidurį, į Kauną.
Tuo metu Kauno muziejų topografija pastebimai
pasikeitė. 1934 m. naujuose Vytauto Didžiojo muzie
jaus rūmuose įsikūrus Karo muziejui, greta, Vienybės
aikštėje stovėjęs senasis jo pastatas buvo nugriautas. Į
Vytauto Didžiojo muziejų pamažu pradėta gabenti gausų
Čiurlionio galerijos turtą, rūmelį Ąžuolų kalne, kaip ir
priklausė, ruošiantis atiduoti Meno mokyklos reikmėms.
Rotušės aikštėje buvęs Miesto muziejus uždarytas,
išdalijus jo turtą kitoms muziejinėms įstaigoms, o beveik
jo kaimynystėje iškilusių naujų Kauno metropolijos
kunigų seminarijos rektorato rūmų (archit. Karolis
Reisonas) trečiame aukšte 1935 m. gegužės 12 d. atvėrė
duris Bažnytinio meno muziejus.
Bažnytinio meno muziejus oficialiai priklausė Lietuvos
Katalikų Bažnyčiai. Jo reikalais rūpinosi 1933 m. įkurta
visuomeninė organizacija – Kauno arkivyskupo globo
jama „Bažnytiniam menui Lietuvoje tirti, remti ir ugdyti
draugija“7. Draugijai vadovavo komitetas, pirmininkau
jamas kanauninko Prano Penkausko. Pirmąjį komitetą
sudarė kunigai Blažiejus Čėsnys, Vladas Mironas ir
Adolfas Sabaliauskas, muziejininkas Paulius Galaunė,
architektas Algirdas Šalkauskis, dailininkas Adolfas
Valeška. Nors oficialiai muziejus buvo Bažnytinio meno
draugijos globoje, finansiškai jis priklausė nuo Švietimo
ministerijos ir be jos paramos nebūtų galėjęs egzistuoti.
Valstybės parama, savo ruožtu, liudijo, kad Bažnytinio
meno muziejus vertintas kaip institucija, padedanti
užtikrinti svarbios Lietuvos kultūrinio palikimo dalies
– bažnytinio meno – išsaugojimą.
Muziejų bendromis jėgomis sukūrė nykstančios se
nosios bažnytinės dailės likimu susirūpinę dvasininkai
bei pasauliečiai. Apie tokios įstaigos steigimą, kaip apie
„seniai pribrendusią būtinybę“, prabilta dar pirmaisiais
nepriklausomybės metais. Šį klausimą, svarstant Lie
tuvos kultūros turto išsaugojimo bei muziejų steigimo
galimybes, kėlė Paulius Galaunė8. Bažnytinių turtų
likimui nebuvo abejinga ir Žemaičių vyskupijos kurija

(iki 1926 m. buvusi Kaune). Kadangi kurija neturėjo nei
lėšų, nei kvalifikuotų specialistų atskiro muziejaus stei
gimui, sutiko paremti Čiurlionio galerijoje numatytą
kurti bažnytinės dailės padalinį9, kurio steigimo komisi
jon savo atstovu paskyrė prelatą Maironį. Būsimuose
Čiurlionio galerijos rūmuose bažnytiniam menui ketinta
suprojektuoti specialias stilizuotų gotikinių formų patal
pas, šį įmantrų sumanymą aiškinant tuo, kad paprastos
muziejinės salės netiks projektuojamai bažnytinės
įrangos (altorių, suolų, klausyklų, stalių, vargonų) eks
pozicijai, mat minėti objektai jose „turėtų visai svetimą
sau aplinką ir foną“10. Tačiau, apsiribojus laikinųjų
galerijos rūmų statyba, ir bažnytinio meno skyriaus, ir
specialaus muziejaus kūrimo planus teko nukelti į ateitį.
Vis dėlto sumanymas neliko pamirštas. 1927 m.
spaudoje pasirodžius informacijoms apie ketinimus
buvusiame dominikonų vienuolyne prie Palevenės
bažnyčios atidaryti Panevėžio vyskupijos bažnytinės
dailės muziejų 11, tuojau pat „Praduose ir žygiuose“
atsiliepė Galaunė. Priminęs, kad bažnytinės dailės
muziejus Kaune kuriam as, nors jo atidarymas kol
kas laikinai atidėtas, prašė susilaikyti nuo atskirų
vyskupijų muziejėlių steigimo, ragino nesiblaškyti, nes
po visų istorinių kataklizmų Lietuvoje ir taip nedaug
bažnytinių turtų beliko12.
Buriantis bažnytinės dailės bei architektūros reikalais
susirūpinusiems veikėjams, muziejaus klausimas iškilo
visu aštrumu. Tiesa, pradžioje nesisekė derinti veiksmų,
tad kilo tam tikras sąmyšis, atsispindėjęs ir spaudos
puslapiuose. Bažnytinio meno palikimo apsaugą kaip
vieną programinių uždavinių įvardijo 1928 m. įsteigta
Katalikų veikimo centro Meno sekcija13. Tuo pat metu
rūpestį šiuo palikimu deklaravo atnaujinusio veiklą
„Šv. Luko cecho“ nariai, net išreiškę pasiryžimą globoti
Bažnytinio meno muziejų, kai toks bus įkurtas14. „Šv.
Luko cechas“ muziejaus steigimo klausimą kaip vieną
opiausių kultūros gyvenimo problemų iškėlė memoran
dume Katalikų veikimo centrui, kurį drauge su cecho
nariais pasirašė jų idėjoms prijaučiantys dailininkai,
architektai bei muziejininkams atstovaujantis Galau
nė15 . Čia paaiškėjo, kad beldžiamasi į atviras duris, nes
Katalikų veikimo centro valdyba ne tik pritaria muzie
jaus steigimui, bet taip pat puoselėja šio sumanymo
įgyvendinimo planus16.

7
Žr. Bažnytiniam menui Lietuvoje tirti, remti ir ugdyti draugijos
įstatai, Kaunas, [1933].
8
Žr. Susirašinėjimas su Švietimo ministerija dėl galerijos rūmų
(1921–1924), LLMA, f. 93, ap. 1, b. 1, l. 1.
9
Plg.: „Plečiant Čiurlionies galerijos bažnytinio meno skyrių, kurija
su pasiūlymu rūpintis juo sutiko, ir dabar lieka tik dėl kai ko iš principo
susitarti ir galerijos direkcijai drauge su kurijos atstovais paruošti šio
skyriaus programą, aptarti eksponatų rinkimo ir jų sutvarkymo muz
iejuje būdus“ (Galaunė P., „Prie Čiurlionies galerijos rūmų projekto“,
in: Rytas, 1924 04 30).
10
Žr. Galaunė P., „Bažnytinio meno paroda“, in: Gimtasai kraštas,
1939, Nr. 1, p. 539.

Žr. „Kronika: Panevėžyje“, in: Lietuvis, 1927 04 28.
P. G., „Bažnytinio meno muziejaus reikalu“, in: Pradai ir žygiai,
1927, Nr. 2, p. 7.
13
„Katalikų veikimo centro meno sekcijos statutas“, in: Tiesos kelias,
1928, Nr. 2, p. 116–118.
14
Žr. Sabaliauskas A., „Bažnytinio muziejaus reikalingumas Lietuvoje“,
in: Tiesos kelias, 1928, t. 1, p. 365.
15
„Memorandumas Katalikų veikimo centrui“, in: Rytas, 1929
08 31.
16
„Kam laužtis į atviras duris“, in: Rytas, 1929 09 11; Sabaliauskas
A., „Dėl bažnytinio meno“, in: Rytas, 1929 09 20.
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Sunku pasakyti, ar pakilūs Keliuočio žodžiai paska
tino visuomenę labiau domėtis bažnytinio meno pali
kimu, nes, pavyzdžiui, muziejaus steigimo komisijos
atsišaukimas „Bažnytinio meno parodos reikalu“ labiau
apčiuop iamų vaisių nedavė. Atsišaukimu bandyta
kreiptis į visų Lietuvos parapijų kunigus prašant siųsti
eksponatų bažnytinės dailės parodai bei talkinti atitin
kamus įgaliojimus turintiems eksponatų rinkėjams,
aiškinant, kad, pristačiusi nežinomus kultūros tur
tus, paroda „gyvai įrodytų visuomenei opų ir visai jau
pribrendusį reikalą steigti Lietuvos bažnytinio meno
muziejų“19. Tačiau, anotGalaunės, „dvasiškija, nežiūrė
dama Komiteto atsišaukimo, pasiliko kurčia“20 (nors
parodos komiteto garbėspirmininkas buvo arkivyskupas
Juozapas Skvireckas). 
Vis dėlto, nepaisant menko dvasininkijos bei visuo
menės dėmesio, neilgai trukus pasirodė komisijos narių
veiklos rezultatas: 1931 m. birželio 14 d. Teisingumo
ministerijos rūmuose atidaryta Pirmoji Lietuvos senojo
bažnytinio meno paroda21. „Pradėta nuo parodos dėl to,
kad tiktai gyvais pavyzdžiais, o ne vien samprotavimais
buvo norima vaizdžiai įtikinti, kad Lietuvos bažnyčiose
meno bei kultūros turto esama, kad muziejus turės gražią
ateitį“22, – rašė vienas aktyviausių
jos propaguotojų Galaunė, pristatęs
parodą „Lietuvos aide“ bei „Nau
josios romuvos“ ir „Židinio“ pus
lapiuos e 23. Iš tiesų eksp oz icijos
būta, nors ir nedidelės, bet svarios.
Rengėjai – Galaunė, Halina Kai
riūkštytė-Jac ynienė, Valešk a –
sugebėjo parodyti, kad būsimam
muz iejui reikalingas kol ekc ijos
branduolys egzistuoja. Be vertingų
liturginių reikmenų bei drabužių
eksp onuota XV–XVI a. vokiečių
mokyklos medinė polichromuota pa
auksuota statula – vadinamoji„Ve
liuonos madona“, DanieliausŠulco
paveikslo „Šv. Kazimieras“ XVIII
a. kopija iš Vid ukl ės bažn yčios,
nūnai prapuolęs ant lentos tapytas
„Nuėmimas nuo kryžiaus“ iš Kauno
katedros, kaip manyta, sukurtas
Bažnytinio meno muziejaus atidarymas. 1935 m. gegužės 12 d. Kaune, Rotušės 1. Iš kairės
– Konstantinas Šakenis, arkiv. Juozapas Skvireckas,
Venecij os ankstyvojo renes anso
Antanas Smetona. Lietuvos Vaizdo ir garso archyvas
meistro, gal net Jacopo Bellinio24.

Memorandumas pagelbėjo išsiaiškinti bendrus užda
vinius ir suvienyti pajėgas, tad neilgai trukus – 1929 m.
rudenį – sudaryta Maironio vadovaujama Bažnytinio
meno muziejaus steigimo komisija, subūrusi aktyviai
bažnytinės dailės likimu besirūpinančius kunigus bei
pasauliečius, tarp kurių buvo literatas ir kolekcininkas
kunigas Adolfas Sabaliauskas-Žalia Rūta, muziejininkas
Paulius Galaunė, bažnytinio meno entuziastas dailinin
kas Adolfas Valeška. Pasirengimo darbai užtruko dar
porą metų, kartkartėmis visuomenei primenant, kad
sumanymas tebėra gyvas.
„Bažnytinio meno muziejaus klausimas, kultūros ir
religijos ir tautinės garbės klausimas“17, – rašė jaunas
„Ryto“ bendradarbis Juozas Keliuotis 1930 m. pavasarį.
Aiškindamas muziejaus steigimo entuziastų siekius, su
beveik poetine aistra tikino skaitytojus, jog bažnytinio
meno palikimo naikinimą būtina kuo skubiau sustab
dyti, nes tas menas „plastiniais magiškos galios turin
čiais vaizdais kalba apie Dievą, apie amžinybę, apie
didįjį žmogaus pašaukimą“, nes tai toks menas, kuris
„pakelia žmogų į idealųjį pasaulį, kur visiškoje laisvėje
dvasia ištiesia savo sparnus, kur ji pasiliuosuoja nuo
kasdieninių banalybių tironijos“18.

17
Keliuotis J., „Bažnytinio meno muziejaus klausimu“, in: Rytas,
1930 04 04.
18
Ibid.
19
„Bažnytinio meno parodos reikalu atsišaukimas“, in: Rytas,
1931 03 23.
20
Galaunė P., „Pirmoji Lietuvos senojo bažnytinio meno paroda“,
in: Naujoji romuva, 1931, Nr. 26, p. 615.
21
Pirmoji Lietuvos senojo bažnytinio meno paroda, Teisingumo mjos rūmai, 1931 06 14 – 07 12, kat. Sudarė H. Kairiūkštytė-Jacynienė,
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P. Galaunė, Kaunas, 1931.
22
Galaunė P., „Pirmoji Lietuvos senojo bažnytinio meno paroda“,
in: Naujoji romuva, 1931, Nr. 26, p. 615.
23
Galaunė P., „Pirmoji Lietuvos senojo bažnytinio meno paroda“,
in: Lietuvos aidas, 1931 06 20; Galaunė P., „Pirmoji Lietuvos senojo
bažnytinio meno paroda“, in: Naujoji romuva, 1931, Nr. 26, p. 615–617;
Galaunė P., „Mūsų senasis bažnytinis menas“, in: Židinys, 1931, Nr.
7, p. 46–48.
24
Varnelis K., „Muziejinė epopėja“, in: Kultūros barai, 1990, Nr.
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Parodos rengėjai vylėsi, kad pamačiusi vienoje vietoje
sukauptas menines vertybes, Bažnyčios vyresnybė pajus
pareigą apsaugoti bažnytinės dailės kūrinius, kurie
nebenaudojami dūla palėpėse, varpinėse arba kurių
apsaugai parapijose neatsiranda lėšų25. Tikintis, kad
kuriamą muziejų finansiškai parems ir atitinkamos vals
tybės institucijos, į svarbią Lietuvos meninio palikimo
dalį pasistengta atkreipti valdininkų dėmesį. Iš dalies
tikslas pasiektas: pasibaigus parodai, Kauno kunigų
sem inarijos vadovybė sutiko, kad eksponatai būtų
sudėti kambarėlyje greta seminarijos bibliotekos, taip
tarsipatvirtindama, kad ateityje seminarijapasiruošusi
priglausti ir Bažnytinio meno muziejų.
1934 m. arkivyskupijos sinodas patvirtino muziejaus
steigimą, nurodydamas perduoti jam nebenaudojamus
bažnytinius reikmenis, paveikslus bei skulptūras 26.
Sinodo nutarimas įteisino Bažnytinio meno muziejų ir
įgaliotiems asmenims suteikė teisę perimti muziejui tin
kamus bažnytinės dailės kūrinius. Nors šis dokumentas
nepaskatino kunigų susirūpinti bažnytinio meno gelbė
jimu, bet muziejaus įkurtuvės kunigų seminarijos rek
torato rūmuose teikė vilčių, kad jaunoji Lietuvos kunigų
karta, augdama jo pašonėje, bus atidesnė bažnytinės
dailės palikimui bei likimui.
Ruošdamasi naujojo muziejaus atidarymui, Bažnytinio
meno draugija kreipėsi į Švietimo ministeriją, prašyda
ma paremti muziejų, taip pat numatytas prie jo ati
daryti „bažnytiniam menui tirti, remti ir ugdyti“ įstaigas,
reikalingų specialistų rengimą atitinkamose užsienio
mokyklose27. Deja, draugijos prašymas nebuvo patenk
intas, ir muziejaus tvarkymą teko patikėti kupiniems
entuziazmo, bet specialaus pasirengimo neturintiems žmo
nėms. Pirmu muziejaus vedėju paskirtas Adolfas Valeška.
Naujojo muziejaus kolekcija augo lėtai. Vienas reikš
mingesnių įnašų buvo kunigo Adolfo Sabaliausko dova
nos. Bažnytinio meno muziejui jis perdavė savąjį liaudies
meno rinkinį, pradėtą kaupti dar prieš Pirmąjį pasaulinį
karą28. Padovanojęs jaunosios kartos lietuvių dailininkų
kūrinių (spaudoje minėti Antano Samuolio, Viktoro Viz
girdos, Adolfo Valeškos, Černės Percikovičiūtės, Juozo
Mikėno, Napoleono Petrulio darbai29), padėjo pagrindus
muziejaus moderniosios bažnytinės dailės kolekcijai.
Keletą eksponatų Bažnytinio meno muziejus paveldėjo
iš Kauno miesto muziejaus. Tačiau Valeška labiausiai
rūpinosi plėsti liaudies meno skyrių ir, sekdamas Čiur
lionio galerijos pavyzdžiu, pradėjo rengti liaudies meno

rinkimo ekspedicijas. Ši aplinkybė sukėlė nerimą bei
įtarimą bene labiausiai iš visų kultūros veikėjų šalies
muziejų formavimu bei tvarkymu besirūpinusiam Ga
launei. Jo manymu, taip iškilo pavojus nukrypti nuo
pagrindinio muziejaus uždavinio – senosios Lietuvos
bažnyčių dailės gelbėjimo bei apsaugos. Kita vertus,
plėsdamas liaudies meno skyrių, Valeška kūrė dar vieną
papildinį tuo metu jau gausioms Čiurlionio galerijos
bei Šiaulių „Aušros“ muziejaus liaudies meno kolekci
joms. Į Galaunės pastabas Bažnytinio meno muziejaus
vedėjas neskubėjo reaguoti. Be abejo, jautėsi turįs
teisę pats spręsti, kuria linkme turi būti formuojama
kolekcija. Liaudies menas, matyt, domino Valešką ne
tik kaip muziejaus darbuotoją, bet ir kaip dailininką,
„Ars“ epochoje jį supratusį ir vertinusį kaip vieną
įdomių bei savitų primityvo apraiškų. Juolab, kad tarp
jaunosios kartos menininkų plito nuomonė, jog naujoji
krikščioniška Lietuvos dailė galėtų vaisingai remtis
liaudies meno palikimu. Taip dėl liaudies meno rinkimo
pamažu brendo konfliktas tarp Galaunės ir Valeškos
su jo bendraminčiais. Būtent šis konfliktas, garsinęs
Bažnytinio meno muziejų ketvirto dešimtmečio pabaigos
spaudoje, atskleidė tuo metu vyravusį gana vienpusišką
požiūrį į meninį palikimą, jo apsaugą, muziejų veiklą,
jų reikšmę visuomenės kultūriniam ugdymui.
Galaunė, nuo pirmų Bažnytinio meno muziejaus
dienų laužęs galvą, kaip būtų geriau plėtoti jo veiklą,
negalėjo toleruoti gana atsainaus bei paviršutiniško
Valeškos požiūrio į jam patikėtą darbą. Dar Bažnytinio
meno muziejaus steigimo aušroje, aiškindamas, kad
Lietuvoje nėra deramai pasirengusių specialistų, siūlė
vadovavimą naujajam muziejui patikėti kompetent
ingai komisijai, kurios nurodymus būtų įpareigotas
vykdyti muziejaus vedėjas. Tuo metu, beje, gal ir ne be
pagrindo, ši nuomonė kai kuriems muziejaus globėjams
sukėlė įtarimą, kad Galaunė taip siekia kontroliuoti
būsimo muziejaus darbą. Tačiau net su tuo sutikus,
akivaizdu, kad jo ketinim ai kilo iš pačių geriausių
paskatų. Galaunės vaizduotės sukurtas Bažnytinio meno
muziejus buvo „gyva organizaciniai–mokslinė įstaiga,
aptarnaujančioji pavienius mokslininkus ir platesnius
visuomenės sluoksnius“, turinti archyvą, kaupianti ir
sauganti bažnytinius inventorius, leidžiančius nustatyti
eksponatų kilmę bei sekti jų klajones30. Iš esmės taip
1940 m. buvo pristatyti ir Vilniuje steigtino Religinio
meno muziejaus–instituto uždaviniai, tačiau iš tiesų

7/8, p. 57; [Dvilinskaitė A., Vaišvilaitė I.], „Trečioji bažnytinio meno
paroda“, in: Kultūros barai, 1990, Nr. 9, p. 12.
25
Šią situaciją, apibūdinęs eksponatų radimo aplinkybes, lakoniškai ir
vaizdžiai perteikė Galaunė: „Prie didesnės parodoje išstatytų eksponatų
dalies galima būtų pridėti užrašas: „rastas bažnyčios pastogėj“, „paim
tas iš varpinės–sandėlio“, „nuvalytas nuo dulkių storiausio sluoksnio
ir padengtas laku“ (Galaunė P., „Mūsų senasis bažnytinis menas“, in:
Židinys, 1931, Nr. 7, p. 47).
26
Žr. Šinkūnaitė L., „Ar turėsime bažnytinio meno muziejų?“, in:

Naujasis Židinys-Aidai, 1994, Nr. 4, p. 50.
27
Stipendijų ir paskolų prašymai (1934–1935), LCVA, f. 391, ap.
4, b. 1424, l. 76.
28
Galaunė P., Muziejininko novelės, Vilnius, 1967, p. 147.
29
„Kun. A. Sabaliauskas – meno mecenatas“, in: Naujoji romuva,
1936, Nr. 31/32, p. 609.
30
Žr. Galaunė P., „Koks turėtų būti bažnytinio meno muziejus“, in:
Naujoji romuva, 1931, Nr. 27, p. 637.
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muziejaus vedėjo postą užėmęs Valeška, nors simpa
tizavo muziejininkystei, nesistengė gilintis į jos prin
cipus bei tikslus. Vadovaudamas muziejui Kaune, jis
nepajėgė tinkamai prižiūrėti eksponatų, nekalbant apie
mokslinių duomenų kaupimą, nors muziejaus atidarymo
proga išleistame buklete ir žadėjo sutvarkyti rinkinį,
laikydamasis mokslinio darbo reikalavimų31. Tad būtų
sunkoka patikėti galima jo darbo sėkme Vilniuje.
Keletą metų Bažnytinio meno muziejaus veikla nie
kaip negalėjo „įsisiūbuoti“. Valeška važinėjo po Lietuvą,
ieškodamas naujų eksponatų (daugiausiai rinkdamas
liaudies meną) ir sunkiai rasdamas laiko tvarkyti esamą
rinkinį. 1936 m. rudenį muziejaus sales jis net užleido
kelioms šiuolaikinės dailės ekspozicijoms: spalio 18 d.
Bažnytinio meno muziejuje atidaryta Rimto Kalpoko
kūrinių paroda, o nuo gruodžio 6 d. veikė Lietuvosdailininkų
sąjungos organizuota Antroji rudens dailės paroda.
Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus taryba, nuo ku
rios sprendimo priklausė, gaus ar negaus Bažnytinio
meno muziejus kasmetinę Švietimo ministerijos subsi
diją, 1937 m. įpareigojo tarybos narį, Kultūros muziejaus
etnografijos skyriaus vedėją Antaną Rūkštelę susipažinti
su Bažnytinio meno muziejaus darbu ir referuoti apie
esamą padėtį. Rūkštelė pranešė, kad muziejus „persi
tvarko“, t. y. „norima kai kuriuos paveikslus restauruoti,
arnotus padėti po stiklais ir t. t.“32 Nepasitikėdamas
greitomis permainomis, tarybai vadovavęs Galaunė jos
nariams pasiūlė lėšas Bažnytinio meno muziejui skirti
tik su sąlyga, kad pastarojo vadovybė įsipareigos pirmi
ausia rūpintis bažnytine daile, sutvarkys eksponatų
inventorių ir atsisakys rinkti liaudies meno dirbinius,
dalį jų pasilikusi kaip liaudiško pamaldumo išraiškos
pavyzdžius, kitus perduos Vytauto Didžiojo Kultūros
muziejui33. Tokį kategoriškumą paaiškintų profesionalo
principingumas, nors gali būti, kad negeroves Bažnytinio
meno muziejaus darbe Galaunė priėmė ne tik kaip žalą
visai Lietuvos muziejininkystei bei kultūrinio palikimo
apsaugai, bet ir kaip asmeninę nuoskaudą, skatinusią
išskirtinį jo dėmesį šio muziejaus tvarkymui. Iš tiesų,
dar puoselėdamas numatomo Čiurl ion io galerijos
bažnytinės dailės padalinio projektą, Galaunė mąstė apie
galimus tokio skyriaus darbo uždavinius, jo programą,
su konkrečiomis Bažnytinio meno muziejaus rinkinio
tvarkymo problemomis betarpiškai susidūrė rengiant
Pirmąją senojo bažnytinio meno parodą bei steigiant
patį muziejų. Kita vertus, Valeška, nepajėgdamas ar
nenorėdamas įsigilinti į Galaunės priekaištų esmę,
muziejininkystės autoriteto kritines pastabas vertino

kaip pasikėsinimą primesti jam svetimą valią. Remia
mas tuometinių bendraminčių, pirmiausiai Bažnytinio
meno muziejaus liaudies meno rinkinio pradininko
kunigo Sabaliausko, toliau ryžtingai kovojo už teisę
kaupti muziejuje liaudies meno eksponatus. Ginda
mas šią poziciją, viename straipsnių apie eksponatų
rinkimo Antrajai bažnytinės dailės parodai ekspediciją
Sabaliauskas piktinosi, kad Peliksas Bugailiškis išprašė
„Aušros“ muziejui iš Pavandenės bažnyčios klebono
šventoriaus vartuose kabojusį Švč. M. Marijos paveikslą
ir taip neva peržengė kompetencijos ribas, įsibraudamas
į Bažnytinio meno muziejaus veiklos sritį34.
Taigi konfliktas augo. Renkant valdybą 1938 m.
Bažnytinio meno draugijos visuotiniame susirinkime
atsisakyta Galaunės paslaugų. Naujais valdybos nariais
tapo kunigas ir literatas Mykolas Vaitkus bei pasaulie
čiamsatstovavęs Juozas Keliuotis35. Tuo tarpu Bažny
tinio meno muziejaus tvarkymo darbai nejudėjo. Tiesa,
jausdamas Švietimo ministerijos, matyt, ir kai kurių
dvasininkų spaudimą, Valeška susirūpino rengti Antrą
ją bažnytinės dailės parodą, šią veiklą palydėdamas
gana triukšminga reklamine kampanija. Stengdamiesi
suteikti parodai kuo platesnį atgarsį visuomenėje bei
oficialiuose sluoksniuose, rengėjai ją dedikavo Lietuvos
krikšto 550-mečiui ir nepriklausomybės 20-mečiui. An
troji bažnytinės dailės paroda, dalyvaujant Respublikos
prezidentui, Bažnyčios atstovams, ministrų kabineto
nariams,iškilmingai atidaryta 1939 m. sausio 29 d. Laik
raščiai nešykštėjo vietos atidarymo ceremonijos ir pačios
ekspozicijos aprašymams. Vangokame Bažnytinio meno
muziejaus gyvenime tai iš tiesų buvo neeilinis įvykis.
Tačiau parodos visuomeninį skambesį kiek pakeitė
vieši Galaunės pasisakymai. Abejones bei priekaištus,
susikaupusius ne vienerius metus stebint Bažnytinio
meno muziejaus veiklą, jis išliejo solidžios apimties re
cenzijoje, kurią paskelbė „Gimtajame krašte“36. Išsakęs
priekaištus Valeškai dėl skubotumo rengiant parodą,
dėl liaudies meno eksponatų persvaros ne tik parodoje,
bet ir visoje Bažnytinio meno muziejaus kolekcijoje, su
kritikavo katalogą ir apkaltino muziejaus vedėją muzie
jininkystės profanacija bei dailės istorijos neišmanymu.
Iš tiesų kai kurie Valeškos „pasažai“ galėjo išmušti iš
pusiausvyros net ir ne specialistą. Pavyzdžiui, katalogo
įžangoje apie bažnyčių statybą Lietuvoje caro laikais
Valeška rašė: „Negavus leidimo perstatyti senos griūvan
čios bažnyčios, jos viduje slaptai buvo statoma mažesnė.
Darbą užbaigus, senoji bažnyčia buvo nugriaunama, ir
rusų žandarai nieko nebegalėdavo padaryti“37.

Bažnytinio meno muziejus, parengė A. Valeška, Kaunas, [1935].
Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus tarybos posėdžio protokolas
(1937 07 17), VUB RS, f. 132, b. 107, l. 47.
33
Ibid., l. 48.
34
Sabaliauskas A., „Žemaičių meno keliais“, in: Naujoji romuva,
1938, Nr. 41, p. 770.

35
„Nauja bažnytinio meno draugijos valdyba“, in: XX amžius,
1938 03 12.
36
Galaunė P., „Bažnytinio meno paroda“, in: Gimtasai kraštas, 1939,
Nr. 1, p. 539–549.
37
Bažnytinės dailės paroda. Katalogas, Kaunas, 1939.
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Pasipiktinęs Galaunė Valeškai priskyrė gal net ir
ne dėl jo kaltės atsiradusias nesąmones – pateikė
savo straipsnyje anekdotinį pavyzdį iš „Lietuvos aido“
(1939 01 28), kuriame Valeškos straipsnį apie Antrąją
bažnytinio meno parodą iliustruojanti paveikslo „Šv.
Ona su Švč. M. Marija ir Jėzumi“ reprodukcija buvo
publikuota su antrašte „Kristus su motina ir bobute“.
Keldamas Bažnytinio meno muziejaus darbo trūkumus,
šį kartą Galaunė neapsiribojo spauda. Jis taip pat
kreipėsi į atsakingas institucijas bei asmenis. Rašte
Švietimo ministerijos Kultūros reikalų departamentui
nurodė, kad muziejus išleido nemaža pinigų liaudies
skulptūroms ir kryžių metalinėms viršūnėms pirkti,
nors „liaudies menas su bažnytiniu menu nieko bendro
neturi“, todėl, „atiduodant dėmesį liaudies menui“,
nukenčia bažnytinis: „Bažnytinio Meno Muziejus jo ne
tiktai mažai renka, bet ir esamus eksponatus neleistinoje
būklėje eksponuoja – kai kurie paveikslai suplėšyti ir
nepadaryta mažiausių pastangų juos restauruoti“38. Tais
pačiais klausimais rašė Bažnytinio meno draugijos pir
mininkui Penkauskui. Atkreipęs jo dėmesį į tai, kad Baž
nytinio meno paroda mieste reklamuojama „netinkamu
būdu“, t. y. „atvirame ore prieš Įgulos bažnyčią pastatyta
medinė statula, neapsaugota nuo atmosferos reiškinių
įtakos“, reikalavo tokią „paminklų apsaugos atžvilgiu
nepriimtiną“ reklamą pakeisti39.
Į keliais frontais išvystytą Galaunės puolimą nedels
dami reagavo Valeškos šalininkai, pirmiausiai Juozas
Keliuotis. Kaip įžanga į spaudos puslapiuose užvirusią
kovą nuskambėjo „Naujosios romuvos“ replika „Dėl
Gal aunės puolimų“. Anoniminis autorius ironizavo
Galaunės recenzijos adresu: „Sunku ir susigaudyti, ko
autorius siekia savo straipsniu. Viena tik aišku, kad
jis baisiai nepatenkintas Bažnytinio Meno Muziejaus
veikla ir kad baisiai nemėgsta labai mėgstančio liaud
ies meną A. Valeškos“40. Ieškant papildomų argumentų
pradėtam kontrapuolimui, surastas dar vienas taikinys
– konservatoriaus pareigas ėjusio Vytauto Kazimiero
Jonyno veikla. Jonynui bandyta suversti atsakomybę
dėl nevykusios Kauno Vytauto bažnyčios restauracijos41,
net kelios „Naujosios romuvos“ 1939 m. keturiasdešimt
pirmo numerio publikacijos kėlė Jonyno darbo, atlikto
prižiūrint Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus tarybai,
trūkumus42. Tame pat numeryje paskelbtos ir kritinės
Viktoro Petravičiaus pastabos apie Vytauto Didžiojo
38
Pauliaus Galaunės raštas Švietimo ministerijos Kultūros reikalų
departamentui (1939 03 06), LLMA, f. 93, ap. 1, b. 72, l. 165–166.
39
Žr. Raštas Bažnytinio meno draugijos pirmininkui kan. J. Penkauskui
(1939 03 22), LLMA, f. 93, ap. 1, b. 72, l. 197.
40
„Dėl Galaunės puolimų“, in: Naujoji romuva, 1939, Nr. 18,
p. 401.
41
M. V., „Vytauto bažnyčios restauracija“, in: Naujoji romuva, 1939,
Nr. 38, p. 691.
42
„Atentatas prieš kultūros paminklus“, in: Naujoji romuva, 1939,
Nr. 41, p. 740; „Pastabos dėl remontuojamų bažnyčių“, in: Ibid.; „XX
amžiaus taktika“, in: Ibid., p. 741.
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Vytautas Žemkalnis-Landsbergis.
Vilniaus miesto ir religinio meno muziejai.
Piešinys. 1940

Kultūros muziejaus ekspoziciją bei kai kurias „klaidin
gas“ muziejaus veiklos kryptis43. Jonynas apsigynė pats
ir apgynė muziejaus tarybą, padavęs „Naująją romuvą“
į teismą dėl nepagrįstos kritikos ir privertęs žurnalo
redaktorių viešai atsiimti primestus kaltinimus44. Pet
ravičiui nedelsdamas atsakė Galaunė, pasinaudodamas
ta pačia „Naujosios romuvos“ tribūna45. Bet po kelių
savaičių žurnalo puslapiuose pasirodė naujas rašinys,
kvestionuojantis liaudies meno skyriaus buvimo Kultū
ros muziejuje tikslingumą. „Atrodo, kad V. D. Kultūros
muziejaus liaudies meno skyrius yra muziejaus direkto
riaus arkliukas, kuris trukdo, nustelbia kitus aktualius
klausimus ir perdaug valstybei kainuoja“46, – abejojo
straipsnio autorius ir, apsimetęs objektyviu arbitru,
siūlė viešai svarstyti specializuoto etnologijos muzie
jaus kūrimo galimybes, nes tik tokiame muziejuje liau
dies meno eksponatai iš tiesų būtų deramai tvarkomi.
Galaunę pamėginta apkaltinti neprofesionalumu – tuo
pačiu, kuo iki tol jis, beje, visai pagrįstai kaltino Valešką.
Nors tolesnė diskusija, ginčui įgyjant vis demagogiškesnį
pobūdį, neteko prasmės, Galaunė ir vėl reagavo į „Naujo
sios romuvos“ ataką. Keliuočiui atsisakius spausdinti
jo argumentus, rašinys pasirodė „Gimtajame krašte“47.
Kreipdamasis į „Naujosios romuvos“ redaktorių, Galau
nė apgynė savo teisę kritikuoti Bažnytinio muziejaus
darbą: „Būti nepatenkintu iš Bažnytinio meno veiklos
43
Petravičius V., „Dėl Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus sutvar
kymo“, in: Naujoji romuva, 1939, Nr. 41, p. 733–734.
44
Žr. „Dėl Vytauto Didžiojo bažnyčios restauracijos ir dailininko V.
K. Jonyno“, in: Naujoji romuva, 1940, Nr. 5, p. 95.
45
Galaunė P., „Atsakymas į straipsnį dėl Vytauto Didžiojo Kultūros
Muziejaus sutvarkymo“, in: Naujoji romuva, 1939, Nr. 44, p. 787–788.
46
Mekas K., „Dėl V.D. Kultūros Muziejaus liaudies meno skyriaus
tvarkymo“, in: Naujoji romuva, 1939, Nr. 51/52, p. 963–964.
47
Galaunė P., „Dėl bažnytinio meno parodos ir muziejaus“, in:
Gimtasai kraštas, 1940, Nr. 1, p. 110–111.
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turiu pagrindą ir teisę. Esu vienas jo steigėjų ir net
įstatų autorių. Labai gerai žinau, kam Bažnytinio meno
muziejus buvo steigiamas ir matau, kur jis nukrypo“48.
Pareiškęs, jog niekada nesutiksiąs su nuomone, „kad
bažnytinis ir religinis menas yra sinonimai“, nes „relig
inio meno sąvoka labai plati ir ji labai greit gali nuvesti
bažnytinio meno muziejų į labai nepageidaujamas jam
sritis“, jis faktiškai užbaigė viešą polemiką.
Įvykęs konfliktas nebuvo bergždžias. Bent jau Vytauto
Didžiojo Kultūros muziejaus tarybos nariai Galaunę iš
girdo, ir 1939 m. pavasarį taryba nutarė net nesvarstyti
Bažnytinio meno muziejaus prašymo skirti pašalpą, kol
nebus pristatyta 1938 m. darbo ataskaita, kol muzie
jus neapsiribos „grynai bažnytinio meno sritimi ir ne
sudarys jo uždavinius atitinkančią darbo programą,
kurios vykdymas garantuotų gaunamos pašalpos tikslų
sunaudojimą“49. Numatytos drausminimo priemonės
ilgainiui gal ir būtų davusios vaisių, skatindamos pradėti
tvarkyti rinkinį paisant visuotinai priimtų muziejinin
kystės reikalavimų, jei ne viso krašto gyvenimą sukrėtęs
įvykis – Vilniaus atgavimas. Su didžiausiu entuziazmu
menininkai bei kultūros veikėjai pakluso du dešimtme
čius skambėjusiam šūkiui „Į Vilnių, į Vilnių!“ Apimtas
idealistinio įkarščio, Juozas Keliuotis skubėjo skelbti:
„Vilnius – meno šedevrų ir kultūros paminklų miestas.
Be muziejų jo negalima išsivaizduoti. Muziejai – kultūros
židiniai, kurie ne tik saugo, bet dar ir ugdo meno vertybes,
jie vysto tautos meninę kultūrą. Vilniuje daugiausia yra
religinio meno. Religinio meno muziejus čia galėtų būti
tuojau įsteigtas. Jam jau ir patalpos surastos. Paskui
turėtų būti organizuojami ir kiti muziejai. Mūsų amžinoji
sostinė jokiu būdu negalės egzistuoti be didelių, moderniai
organizuotų muziejų“50. Iš tiesų viltingai skambėjo šie
žodžiai, žadėję turtingą ir intensyvų kultūros gyvenimą
atgautoje istorinėje sostinėje. Gali būti, kad ir Keliuotis,
ir jo bičiulis Valeška, taip pat kaip daugelis tuo metu,
nuoširdžiai tikėjo, kad, persikėlus į Vilnių, viskas bus
kitaip. Neilgai trukus „Naujoji romuva“ vėl skubėjo
pranešti, kad muziejaus direktorius Adolfas Valeška jau
surado tinkamas patalpas „meniškoj aplinkoj prie Šv.
Onos ir Bernardinų bažnyčių“, kur muziejų „jau iš pat
karto bus stengiamasi paversti institutu, gyva įstaiga,
kuri ir tautos religinio meno praeities kultą gaivintų,
ir žadintų naujai kylančią šalies kūrybą sacrae artis
srityje“51. Ambicingus planus kurti Vilniuje Religinio
meno muziejų–institutą taip pat pagarsino labai pal
ankus straipsnis „Draugijoje“52. Po kelių savaičių „Nau
josios romuvos“ pirmame atvarte reprodukuotas Vytauto

Landsbergio-Žemkalnio eskizas „Vilniaus miesto ir Relig
inio meno muziejai“53, vaizduojantis muziejui pritaikytą
Bernardinų vienuolyną, kuriame nuo rudens darbą
pradėjo kauniškės Meno mokyklos pagrindu įsteigta
aukštoji Vilniaus dailės mokykla. Ieškant lėšų įgyvendinti
sumanymą, kaip sužinojome iš Raimundo Klimašausko
publikacijos, susirašinėta su įvair iomis įstaigomis.
Visa ši veikla iš tiesų atrodo gana patraukli ir
įspūdinga, atsiribojus nuo muziejaus veiklos Kaune
bei tolimesnio jo likimo. Tačiau taurūs ketinimai įkurti
Vilniuje Religinio meno muziejų–institutą baigėsi
barbariška akcija. Paskirtas Vilniaus dailės muziejaus
direktoriumi Valeška jau sovietmečiu atvyko į Kauną su
keliais sunkvežimiais ir didžiąją dalį Bažnytinio meno
muziejaus turto savo nuožiūra, nederinęs su Bažnytinio
meno draugijos nariais, išgabeno iš Kauno54. Toliau sekė
ginčai, bylinėjimasis, derybos dėl pagrobto turto, dalis
kurio taip ir liko Vilniuje. Karo metais iš Vilniaus bei iš
Paminklų apsaugos įstaigos Kaune atgautus eksponatus
naujasis muziejaus direktorius Kazys Varnelis laikė
KaunoVyskupų rūmuose, kuriuose ketinta įrengti lai
kiną Bažnytinio meno muziejaus ekspoziciją.
Vis dėlto dėl Bažnytinio muziejaus negandų, kaip ir dėl
Bažnytinio meno muziejaus–instituto projekto žlugimo,
matyt, reikėtų kaltinti ne tik istorines aplinkybes ar
pavienių asmenų nesugebėjimą atlikti jiems pavestą darbą.
Bažnytinio meno muziejaus istoriją lydėję konfliktai
bei nesusipratimai, visų pirma, atskleidžia, kad neprik
lausomoje Lietuvoje iš esmės nebuvo aiškaus, visuoti
nai priimto požiūrio į muziejines įstaigas bei meninio
palikimo vertę. Na, o tai, kaip lengvai dviejų muziejų
vadovų ginčas virto asmeninių sąskaitų suvedinėjimu,
liudijo, kad profesinės veiklos kriterijai muziejininkystės
srityje dar tik klostėsi. Valeškos ir jo bendraminčių elge
sys, kai Bažnyčiai priklausąs bei valstybės išlaikomas
muziejus buvo traktuojamas kaip privatus, atspindėjo
ir nesugebėjimą peržengti savąjį „ego“, ir savininkišką
požiūrį į visuomenės turtą, ir tam tikrą tuometinių
kultūros įstaigų padėties neapibrėžtumą, lėmusį jų
likimo priklausomybę nuo atskirų asmenų malonės.
Taigi Bažnytinio meno muziejaus veiklos peripetijos
perteikia bendruosius krašto kultūros įstaigų kūrimosi
sunkumus, kilusius, viena vertus, dėl nepakankamai
išplėtoto kultūros gyvenimo, kita vertus, dėl tokiomis
sąlygomis susiformavusio visuomenės mentaliteto.
Tai ir yra tas kontekstas, kuris neleidžia pernelyg
optimistiškai vertinti planų įkurti Vilniuje Religinio
meno muziejų–institutą.


Ibid., p. 111.
Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus tarybos posėdžio protokolas
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Nr. 4, p. 73.
52
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pastabos

Apie politinį korektiškumą,
istoriją ir tapatybę
Irena Vaišvilaitė

Tai, žinoma, sutapimas, kad Lietuva
buvo pakviesta derėtis su Europos
Sąjunga (ES) beveik tuo pat metu, kai
buvo sudaryta nauja koalicinė Aus
trijos vyriausybė ir retai žurnalistų
peln anti dėmesį šalis atsidūrė pir
muose laikraščių puslapiuose. Laisvės
partijai vadovaujantis dešinių pažiū
rų demagogas Jörgas Haideris buvo
lyginamas su Hitleriu, kalbama apie
nacizmo atgimimą. Protestavo ES vals
tybės, Izraelis, JAV. Net Lietuvoje prie
Austrijos ambasados įvyko simboliškos
demonstracijos „už“ ir „prieš“.
Lietuvos visuomenė, bandžiusi su
prasti, kas toks Laisvės partijai vado
vaujantis Haideris ir ar teisėtai elgėsi
Austrijos atžvilgiu ES šalys, netruko
bylą primiršti. Atsirado kitų temų –
kontroversiški vasario 16-osios apdo
vanojimai, „Juodvarnių“ byla.
Tačiau būtent pastarieji Lietuvos
gyvenimo įvykiai skatina prisiminti
Austriją ir pasvarstyti, ar jos sunkumai
svetimi Lietuvai. Kai kas atkreipė dė
mesį į tai, kad Laisvės partijos lyderis
siūlo ne tiek ekonominę ir politinę
programą, kiek savą Austrijos viziją,
kurioje kalbama ne tik apie ateitį, bet
ir apie praeitį. Austrija,kurią Haideris
siūlė rinkėjams, labai panaši į „seną
gerąją Austriją“, kurioje nebuvo imi
grantų, politikai nebuvo korumpuoti,
o gyvenimas buvo saugus ir stabilus.
Būtent toks „ikikarinės“ Austrij os
praeities vertinimas ir sukėlė ašt
riausius tarptautinės bendruomenės
protestus. O tarptautinė reakcija savo
ruožtu sukėlė Austrijos visuomenės
atsaką. Dabartinis Vienos arkivysku
pas kardinolas Christophas Schönbor
nas pareiškė, kad daugybė austrų yra
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susirūpinę, pasimetę, nusivylę arba
įpykę. Jų tautinė tapatybė yra skau
džiai užgauta.
Kodėl kardinolas prakalbo apie ta
patybę? Galbūt gilesniam žvilgsniui
matyti, jog austrų rinkėjų simpatijos
Laisvės partijai kažin kokiubūdu su
sijusios su jų tapatybės klausimu. Pa
našiai galvoja Schönborno pirmtakas
Vienos arkivyskupo soste kardinolas
Franzas Königas, rašęs, jog neteisinga
būtų vertinti Austrijos bylą tik kaip
Austr ijos problemą. Buvęs Vienos
arkivyskupas,komentuodamas susi
klosčiusią situaciją, pastebėjo, kad
konfliktas verčia galvoti ne tik apie
Austrijos, bet ir apie besivienijančios
Europos tapatybę. Ką turi omenyje
abu autoriai, kalbėdami apie tapaty
bę?Jie kalba apie Europos ir Austrijos
istorijos supratimą bei vertinimą.
Königas teigia, kad be savo istorijos
supratimo naujai suvienyta Europa
neįmanoma: „Europiečiams reikia pri
minti, kodėl jie yra europiečiai, kaip
jie tokiais tapo“. Būtent „atrasti save“
tikėjosi iš komunizmo išsivadavusios
tautos, kurių lyderiai praeito dešimt
mečio pabaigoje kalbėjo apie „sugrįži
mąį Europą“. Taigi Europos bendrumo
pagrindas būtų jos istorija.
Tačiau kalbėti apie istoriją, juo la
biau apie tautinę tapatybę, iki šiol ES
nebuvo madinga. Ypač jautri tema –
nesenų laikų istorija, kurios oficialūs
tekstai puikiai atspindi pokario Vaka
rų Europoje nusistovėjusius politinius
vertinimus. Vertinimus, kurie buvo
ir tebėra suvokiami kaip dabartinės
Europos vienybės bei stabilumo pa
grindas, galima pavadinti europietiš
ku „politiniu korektiškumu“. Bandy

mai peržiūrėti vieningo antifašistinio
judėjimo mitą, įvertinti Sovietų Są
jung os vaidmenį kairiųjų Vakarų
Europos partijų veikloje ar kalbėjimas
apie „etninį valymą“, vykusį, kai buvo
brėžiamos pokarinės Europos sienos,
dar prieš dešimtį metų kėlė baimę
Europos akademinėje aplinkoje, o po
litikui vien šių problemų paminėjimas
galėjo reikšti jo karjeros pabaigą.
Istorijos vertinimo revizija galėjo
būti prilyginima politiniam revizio
nizmui, o tai buvo mirtinai pavojinga
Europos vienybei, gimusiai iš paties
baisiausio Europos istorijoje karo.
Kaip su visu tuo susijusi Austrijos
byla? Labai tiesiogiai. Negalima pa
miršti, kad Austrija yra pats ryškiau
sias pokarinio „politinio korektiškumo“
pavyzdys. Ši Vakarų Europai istoriškai
priklausanti valstybė iki 1995 m. buvo
„paribio“ regionu, neutralia teritorija,
kurioje „susitikdavo Rytai ir Vakarai“.
Austrijos nepalietė Vokietijoje vykę
denacifikacijos procesai, joje nebuvo
tokio stipraus kairiųjų jėgų bloko, kaip
Italijoje ar Prancūzijoje, bet visa jos
šio šimtmečio istorija turėjo būti tokia
pat neutrali kaip ir jos politinė padėtis.
Tod ėl, kalb ėdamas apie dabartinę
Austrijos politinę situaciją, italų žur
nalistas, vad inamosios
Vidurio Europos žinovas,
Claudio Magris sako:
„Sunku būti austru“.
Tiesą sakant, būti aus
tru buvo sunku visą pra
ėjusį šimtmetį. Vokiškai
kalbančiam Austrų Ven
grijos imperijos likučiui,
1918 m. tapusiam tautine valstybe,
teko paskubomis ieškoti savo tapatybės
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pastabos
tautinių valstybių Europoje. Kartoka
Roberto Musilio pastaba, kad austras
yra austrov engr as minus vengras,
gerai paa iškin a, kod ėl tarpukariu,
norint atsiriboti nuo germaniškumo
ideologijos, austrų krikščioniškojo
socializmo aplinkoje tiek daug dėmesio
skirta „austriškumui“.
Mažiau krikščioniškoje aplinkoje
didelės ir stiprios valstybės ilgesys pa
gimdė labai stiprių nacionalsocializmo
apraiškų. Tačiau nei šios Austrijos
gyvenimo problemos, nei šalies pri
jungimas prie Trečiojo Reicho, nei
tai, kas vyko Antrojo pasaulinio karo
metais, nei sovietinė pokario okupacija
negalėjo būti atvirai ir aštriai svarsto
mos valstybėje, kurios neutralitetas
padalytoje Europoje buvo kaina už
jos nepriklausomybę.
Šią netikrą, tačiau stropiai saugotą
pusiausvyrą suardė 1986 m. Austrijos
prezidentu išrinkto Kurto Waldheimo
byla. Tai, kad užsienio valstybių spau
dimas dėl jo tarnystės Antrojo pasau
linio karo metais privertė Waldheimą
atsistatydinti, sukėlė daugelio austrų
pasipiktinimą, ir, kaip sako Vienos
universiteto profesorius Paulis Zuleh
neris, paskatino bunkeriomentaliteto
formavimąsi. Austrams buvo nepriim
tinas toks jų istorij os vertinimas,
kokį pateikė kitos Europos valstybės.
Tais pačiais metais Laisvės partijos,
surinkdavusios tik penkis procentus
balsų, lyderiu tapo Haideris. Jai tada
dar priklausė daug buvusių nacional
socialistų partijos narių ir jų vaikų.
Paties Haiderio šeima buvo susijusi
su nacizmu.
Dviejų blokų Europos subyrėjimas
ir Austrijos stojimas į ES 1995 m. dar
kartą pakeitė Austrijos padėtį. Iš ša
lies, kuriai buvo skirtastilto, tarpinin
kės tarp Rytų ir Vakarų vaidmuo, ji
tapo vienu mažu besiintegruojančios
Europos regionų, kuriam buvo taikomi
tokie patys kriterijai kaip ir kitoms ES
narėms. Ankstesnis atvirumas Rytų
Europai palengvino gausią imigraciją
iš subyrėjusio Varšuvos bloko šalių.
Kokia vieta ir koks likimas lauk ė
Austrijos ir austrų? Ne tik pasipik
tinimas įsigalėjusia socialdemokratų
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ir krikščionių demokratų patronažo
sistema, bet visų pirma nerimas dėl
ateities didino už Haiderį balsuojan
čių skaičių. Už jį balsavo beveik pusė
darbininkų ir apie trečdalį balso teisę
turinčių jaunuolių iki trisdešimties
metų amžiaus. Haiderio Austrijos vi
zija, matyt, atliepė jų lūkesčius.
Aštri, Austriją izoliuojanti ES reak
cija sukėlė nemažą austrų priešišku
mą. Deja, nedaugelispasekė Vatika
no, pareiškusio, kad Apaštalų sostas
vertins naują Austrijos vyriausybę
pagal jos darbus, pavyzdžiu.
1986 m. Waldheimo klausimas iš
kėlė ir išjudino nacistinės praeities
ir holokausto svarstymą Austrijoje.
Dabartinė situacija vėl verčia austrus
grįžti prie įsisenėjusių klausimų, prie
savos istorijos, bet tam nepadeda
skuboti ir paviršutiniški vertinimai.
Austrijos byla daug kuo primena jau
beveik pamirštą dvejų metų senumo
SS Wafe veteranų parado Rygoje
istoriją, Europos spaudoje išpūstą iki
tarptautinio skandalo. Viena vertus,
tokia aštri reakcija rodo esminį ES
įsipareigojimą budėti, kad neiškiltų
naujas antidemokratinių režimų pavo
jus. Kita vertus, ji liudija, kad Europoje
tikrai dar vyrauja Antrojo pasaulinio
karo nugalėtojų parašyta istorija. Tie,
kurie šios istorijos rašyme nedalyvavo,
sunkiai gali būti išgirsti.
Negalima nesutikti su kardinolu
Königu, sakančiu, kad Europai integ
ruojantis, stiprės ne tik atskirų vals
tybių, bet ir visos Europos tapatybės
problema, ypač kai į Europą pradės
jungtis kraštai, nepriklausę pokarinei
„Vakarų“ sistemai. Vienas svarbus tos
tapatybės klausimas – paskutiniojo
šimtmečio istorija. Gal ir galima
suprast i pastangas nebegrįžti prie
sunkių klausimų, „prislėgti“ juos
Europoje nusistovėjusiais istoriniais
štampais, tikru arba dažnai tariamu
sutarimu ir susitaikymu. Tačiau ta
riami susitaikymai anksčiau ar vėliau
subyra. Austrija yra to pavyzdys.
Žvelgiant į Austrijos įvykius iš
Lietuvos, kyla mintys apie tai, kad
rengd amiesi „sugrįžti į Europą“,
neišvengiamai susidursime su labai

panašiomis problemomis. Norisi tikėti,
kad jas atpažinsime ir pripažinsime
kaip teisėtas, kad nenugalės jau esanti
Lietuvoje tendencija „uždaryti“ visus
nepatogius klausimus ir taip „priside
rinti prie europinio standarto“.
Po dešimties metų savarankiškos
valstybės gyvavimo pradeda ryškėti
skirtingos Lietuvos tapatybės, taigi
ir jos istorijos vertinimo vizijos.
Viena jų – grįžimas prie tautinės
valstybės. Jos šalininkai mato
ES akiv aizdų centralizuotos ir
nedemokratiškos struktūros pavojų
ir norėtų atsiriboti tiek nuo Rytų, tiek
nuo Vakarų, puoselėdami „baltiškas“
arba „lietuviškas“ vertybes, ieškodami
„trečiojo“ kelio. „Iš vienos sąjungos į
kitą – ne“ – yra jų nusistatymas.
Kita vizija – didesnio Lietuvos
atvirumo Rytams vizija. Šią kryptį
atstov auja labai skirtingų pažiūrų
žmonės. Dažnai jie yra „pragmatiškai“
nusiteikę, nors netrūksta ir įvairaus
pobūdžio romantikų. „Nesame pajėgūs
konkuruoti su Europa. Rytuose mūsų
rinkos, Rytuose žaliavos, su jais mes
susiję ankstesniu savo istorijos tarps
niu, mūsų mentalitetas yra jiems
artimesnis,“ – teigia jie.
„Ėjimo“ ar „grįžimo“ į Europą šali
ninkai Vakaruose ieško Lietuvos suv
erenumo garantijų, tiki, kad ES nėra
alternatyvų ir kad šis kelias padės
sukurti Lietuvoje demokratišką ir mo
dernią visuomenę, kad Europoje Lie
tuva tikrai atras save, nors tas atradi
mas nebusvien tik malonus procesas.
Kiekviena iš šių ateities vizijų grin
džia tam tikrą politinę pakraipą.
Norisi tikėti, kad nei būtinybė derintis
prie europietiškų standartų, nei jokie
kiti praktiniai ar politiniai motyvai
nesustabdys prasidedančio šių vizijų
aptarimo ir istorinės tiesos sakymo.
Neįmanoma nepaliesti labai skaudžių
klausimų. Istorijos įvertinimas
neišvengiamas, bet toks įvertinimas
negali būti ideologinis.
Lietuvos Katalikų vyskupų konfe
rencija, ragindama katalikus apsvar
styti bendradarbiavimą su sovietiniu
režimu, žengė labai brandų ir pirmą
žingsnį šia kryptimi. 
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apžvalga
Evangeliškosios teologijos
katedra Klaipėdos universitete
Darius Petkūnas

Klaipėdos universitete veikia vienin
telė Lietuvoje evangeliškosios teo
logijos katedra. Įsikūrusi humani
tarinių mokslų fakultete ji ruošia
darbuotojus Lietuvos evangelikų liute
ronų ir reformatų Bažnyčioms, ugdo
protestantiškąją teologiją, prisideda
prie Lietuvos ir Prūsijos bažnytinės
kultūros tyrinėjimų.
Šios mokslo įstaigos poreikis buvo
jaučiamas visą sovietinio valdymo
laikotarpį. Ypač tapo aktuali Lietuvai
atgavus nepriklausomybę, kai tradi
cinėms Lietuvos religinėms bendrijoms
vėl buvo suteikta teisė dėstyti tikybą
mokyklose, atkurta daugelis uždarytų
parapijų, susidomėta teologija tarp
jaunimo ir intelegentijos. Atsirado
natūrali būtinybė protestantiškosioms
konfesijoms rengti tikybos mokytojus
ir kunigus Lietuvoje.
Istoriškai minėtos Bažnyčios savo
darbuotojus rengė Karaliaučiaus uni
versitete. Jį baigė žymiausieji liutero
nų kunigai – Martynas Mažvydas, Jo
nas Bretkūnas, Kristijonas Donelaitis,
Liudvikas Rėza, Vilius Gaigalaitis.
1923 m. protestantišką Klaipėdos
kraštą prijungus prie Lietuvos, liute
ronų ir reformatų Bažnyčioms buvo
pasiūlyta atidaryti teologijos fakultetą
Kauno Vytauto Didžiojo universitete.
Jis veikė iki 1937 m. Nepaisant trumpo
veiklos periodo, fakultetas publikavo
Kunigas Darius Petkūnas – Klaipėdos
universiteto evangeliškosios teologijos
katedros asistentas.
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praktinę veiklą Bažnyčioje, dalyvauja
liturginėje tarnystėje, gailestingumo
veikloje, padeda sekmadieninėms mo
kykloms. Katedroje vyksta ir studen
tų pamaldos, kurias, vadovaujami
kunigo, laiko patys studentai.
Formuojant studijų koncepciją buvo
pasinaudota Europos universitetų
teol ogijos fakultetų programomis.
Atsižvelgiant į šiuolaikinės teologijos
reikalavimus, buvo įtraukta ir naujų
dalykų, pvz., religijos sociologija, eku
menija, religijos psichologija, retorika.
Pirmaisiais studijų metais ypač dide
lis dėmesys teikiamas klasikinėms
hebrajų, graikų ir lotynų kalboms. Tik
jas išmokę studentai imasi Šventojo
Rašto egzegezės. Tuo pat metu jie
išklauso ir bendras universitetines
paskaitas – informatiką, lietuvių

daug mokslinių darbų apie Naująjį
Testamentą ir Bažnyčios istoriją. Jais
ir šiandien naudojasi evangeliškosios
teologijos studentai.
1990 m. liuteronų ir reformatų Baž
nyčių žvilgsnis nukrypo ne į atsikūrusį
Kauno Vytauto Didžiojo, bet į jauną
Klaipėdos universitetą. Tai lėmė susi
klosčiusios aplinkybės, iš kurių svar
biausia – didžiausios protes
tantiškosios konfesijos išpa
žinėjų, liuteronų, daugiausia
yra Vakarų Lietuvoje. 1992
m. Lietuvos evangelikų liu
teronų Bažnyčios vyskupas
Jon as Kalv an as kreipėsi į
Klaipėdos universiteto rek
tor ių, praš ydamas įsteigt i
teologijos katedrą, ir univer
sitetas pritarė.
Protestantiškų kraštų
universitetų teologijos fakul
tetai, kaip įprasta, nėra dva
sininkų rengimo įstaigos.
Juose suteikiamas tik teolo
ginis išsilavinimas, o norin
tys tarnauti Bažnyčioje dar
porą metų atlieka praktiką
seminarijose. Klaipėdos uni
versiteto teologijos katedra
nuo kitų šalių teologijos fa
Vyskupas Jonas Kalvanas (jaunesnysis), kai kurie pirm
kultetų skiriasi tuo, kad ji
ieji evangeliškosios teologijos katedros absolventai ir
dėstytojai su katedros vėliava. 1997
daug glaudžiau bendradarbi
auja su Bažnyčia. Svarbiau
sia katedros užduotis šalia mokslinės
kalbos kultūrą, retoriką, politolo
veiklos yra kartu su Bažnyčia ruošti
gijos ir filosofijos įvadus. Nemažai
dvasinius darbuotoj us minėtoms
dėmesio skiriama praktinės teologijos
bendruomenėms. Jau nuo antrokur
studijoms, ypač liturgijai. Be pagrin
so teologijos studentai įsijungia į
dinių teologinių dalykų studentai
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r e l i g i j a
supažindinami su Didžiosios ir buvu
sios protestantiškos Mažosios Lietu
vos kultūra, taip pat bažnytiniu gie
dojimu, kuris, kaip įprasta, dėstomas
tik seminarijose. Per studijų laiko
tarpį jaunimas gauna gerą, Europos
stand artus atitinkantį akademinį
išs ilavinimą. Gabiausieji toliau
gilina žinias Vokietijos, Anglijos,
Skandinavijos ir JAV protestantiškų
universitetų teologijos fakultetuose
ar semin arijose. Galimybių studi
juoti užsienyje padaugėjo, kai katedra
pasirašė partnerystės sutartis su
Greifsvaldo universiteto teologijos
fakultetu Vokietijoje bei Konkordijos
teologijos seminarija Amerikoje. Ar
timiausiu metu ketinama pasirašyti
panašias sutartis ir su teologijos semi
narijomis Norvegijoje. Svarbu, kad
Klaipėdos universitete yra galimybė
įsigyti ir papildomą specialybę. Tu
rint gerą humanitarinį išsilavinimą,
nesunku rasti darbą. Kai kurie bai
gusieji šiandiendirba lotynų, vokiečių
ar anglų kalbos mokytojais, kiti –
žiniasklaidoje ar socialinės rūpybos
įstaigose. Be to, praėjusiais metais uni
versitetas patvirtino ir neakivaizdinių
teologijos studijų programą.
Vienas iš svarbiausių katedros
prioritetų yra mokslinė veikla. Ji
plėtojama savarankiškai šalia kat
edros veikiančiame padalinyje –
evangelišk osios teologijos centre.
Didelis dėmesys skiriamas refor
macijos istorijos studijoms, kurioms
vadovauja asistentas Arūnas Baublys,
šiuo metu ginantis disertaciją apie
Lietuvos protestantizmo raidą XVIII–
XX a. Lietuvos reformacija yra viena
iš mažiausiai tyrinėtų istorijos mokslo
sričių. Katedros vedėjas prof. Hel
mutas Arnašius vadovauja Senojo Tes
tamento tyrimams. Šiuo metu jis rašo
straipsnius apie pasaulio ir žmogaus
sukūrimą, Pranašų ir Išminties knyg
as. Studijuojant Bibliją, katedroje
stengiamasi vengti dabar Vakaruose
populiarių istorinių kritinių egzegezės
metodų, bet laikomasi požiūrio, jog
Šventasis Raštas yra Šventosios Dva
sios įkvėpta knyga, o ne vien istorinis
ar literatūrinis kūrinys. Docentas
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G. Schneideris iš Berlyno, savaran
kiškai išmokęs lietuvių kalbą, šiuo
metu rašo hebrajų kalbos vadovėlį. Šio
straipsnio autorius tyrinėjimų sriti
mi pasirinko reformacijos laikų teo
logiją ir liturgiją. Jis publikavo keletą
straipsnių apie Mažvydo liturginių
darbų įtaką Lietuvos liuteronų Baž
nyčios liturgijai. Į šią sritį įsijungė ir
prof. Ch. Evansonas iš JAV, persikėlęs
gyventi ir dirbti į Klaipėdą.
Kita vertus, mokslinį darbą sunki
na tai, kad protestantiškoji teologi
ja Lietuvoje sovietiniais laikais buvo
visiškai sugriauta. Nebuvo galimybės
išugdyti savos profesūros, parengti
mokslinės teologinės literatūros.
Studentai, norėdami gauti teologinį
išsilavinimą, privalėjo vykti į Rygos
ar Talino seminarijas. 1992 m. viską
teko pradėti iš naujo. Todėl viena iš
šiandieninių užduočių – parašyti tin
kamus paskaitų vadovėlius. Tik po to
galima bus pagalvoti apie savarankiš
kesnius teologijos darbus.
Per pastaruosius aštuonerius metus
katedra veikė buvusios Klaipėdos
liuteronų Šv. Jokūbo parapijos name.
Šiemet ji persikėlė į naujas patal
pas universiteto miestelyje. Jos buvo
restauruotos universiteto ir Vokieti
jos liuteronų Bažnyčios lėšomis. Čia
įkurta speciali patalpa bibliotekai,
kurioje jau dabar sunku sutalpinti

18 000 knygų. Prie katedros taip pat
steigiamas „Lietuvos protestantiškųjų
Bažnyčių archyvas“, kuriame šalia
Lietuvos protestantiškųjų Bažnyčių
istorinių šaltinių ketinama kaupti ir
išeivijos liuteronų Bažnyčios veiklos
medžiagą.
KU evangeliškosios teologijos kated
ra yra mažesnė už protestantiškosios
teologijos fakultetus Rygoje ir Tartu.
Tačiau Lietuvos liuteronų ir reformatų
Bažnyčioms jos pakanka, nes, kitaip
negu Latvijoje ir Estijoje, protestan
tai čia yra mažumos bendruomenė.
Svarbu ne apimtis, bet darbų kokybė.
Dabar teologijos katedroje studijuoja
apie 40 studentų. IV kurse mokosi
vienintelis gyvas Medininkų tragedijos
liudytojas Tomas Šernas, kartu su
kitais ketinantis pasirinkti dvasininko
tarnystės kelią.
Gražų ekumenizmo pavyzdį katali
kų, stačiatikių ir liuteronų Bažnyčios
parodė įžengiant į 2000-uosius metus
per maldos už krikščionių vienybę sa
vaitę: vyko bendros konferencijos ir
maldos susitikimai. Siekdama ekume
ninio bendradarbiavimo, naujose pa
talpose liuteronų Bažnyčios lėšomis
katedra rūpinasi įrengti studentų
koplyčią. Joje dar šiais metais bus
atvertos durys visiems Lietuvos tradi
cinių krikščioniškų konfesijų studen
tams.


Skaitykite Kultūros barus ir
jausitės dalyvaują kultūros
gyvenime

Kultūros barai – universalus kultūros ir meno
žurnalas, atviras kritinei minčiai ir
polemikai, siekiantis atspindėti nuo
monių įvairovę ir ugdyti kraštokultūrą
pačia plačiąja prasme.
Kultūros barai skiriami ne tik intelek
tualams, meno kūrėjams, kultūros
strategams, bet visiems, kam rūpi Lie
tuvos ateitis – kokiomis vertybėmis,
kokiomis orientacijomis ir nuostato
mis remsimės xxi amžiuje.
Kultūros barus galima prenumer uoti

Lietuvos pašto skyriuose ir redakcijoje,
pirkti spaudos kioskuose, daugelyje
knygynų ir meno galerijų.
Metinės prenumeratos kaina:
Lietuvoje – 48 Lt
Užsienyje (oro paštu) – 40 usd (arba
kita valiuta pagal esamą kursą). Galima į
redakciją atsiųsti banko čekį arba kreiptis
į Mariją Paškevičienę šiuo adresu:
306 55 th place, Downers Grove, IL
60516–1537, usa
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Nuo Konstancos iki
Vatikano II Susirinkimo
Mindaugas Paknys

Kai kalbame apie Bažnyčios Susirin
kimus, visų pirma į galvą ateina
mintys apie reformas, pasikeitimus,
naujus sprendimus. Ar vasario 25
d. Vilniaus universiteto Istorijos
fakulteto Bažnyčios istorijos kabineto
ir Lietuvių katalikų mokslo akademi
jos organizuotas seminaras-konferenc
ija Visuotiniai Bažnyčios Susirinkimai
ir Liet uva taps slenksčiu Lietuvos
Bažn yčios istorijos tyrinėjimuose,
pamatysime vėliau.
Lietuva niekada nebuvo aktyvi Baž
nyčios Susirinkimų dalyvė, ne vienodai
ją pasiekdavo ir Susirinkimų nutari
mai. Seminare po įžanginio vysk.Jono
Borutos SJ Susirinkimų tradicij as
bei reikšmę aptariančio pranešimo
buvo aptarti trys Bažnyčios Susir
inkimai: Konstancos (1414–1418),
Tridento (1545–1563) ir Vatikano
II (1962–1964). Pranešimuose buvo
stengiamasi ne tiek apžvelgti pačių
Susirinkimų eigą, priimtus nutarimus,
kiek akcentuoti jų sąsajas su Lietuva.
Įdomu, kad visi ryšiai su skirtingais
Susirinkimais pasižymėjo skirtinga
specifika. Konstancos Susirinkime,
aptartame prof. Mečislovo Jučo, lietu
viai pateikė kaltinimus Ordinui dėl
žemaičių krikštijimo neveiksmingumo
ir pareikalavo oficialiai jiems perleisti
krikštijimo misiją. Jei ne pagrindiniai
politiniai motyvai, lietuvius galėtume
vadinti uoliausiais naujakrikštais,
kurie, vos patys priklupę prieš altorių,
jau ėmė vykdyti misijinę veiklą. Kas
tada galėjo pagalvoti, kad tuo metu
neveiksmingumu Ordiną kaltinę lie
tuviai po trijų šimtmečių ims kurti leg
endas apie kryžiuočių laikais pastaty
tus mūrinius Dievo namus (XVIII a.
pirmoje pusėje atsirado legenda, jog
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Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia statyta
dar prieš lietuvių krikštą kryžiuočių
laikais). O štai į Tridento Susirinkimą,
padėjusį pamatus Katalikiškai Refor
mai, lietuviai nenuvyko. Tačiau būtent
šis Susirinkimas turėjo daugiausiai
įtakos tikėjimo tiesų supratimui Lie
tuvoje. Liudas Jov aiša pranešime
nurodė kelius, kuriais Susirinkimo
nutarimai pasiekė Lietuvą, aptarė
pagrindinius nutarimų vykdytojus,
pažym ėd am as uolią vyskupų Mer
kelio Giedraičio, Jurgio Radvilos,
Benedikto Vainos veiklą. Iki šiol is
toriografijoje nuolat akcentuojama
politinėn nuok aln ėn paridenusio
Lietuvą Žygimanto Augusto valdy
mo chronologinė cezūra. Tuo tarpu
nepastebima, kad tiek Katalikų, tiek
Protestantų Bažnyčios XVI a. antroje
pusėje – XVII a. pradžioje pergyveno
vieną aktyviausių laikotarpių, taip itin
veikdamos kultūrinį pakilimą. Dau

giausiai dėmesio buvo skirta Vatikano
II Susirinkimui, kurį pranešimuose
aptarė dr. Irena Vaišvilaitė ir Arūnas
Streikus. Pirmame daugiau dėmesio
skirta lietuvių pasiuntiniams ir jų
veiklai Romoje, antrame – Maskvos
santykiamssu Vatikanu ir sovietinės
Lietuvos pozicijai. Šio Susirinkimo
nutar imų vykdymas sovietiniais
metais ilgai buvo ribojamas; tai buvo
aptarta diskusijose.
Beveik visuose pranešimuose išsa
kyta nemažai aktualių ir tyrinėjimų
reikalaujančių problemų. Akivaizdu,
kad Lietuvos istoriografijoje Bažnyčios
istorijos problemos opiausios. Istorikai
dažnai nė nesuranda tinkamos vietos
Bažnyčios istorijai savo konstruo
jamose praeities vizijose. Vyskupai
tėra įdomūs kaip valstybės pareigū
nai, dailės kūriniai tik kaip Vakarų
Europos dailę atkartojančiosformos,
literatūra sudomina naudotaretorika
ir panašiai. Iš tikrųjų Bažnyčios istor
ija persipina su dauguma tyrinėjimų.
Tai simboliškai galima palyginti ir
su aptartų Susirinkimų santykių su
Lietuva specifika. Jei įvertintume
atstumą tarp Konstancos ir Vatikano
II Susirinkimo, pastebėtume, kad pir
mame Bažnyčios vaidmuo buvo svar
bus sprendžiant politinius klausimus,
o paskutiniame galėjo veikti jau tik
rezistencijos ir pasipriešinimo veiklą.

Tiziano paveikslo „Tridento susirinkimas“ fragmentas
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Šalies vidaus bažn ytinį gyvenimą
„vairuoja“ ne Bažn yč ios Susirinki
mai, bet viduje priimami sprendi
mai ir nuostatos, kurių laikomasi
ir paisoma. Tyrinėjant tokius tarsi
žemesnės pakopos nutarimus, prii
mamus vyskupystės ir dekanatų
sinoduose, vykdytas vizitacijas, turėtų
plačiau atsiskleisti pačios Lietuvos

Katalikų Bažnyčios laikysena ir vyk
domos reformos. Šiuo atveju tikslinga
būtų rengti ne tik bendresnes, bet ir
labiau specializuotas, smulkesnei
problematikai skirtas konferencijas.
Na, o su šio seminaro pranešimais
bus galima susipažinti artimiau
siame Katalikų mokslo akademijos
Metraštyje. 

Gadameris.
Šimtas metų be vienatvės
hansą georgą gadamerį
kalbina
donatela di cesare

Šių metų vasario 11 d. Gadameriui sukako
šimtas metų. Italijos dienraštis Corriere della
Sera ta proga paskelbė Neapolyje veikiančio
Italijos filosofijos studijų instituto bendradarbės
Donatelos di Cesare interviu su filosofu.
Iš italų k. („Gadamer. Centÿanni senza soli
tudine“, in: Corriere della Sera, 2000 02 11)
vertė Irena Vaišvilaitė.

Dažnai mane apima nerimas, kad
esu bent trim dešimtimis metų per
senas atlikti tai, ką turiu kasdien
nuveikti. Iš mano kartos neliko nė vie
no. Tam tikra prasme nebepriklausau
šiam pasauliui. Bet dar esu čia. Nesku
bu išeiti. Kol kas gerai jaučiuosi.
Profesoriau, kas laukia filosofijos
naujame tūkstantmetyje?
Hm... Gyvename ir gyvensime sun
kiais laikais. Viena yra aišku – visur
įsit virtina analitinė filosofija. Taip
darosi Vokietijoje, taip ir Italijoje, ir
visoje Europoje. Sakyčiau, kad ana
litiniai fil osofai okupuoja universi
tetus. Atrodo, Europa tampa Amerika,
bent jau tokia Amerika, su kokia teko
susipažinti aštunto dešimtmečio pra
džioje. Mes čia esame ar atrodome
kaip senienos, o Amerikoje analitinė
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filosofija tampa nebemadinga.
O kuo jūs paaiškintumėte šį anali
tinės filosofijos įsitvirtinimą?
Jie yra nugalėtojai. Tai nugalėtojų
filosofija. O kaip žinia, nugalėtojai vi
sada teisūs. Nežinau, negaliu pasaky
ti, ar tai tikras susidomėjimas, ar
tik mada. Palaukime. Jei tai tikras
susidomėjimas, jį priimsiu rimtai ir
sutiksiu, kad su analitine filosofija
reikia sugyventi.
Jūsų nuomonė labai griežta.
Man analitinė filosofija yra filosofi
jos redukcija, tai filosofija, redukuota
iki logikos. O vien tik logikos mums
nereikia. Dangus man tebūna liudyto
jas! Nei logikos, nei juo labiaulogikos
teorijos logiškam mąstymui nereikia.
Juk logiškai mąstyti mus verčia patys
paprasčiausi pradai, kurie mums yra
tas pats, kaip kūnas ir kraujas. Taigi
ar verta užsiimti skeletu?
Skirtingai nuo paplitusios nuomo
nės, Jūs šiandien esate labai pesi

mistiškas. Kokia filosofijos ateitis?
Na ne, aš vis dėlto lieku optimistas.
Ir štai kodėl. Tiesa, filosofų kaip ir nėra.
Jie mažai klausinėja, labai mažai klau
sinėja apie gyvenimą ir beveik nieko
neatsako. Filosofija, tiksliau, formalioji
logika, vis labiau užsid aro univer
sitetuose ir akademijose. Bet net šioje
dykumoje, kuri plytės gal per dviejų,
gal per trijų kartų gyvenimą, filosofi
ja išliks, išliks bent jau jos poreikis,
glūdintis kiekviename mūsų. Patinka
tai ar ne, bet žmogus turi prigimtinį
polinkį į filosofiją. Tas poreikis gali
būti patenkinamas arba ne. Šiandien
jis nėr a patenkinamas. Tačiau kol
gyvas žmogus ir žmogiškumas, iš
lieka ir filosofija. Kiekvienas vaikas,
sulaukęs daugiau nei šešerių, klausia,
kas yra mirtis. Štai paslaptingoji filo
sofijos galia.
Bet jei filosofijos nelieka universite
tuose ir akademijose, kurgi išlieka ta
„sunkių laikų“ filosofija?
Filosofija gyvena jaunuoliuose. Ne
bekeliauju, todėl turiu laukti, kad jie
mane aplankytų. Ir ateina tiek daug.
Su begale klausimų. Juos priimu su
džiaugsmu, nes iš jų mokausi. Iš tiesų!
Kiekvienas klausimas, o jų klausi
mai beveik visada būna esminiai,
radikalūs, atveria naujas galimybes.
Vaikas yra šiek tiek filosofas, o filoso
fas yra šiek tiek vaikas.
Ar manote, kad šiandien būti filosofu
yra sunkiau nei praeityje?
Nemanau. Štai kad ir mano istorija.
Mano tėvas buvo farmacinės chemi
jos profesorius. Jis niekada nepajėgė
suprasti mano pasirinkimo. O tai tarp
mūsų iškėlė neperžengiamą kliūt į.
Tėvas negalėjo susitaikyti su tuo, kad
jo sūnus, į kurį buvo sudėta tiek vilčių,
papildo minią „plepių“ – taip jis vadino
kolegas iš humanitarinių fakultetų.
Jo akyse niekada nesilioviau buvęs
sūnus paklydėlis. 1927 m. sausį jau
labai sunkiai sergantis mano tėvas
gulėjo Marburgo ligoninėje. Tačiau
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k u l t ūr a
rūpestis dėl sūnaus jo nepalik o nė
minutei. Paprašė, kad jį aplankytų
Heideggeris. „Esu be galo susirūpinęs
dėl savo sūnaus“. „Kodėl gi? – paklau
sė Heideggeris, – jis gabus. Dar kokie
metai, ir gaus docento vardą. Jis daug
pasieks, esu tuo tikras!“ Bet tėvas ne
nusileido ir atsiduso: „Žinoma. Argi jūs
iš tikro manote, kad filosofija gali būti
gyvenimo tikslas?“ Ir šito jis klausė ne
ko kito, o Heideggerio!

ar mažiau eksportuoja protestantišką,
kalvinistinę pelno ir pasisekimo etiką.
Lyg tai būtų vieninteliai gyvenime
svarbūs dalykai! Aš, žinoma, nemanau,
kad Europoje visi nekritiškai priima
tokią mąstyseną ir gyvenseną. Taip,
esame suamerikonėję, bet, sakyčiau,
nelabai tuo patenkinti. Aš laukiu
atsakymo.

Jums, profesoriau Gadameri, nėra
Europos be filosofijos ir nėra filosofijos
be Europos.

Iš vadinamosios Europos periferijos,
iš Italijos pietų, iš Rytų Vokietijos,
kuri yra mano gyvenimo dalis, iš slavų
šalių, valdomų bankų, įstūmusių jas
į skurdą, dar didesnį už tą, kuriame
jos gyveno anksčiau. Iš Sarajevo,
Rostoko, Belfasto, Palermo. Nežinau,
nesu pranašas, bet laukiu didaus
atsakymo.

Taip. Europa gali tapti savimi tik
per filosofiją, tik per kultūrą, dar
tiksliau – per kultūras. Negaliu įsi
vaizduoti, kad technika atšauktų kul
tūras, nes tai reikštų žmonijos galą.
Europa turi būti avangarde, juo labiau
Italija, nes būtent Italijoje glūdi Eu
ropos kultūros šaknys. „Kultūra“ yra
lotyniškas žodis, paimtas iš žemdirbių
žodyno. Jis reiškia nuolankumą, su
kuriuo lenkiamasi prie derliaus, prie
to, kas yra surenkama. Per savo ne
ramią istoriją Europa visada sugebėjo
tai daryti. Ji surinko ne tik savą, bet
ir kitų derlių. Geriau ar blogiau, bet
sugebėjo atsiverti kitoms, svetimoms
kultūroms. Atrodytų, kad tai silpnu
mas, bet būtent šis sugebėjimas kas
kart tapdavo privalumu, galia. Tikroji
Europos galia yra būtent ši – gerbti tai,
kas, nors ir bendra, bet kitoniška. Ten,
kur esam a kitoniškumo, atsiranda
darbo hermeneutikai.

Atsakymo? Iš kur, iš ko?

Negali būti Europos be Rusijos.
Rusija yra atvira Europos žaizda.
Negali būti ir nebus Europos be rusų
kultūros: Dostojevskio, Tolstojaus,
Gogolio. Negalime jų atsisakyti. Esu
tikras, kad Rusija įveiks tą baisią kri
zę, kurioje yra dabar.
Ar svarbios Europai kalbos?
Kalbos, kalbų įvairovė yra konk

Europa ir Amerika. Ar įmanomas
dialogas?
Gal dar ne. Europiečiai, atsiprašau,
vokiečiai, visai teisingai turėjo daug
ko išmokti. Bet dabar turi ateiti ame
rikiečių eilė.
Ar jie tam pasirengę?
Nežinau. Nuo to laiko, kai Rusija
pasitraukė iš arenos, gyvename pax
americana laikais. Neigiamų pasekmių
yra daugybė. Amerika visur daugiau
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retus politinis pliuralizmo modelis.
Manau, kad klysta manantys, jog tuoj
turėsime vieną bendrą pasaulinę kal
bą. Tiesa, amerikiečių kalba yra savos
rūšies lingua franca, verslo, prekybos
kalba. Bet, manau, giliausių dalykų
amerikietiškai mes neišsakinėsime.
Kalbų įvairovė yra didžiulis turtas.
Kodėl turėtume nuskursti?
Ką Jūsų gyvenime reiškė Italija?
Daug. Be galo daug. Tai esminis
ir dar neužbaigtas mano gyvenimo
skyrius. Manau, kad būtent Itali
joje filosofija atsilaikys ir net atliks
gyvenime svarbų vaidmenį. Žinote,
mano pirmas susilietimas su Italija
buvo per Loewithą. Karo [Pirmojo
pasaulinio – vert. past.] metais jis buvo
belaisvis Italijoje. Marburge pasakojo
man apie italų gyvenimo skaidrumą.
Šiaip man Italija yra Neapolis.
Kodėl Neapolis?
Pirmą kartą Neapolyje atsidūriau
atsitiktinai. Tai buvo 1972 metais.
Grįžau iš kelionės į JAV. Italų laivas
plaukė į Genują, bet sustojo Neapolyje,
nes buvo Velykų Sekmadienis. Išėjau
pasivaikščioti uosto apylinkėse, po to
pasukau į ispanų kvartalus [Neapolio
senamiestis – vert. past.]. Nuo balko
nų moterys leido žemyn ant virvelių
pririštas pintines, po to jas guviai kėlė
aukštyn. Niekada nebuvau matęs tiek
daug žmogiškų dalykų. Pasimečiau.
Pam ačiau atidarytą barzd as kučio
krautuvėlę ir nutariau – o kodėl gi
ne – apsikirpti. Pradėjau kalbėtis su
mikčiojančiu italu. Papasakojau apie
save. Esu filosofas. Filosofas? Barz
daskutys buvo septintame danguje.
Jis ilgus metus buvo Croce’s kirpėjas ir
nuo tol neturėjo progos kirpti filosofo.
Jam buvo tikra šventė. Taip pat ir
man. Tada pradėjau nujausti filosofijos
svarbą šiam miestui. Iš tikrųjų tai su
pratau, kai 1978 m. susipažinau su Ge
rardu Marotta. Su juo pradėjau dirbti
Italijos filosofinių studijų institute.
Gyvenimas ir darbasNeapolyje buvo
nepaprasta patirtis. Vico ir jakobinai,
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k u l t ūr a
hegelininkai ir Croce... Neapolis yra
filosofinis miestas.

Ką norėtumėte palinkėti kiek jau
nesniems už save?

Jums sukanka šimtas metų. Koks
tas eliksyras?

Technika yra nauja vergovės for
ma. Visa informatika yra išmoninga
vergovės grandinė. Vergovės, bet
ne tok ios kaip senovėje, o daug
rafinuotesnės – esame vergai, many
dami esą šeimininkai. Informacija, jos
perteklius nepalieka laiko galvojimui.
Todėl ir linkiu – kad nesileistų sug
aunami Interneto tinklu, kad išmoktų
jausti savo ir savo žinojimo ribas.
Linkiu, kad pagaliau atsižadėtų noro
pasakyti paskutinį žodį.

Nežinau. Neturiu receptų. Sten
giausi ir stengiuosi vengti gydytojų
ir vaistų. Esu įsitikinęs, kad galima
ir reikia iškęsti skausmą – tiek fizi
nį, tiek dvasinį. Siekis pašalinti iš
gyvenimo skausmą yra mūsų dienų
beprotybė. Antra vertus, man labai
pasisekė – nekamuoja nemiga. Rytą
miegu net iki devynių, jei katės manęs
neprikelia. Atsitinka net, kad ir vėl
užmiegu. Diena prasideda lėtai, su
laikraščiu ir arbatos puodeliu. Prie
savo rašomojo stalo, nuo vieno telefono
skambučio iki kito leidžiuosi į didį
nuotykį – ieškoti to, ko nerandu, ta
čiau ir rasti, mano didelei nuostabai,
tai, ko neieškojau.

Kokia jūsų svajonė?
Tebesvajoju, nes noriu gyventi.
Nežinau, ar mano svajonės išsipildys.
Žinote, svajonės ir sapnai nesipildo.
Arb a, tiksl iau, jie išsipildo savyje
pačiuose. 

Bonai Sforzai skirta
paroda
Giedrė Jankevičiūtė

Su Bonos Sforzos vardu lietuviams
pirmiausiai siejasi romantiška ir
tragiška Žygimanto Augusto meilės
Barborai Radvilaitei istorija, kurioje
Bona – žiauri bei klastinga gražuolės
Barboros anyta, italų dvaro intrigas
perkėlusi į Lenkiją ir į Lietuvą. Tačiau
ir lenkai, nors į istoriją žvelgią plačiau
bei mąsliau, iki šiol gana prieštaringai
vertina Žygimanto Senojo antrosios
žmonos veiklą, utriruodami jos nei
giamus bruožus, ir nepakankamai
atsižvelgia į teigiamas permainas, vy
kusias Lietuvos bei Lenkijos valstybė
je jos valdymo metais. Būtų galima
tik ėtis, kad tokį pasenusį požiūrį
kiek pakeis italų ir lenkų bendromis
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riapusė veikla, įžengus į Lietuvos ir
Lenkijos sostą, o pabaigoje nušviesti
paskutinieji gyvenimo metai. Turbūt

jėgomis parengta ekspozicija, skirta
Bonos Sforzos asmenybei, jos laikų
bei aplinkos istorinio ir kultūrinio
gyvenimo realijoms. Žiemos pradžioje
parod a buvo atidaryta pietų Ital
ijoje, Baryje – Bonos jaunystės ir
paskutiniųjų gyvenimo metų miesto
pilyje. Kovo mėnesį ją rengiamasi
perkelti į Krokuvą. Ruošiant parodą,
daugiausiai prisidėjo Bario Valstybės
archyvo, Bario universiteto, Krokuvos
Valstybės archyvo ir Vavelio muzie
jaus bendradarbiai.
Ekspozicija sudaryta laikantis chro
nol oginio nuoseklumo. Pristatyta
Bonos jaunystė, gyvenimas Milane,
Neapolyje, Baryje, atskleista jos įvai

P. Gundelius. Bona Sforza. Apie 1527.
Raižinys

nereikėtų nė sakyti, kad kaip Baryje,
taip ir Krokuvoje parodos eksponatų
prasmę paryškina autentiškos istori
nio fono detalės, ištisi miesto kampe
liai, menantys išdidžiąją karalienę.
Žvelgiant iš Lietuvos, turbūt sunki
ausiai apčiuopiamos Bonos itališkojo
gyvenimo realijos. Kaip žinia, Milano
kunigaikščio Giano Galeazzo Sforzos ir
Neapolio karaliaus Alfonso II dukters
Izabelės Aragonietės duktė Bona gimė
1494 m. Italijos šiaurėje, Vidževano
pilyje. Nuo pirmų gyvenimo mėnesių
mergaitės likimą palietė giminaičių
tarpusavio vaidai bei nesut arimai
– vos gimus Bonai, buvo nužudytas
jos tėvas, o našle likusi motina su
vaikais priversta keliauti iš vienų
namų į kitus, klajoti tarp Pavijos ir
Milano. Kai 1499 m. Milaną nukaria
vo Prancūzijos karalius Liudvikas
XII, Izabelei su dukromis teko bėgti į
Neapolio karalystę, kur jai priklausė
Bario bei Rosano feodai. Taip mažoji
Bona atsidūrė Bario ir Neapolio dvarų
apl ink oje. 1506 m. jos auklėjimą
motina patikėjo kilmingam eruditui,
kunigaikščiui Chrizostomui Colonnai.
Įdomu skaityti Bonos charakteristiką,
kurią 1516 m. pateikė jos mokytojas:
„Labai išprususi, sangviniško tempe
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k u l t ūr a
ramento, vidutinio ūgio, nei labai liesa,
nei per daug riebi, gero būdo, pažįsta
keturias Vergilijaus knygas, daugelį
Cicerono laiškų, moka įvairiųepigra
mų, mintinai deklamuoja Petrarkos
eiles, rašo ir kalba iš tiesų mokytai“.
Taip pat sužinome, kad ji išmanė isto
riją, grojo monokordu, neblogai šoko,
buvo gera jojikė, aistringa medžiotoja,
išmanė valstybės valdymą. Neapolyje,
Kapuano pilyje, „liūdnųjų karalienių“
Joanos III ir Joan os IV dvare, kur
gyveno 1512–1514 m., Bona praleido
turbūt laimingiausius metus. Ten visi
ja žavėjosi, ją apdainavo poetai Borgia
ir Vazquezas. Kaip tik tada motina
pradėjo ieškoti jai jaunikio. Bonos bio
grafijos smulkmenų nežinančiam pa
rodos lankytojui turbūt bus įdomu su
žinoti, kad pirmiausiai Izabelė bandė
ištekinti dukrą taip, kad pavyktų
atgauti Milano kunigaikštystę, tačiau
planas žlugo, kai 1515 m. Milaną
užkariavo Pranciškus I. Tada Bonos
vedybų organizavimą perėmė jos dėdė
imperatorius Maksimilijonas I. Gimi
naičių vedybomis jis siekė stiprinti
savo įtaką Vidurio Europoje, tad liku
siamnašliu Lenkijos ir Lietuvos val
dovui Žygimantui Jogailaičiui piršo
Pilypo Gražiojo ir Joanos Pamišėlės
Aragonietės dukterį Eleonorą Burgun
dietę, kartu siūlydamas dar dvi kandi
dates: našlaujančią Neapolio karalienę
Joaną IV arba savo dukterėčią Boną
Sforzą. Žygimantas pasirinko būtent
pastarąją, susiedamas Bonos likimą su
Lenkijos ir Lietuvos valstybės istorija.
Atkreiptinas dėmesys į faktą, kad
derybos dėl vestuvių vyko Vilniuje,
kur karaliaus ats tovas susitiko su
imperatoriaus Maksimilijono pasi
untiniu Herbersteinu ir Izabelei at
stovavusiu kunigaikščiu Chrizostomu
Colonna. 1517 m. vasaros pabaigoje
Žygimantas į Neapolį pasiuntė del
egatus, įpareigotus atlikti tuoktuvių
ceremoniją per procuram. Kaip vestu
vinio kraičio dalį Bona gavo Bario ir
Rosano valdas. Po ceremonijos Kapua
no pilyje nuotaka, lydima svitos, ku
rioje buvo trys šimtai keturiasdešimt
penki dvariškiai, vadovaujami Pros
pero Colonnos ir Peskaros markizo
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Ferrantes d’Avaloso, išvyko pas vyrą.
Kelionę bei 1518 m. balandžio 15 d.
Vavelio pilyje įvykusią tuoktuvių
ir karūnavimo ceremoniją Izabelės
užsakymu aprašė svitos dalyvis poetas
Colantonio Carmignano. Poemą, pa
sirašytą Parthenopeus Suaviusslap
yvardžiu, 1535 m. publikavo vienas
Bario leidėjų.
Parodos rengėjai stengėsi atkurti ne
tik istorines realijas, bet ir kultūrinę
bei meninę Bonos gyvenimo Italijoje,
vėliau Lenkijoje atmosferą. Ekspo
nuojami dailės kūriniai, rankraščiai,
audiniai, brangenybės, muzikos in
strumentai, mokslinė aparatūra iš
Italijos, Lenkijos, taip pat Austrijos,
Ispanijos bei JAV rinkinių. Žiūrovams
akiv aizdžiai parodyta, kokią įtaką
Bona ir jos dvariškiai turėjo itališkų
madų plitimui Lenkijoje. Stengtasi
atspindėti ir Bonos dvaro nuopelnus
Lenkijoje diegiant italų muzikinę kul
tūrą. Keliaudama į vyro namus jau
noji, kaip ir ją lydėję dvariškiai, vežėsi
nemažai visokių dirbinių, tarp jų ir
baldų. Krokuvoje italų atsigabentas
neapolietiškas kasones, kasapankas

bei Lietuvoje skleisti naujasitališkų
dekoratyvinių augalų veisles, itališkos
parkų architektūros principus.
Parodoje parodyti Bonos nuopelnai
italų renesanso bei manierizmo meni
nės kultūros įsitvirtinimui Krokuvoje
ir Vilniuje. Tiesa, Žygimantas Senasis
dar iki vedybų su Bona į Krokuvą
kvietė italų meistrus. Antkapį pir
majai žmonai užsakė architektui ir
skulp toriui Bartolomeo Berecciui,
tapusiam vienu iškiliausių Krokuvos
dailininkų. Tačiau Toskanos meistrų
Bereccio bei Giovannio Cinio rankai
priklausantis vadinamojo „Vavelio re
nesanso“ šedevras – Vavelio katedros
Žygimantų koplyčia (1519–1533) –
buvo sukurta taip pat remiant ir kara
lienei. Negalima pamiršti, kad ir sūnų
Žygimantą Augustą Bona išauklėjo
taip, kad jis mėgtų Italijos kultūrą,
žavėtųsi jos menininkais, tuo prisidė
dama prie Jogailaičių mecenatystės,
formuodama jos pakraipą. Apie moti
nos įtaką liudija kai kurie Žygimanto
Augusto pirkiniai bei užsakymai.
Pavyzdžiui, pagarba Žygimanto Seno
jo dvare dirbusiam graveriui Jonui

Bonos Sforzos antkapis (1589–1593) prieš ir po restauracijos. Baris, Šv. Mikalojaus bažnyčia

bei sgabelus kopijavo vietiniai baldžiai,
ilgainiui šiems baldų pavyzd žiams
suteikę vietinių bruožų. Par od oje
skirta dėmesio ir Bonos domėjimuisi
sodininkyste, bandymams Lenkijoje

Jokūbui Caraglio, kurio pirmieji kūri
niaiKrokuvoje buvo Bonos Sforzos bei
dvaro muzikanto Alessandro Passenti
medaliai. Paskatintas motinos pavyz
džio – Bona iš Briugės parsisiųsdino
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k u l t ūr a
pirmuosius gobelenus Vavelio rūmų
salėms puošti, – Žygimantas Augustas
savo vestuvėms gobelenus užsisakė
Briuselyje.
Iš turtingų Bonos rinkinių Lenkijoje
liko tik nedidelė dalis. Kai, susipykusi
su Žygimantu Augustu, ji persikėlė
į Varšuvą ir pradėjo galvoti apie
persikraustymą į Italiją, nuo 1549 m.
brangenybes dalimis siuntė į Barį. Bo
nai išvažiuojant į tėvynę 1556 m., jos
turtą gabeno dvidešimt keturi vežimai,
kurių kiekvieną traukė šeši arkliai.
Baryje senoji karalienė ruošėsi apsi
gyventi pilyje, kurią buvo pradėjusi
rekonstruoti manierizmo dvasia. Deja,
gyvenimu naujoje rezidencijojebeveik
nespėjo pasidžiaugti: 1557 m. lapkritį,
tesulaukusi šešiasdešimt trejų metų,
netikėtai mirė. Šį įvykį, panašiai kaip
Bonos marčių, Žygimanto Augusto
žmonų mirtis, gaub ia legend iniai
pasakojimai apie nuodytojų gudrybes,
turto bei garb ės troškimo apakinto
karalienės favorito G. Lorenzo Pap
pacordos neištikimybę.
Praėjus trisdešimt dvejiems metams
po Bonos mirties, jos palaikai buvo
iškilmingai perkelti į mauzoliejų,
įrengtą Bario Šv. Mikalojaus bazilikoje
vienos iš dukterų Onos Jogail aitės
rūpesčiu. Mauzoliejų 1589–1593 m.
sukūrė Neapolio skulptoriai Andrea
Sarti, Francesco Zagarelli ir Cec
cardo Bernucci. Alegorinę kompozi
ciją sudaro postamentas su besimel
džiančios karalienės statula ir prie
postamento pagrindo prisišliejusiomis
dviem pusiaugulinčių moterų figūro
mis, vaizduojančiomis Barį ir Lenkiją.
Nišose abipus šios grupės – Bario glo
bėjo šv. Mikalojaus ir Lenkijos globėjo
šv. Stanislovo statulos. Mauzoliejų
įrengus katedros didžiojoje apsidė
je, dekoratorius Orazio Vannuccidar
dvejus metus jį puošė stiuko lipdiniais
bei tapyba. Parodos išvakarėse kaip
tik užbaigti mauzoliejaus restau
ravimo darbai.
Baryje eksponuota paroda mūsų is
torikams dėl suprantamų priežasčių
buvo sunkiai pasiekiama, tačiau Va
velyje ją turbūt turės progos apžiūrėti
ne tik specialistai, bet visi, besidomin
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tys Lietuvos istorija ir palankiu laiku
atsidūrę senojoje Lenkijos karalystės
sostinėje.
Eksponuota medžiaga, parodai
pasibaigus, neturėtų be pėdsako
pasklisti po pasaulį. Baigiama sudary
ti katalogą, kuriame bus paskelbti
naujausiistoriniai tyrinėjimai, susiję
su parod os tema. Straipsniai bus

pateikti originalo kalba ir išversti į
lenkų kalbą. Rengėjai žadėjo parengti
ir parodai skirt ą CD. Taip pat nu
matyta surengtiBonos Sforzos veiklą
nušviečiančią tarptautinę konferenci
ją, kurios pranešimai, savo ruožtu,
tur ėtų būti publikuoti special iame
rinkinyje.


Lietuvos partinė sistema
praranda karkasą
Ainė Ramonaitė

Šiais metais savivaldybių rinkimai
susilaukė netikėtai didelio politologų,
žiniasklaidos, visuomenės ir, svar
biausia, pačių partijų dėmesio. Bent
jau Vilniuje rinkimai panašėjo vos
ne į prezidento rinkimus, nes juose
kovėsi net kelių partijų lyderiai. Gal
pagaliau partijos ir visuomenė suvokė
savivaldos reikšmę žmonių gyvenime
ir politikoje, suprato, kad gyvenimą
galima pakeisti pradėjus nuo apačios,
kad demokratijai reikalingas kuo
glaudesnis ryšys tarp žmonių ir val
džios? Vargu ar dėmesį savivaldybių
rinkimams paskatino šios priežastys.
Panašu, kad partijoms ir žiniasklai
dai, kaip ir anksčiau, rūpi ne tiek
savivalda, kiek patys rinkimai, kuriuo
se galima išmėginti savo ir įvertinti
priešininkų jėgas. O šiemet tai kaip
niekad svarbu, kadangi Lietuvos po
litinėje padangėje pasirodė nauja
kregždė, nauja viltis politika nusivy
lusiems rinkėjams. Visiems įdomu
pamatyti, ką sugeba naujieji Rolando
Pakso liberalai, ar juos iš tiesų lydės
sociologinėse apklausose numatyta
AINĖ RAMONAITĖ – VU Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų instituto
magistrantė.

sėkmė. Įdomu ir tai, kad abu liberalų
lyderiai – ir Paksas, ir Eugenijus
Gentvilas – išgarsėjo kaip merai, o
part ija iki šiol kelią į pripažinimą
skynėsi per savivaldybes, o ne Seimą.
Natūralu, kad liberalai rimtai žiūri
į šiuos rinkimus, kartu priversdami
neatsilikti ir kitas partijas.
Tiesa, liberalų įžengimas į politinę
areną nėra vienintelis pokytis mūsų
partinėje sistemoje – rimtų pasikei
timų įvyko net trijose svarbiose politi
nėse partijose: socialdemokratai ofi
cialiai suskilo į dvi, nors ir ne visai
lygias, dalis, o konservatoriai ir krikš
čionys demokratai gerokai pakeitė
savo veidą.
Be jokios abejonės, savivaldybių
rinkimai negali atskleisti naujo poli
tinių jėgų išsidėstymo partinių kovų
arenoje, kadangi vietinės valdžios rin
kimuose žmonių pasirinkimui didelę
įtaką daro pasitikėjimas vietiniais,
gan artimai pažįstamais politiniais
veikėjais, taip pat praėjusioje ka
dencijoje daugumą turėjusių partijų
konkreti veikla. Partijų ideologijos ir
lyderiai, renkant vietinę valdžią, turi
mažesnę įtaką negu nacionaliniuose
rinkimuose. Vis dėlto organizaciniai
partijų pajėgumai turėtų ryškėti ir
vietiniuose rinkimuose, be to, patys
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rinkimų rezultatai gali turėti nema
žą įtaką partijų prestižui ir ateities
sėkmei.
Dideli partinės sistemos pokyčiai ir
ypač staigus naujų partijų iškilimas,
politologų požiūriu, nėra teigiamas
reiškinys. Tik esant stabiliai partinei
sistemai gali susiformuoti atsakingos,
į ateitį žiūrinčios partijos su patyru
siais politikais ir gerais specialistais.
Stabilioje partinėje sistemoje partijos
priverstos veikti kaip rimtos firmos
gerai veikiančioje ekonomikoje: siekti
sėkmės turi laipsniškai, atkakliu
darbu, ne apgaudinėdamos klien
tus, o skatindamos pasitikėjimą.
Pasitikėjimo nepateisinusias parti
jas rinkėjai turėtų bausti atimdami
iš jų valdžią, bet neišstumdami jų iš
žaidimo, palikdami galimybę taisytis.
Jei rinkėjai, nusivylę vienomis partijo
mis,keršija joms ir metasi prie naujų,
partinė sistema ima panašėti į turgų,
kur galima greitai ir gerai pasipelnyti
paprasčiausia apgavyste, priviliojant
pirkėjus nauja, gražiai supakuota pre
ke, bet ne galvojant apie ateitį.
Naujose pokomunistinėse demokra

patrauklus politinis veikėjas, „tautos
gelbėtojas“, ateina į politinę areną ir
susišluoja susižavėjimo apimtų rinkė
jų balsus, už borto palikdamas daug
metų nuosekliai dirbusias partijas,
bandžiusias pritraukti politikai tinka
mus žmones, kurti partines struktū
ras, ilgalaikius ideologinius ir progra
minius principus ir t. t. Lietuva šiuo
požiūriu iki šiol buvo viena iš sėkmin
giausiai besivystančių šalių: turėjome
nusistovėjusią, aiškiai struktūruotą
partinę sistemą su palyginti nedideliu
tradicinėmis demokratinėmis politi
nėmis doktrinomis besir em ianč ių
parlamentinių partijų skaičiumi. Vis
dėlto Pakso iškilimas ir senųjų partijų
skilimai parodė, kad išorinis mūsų
partinės sistemos brandumas buvo
apgaulingas, kad Lietuvos žmonės,
kaip ir Rusijos, Latvijos bei kitų poko
munistin ių šalių, lengvai pasiduoda
populizmui.
Lietuvai vis dėlto pasisekė – Paksas
nesukūrė naujos partijos, bet pasirin
ko „tvarkingą“, aiškias politines ir
ekonomines pažiūras turinčią, Vakarų
politinės minties tradicijomis besi

Vilnius. 2000 m. kovas. Henriko Gaičevskio nuotrauka

tijose, kurios neturi gilių demokratinių
tradicijų, kur žmonės atpratinti nuo
blaivaus pilietinio, kritišku mąstymu
paremto požiūrio į politiką ir val
stybę, neretai pasitaiko, kad vienas
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remiančią Lietuvos liberalų sąjungą.
Kyla klausimas, ar visas dabartinis
liberalų populiarumas remiasi vien
pakilusia Pakso žvaigžde, ar tai vis
dėlto nebuvo atsitiktinis pasirinkimas,

ir liberalizmas iš tiesų turi rimtą progą
įsitvirtinti Lietuvoje.
Liberalios partijos, daugelio anali
tikų nuomone, kaip tik labai trūko
Lietuvos politinėje sistemoje. Pavyz
džiui, Vengrijoje ir kai kuriose kitose
Vidurio Rytų Europos šalyse nuo pat
partijų kūrimosi pradžios dešiniosios
jėgos išsiskyrė į du blokus – liberalų
ir nacionalistinį-autoritarinį. Lietu
voje to neįvyko, nes būsimieji konser
vatoriai LDDP atėjimo į valdžią aki
vaizdoje sugebėjo daugiau ar mažiau
išlaikyti dešiniųjų elektorato vienybę,
savo partijos ideologijoje sujungdami
provakarietiškas, prokapitalistines
demokratines nuostatas ir kartu
pagarbą tautinėms vertybėms, Baž
nyčiai bei autoritetui.
Tačiau dabar, praėjus dešimčiai
metų nuo Nepriklausomybės atstaty
mo, pirminis komunistinis – antiko
munistinis konfliktas pamažu blėsta
ir Lietuvos partinė sistema praranda
savo karkasą – svarbiausią politinės
konkurencijos ašį, aplink kurią sukosi
kairiųjų ir dešiniųjų Lietuvos partijų
kova. Net TS(LK) jau gal prieš kokius
metus atsisakė dešiniosios partijos
etiketės, pasiskelbdama esanti „centro
dešinės“ partija, tuo pripažindama,
kad „kairė–dešinė“ dabartinėje Lietu
voje jau reiškia kažin ką kitą, negu
senąją Sąjūdžio ir LKP perskyrą.
Galima spėti, kad Lietuvoje atėjo
partijų persigrupavimo laikas, tei
kiantis šansų naujoms ir keičiantis
senųjų partijų pozicijas.
Tokioje partinės konkurencijos ap
linkoje liberalų partijos iškilimas
kelia pavojų, kad pagrindinė partijų
kov os ašis gali tapti liberalistinisnacionalistinis konfliktas, priversian
tis persirikiuoti senąsias dešiniąsias
partijas: jeigu liberalai įsitvirtintų
kaip stiprus liberalių, kosmopolitinių,
provakarietiškų idėjų bastionas, kitoms
dešiniosioms partijoms tektų trauktis
į nacionalistinio, antivakarietiško
ar klerikalinio radikalizmo pakraš
čius. Tokios tendencijos požymių jau
galima matyti Lietuvos krikščionių
demokratų partijos vidinėse kovose.
Krikščionių demokratų parti
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ja, daug elio jos kūrėjų ir ideologų
įsivaizdavimu, turėjo tapti modernia
vakarietiško tipo krikščioniškomis
vertybėmis besivadovaujančia cen
tro dešinės jėga, gebančia patraukti
krikščionišką inteligentiją ir didelę
dalį viduriniosios klasės. Žinoma, tai
buvo idealistiška svajonė, nes tokio
elektorato Lietuvoje praktiškai nėra.
Krikšč ioniškos vertybės didžiajai
daugumai Lietuvos žmonių, net ir tų,
kurie vaikšto į bažnyčią, yra tolimos,
nelabai pažįstamos ir beveik neaktual
ios. Nepaisant to, LKDP buvo pavykę
užsiimti gana neblogas pozicijas Li
etuvos politinėje sistemoje, remiantis
dviem skirtingos motyvacijos rinkėjų
sluoksniais: pirmą ir didžiausią LKDP
rinkėjų dalį sudarė senyvo amžiaus
religingi kaimo ir mažų miestelių gy
ventojai, antrą – dešiniųjų pažiūrų
rinkėjai, kuriems dėl kokių nors prie
žasčių buvo nepriimtina konservatorių
partija.
Šios kadencijos Seime atsvara
konservatorių dominavimui buvo
vienas iš reikšmingiausių, nors ir
nelabai matomų, krikdemų darbų.
Svarbiausiuose, dažnai nepopuliari
uose darbuose krikščionys demokratai
patikimai remdavo valdančiąją partiją,
kita vertus, jie stengėsi sutrukdyti
konservatoriams įsijausti į vienvaldės
partijos vaidmenį. Deja, LKDP nesu
gebėjo patraukliai pateikti šio pakan
kamai neblogai atlikto darbo ir,
konservatorių populiarumui mažėjant,
išsikovoti dešiniųjų lyderės pozicijas.
Po dabartinių pokyčių ši niša gali ne
grįžtamai atitekti liberalų partijai,
o iš įsivaizduojamos krikščioniškais
idealais besivadovaujančios masinės
partijos gali likti smulki, ant patekimo
į Seimą ribos balansuojanti partija,
besiremianti ribota ir vis mažėjančia
vyriausia Lietuvos elektorato dalimi,
radikalizmu bandanti prisitraukti
jaunimo.
Liberalų sąjunga, prisistatanti kaip
dešinioji partija, gali patraukti dalį
buvusių LKDP rinkėjų, kuriems nepri
imtinas partijos radikalėjimas, taip pat
dalį konservatorių elektorato, nusivy
lusio TS(LK) valdymu. Be to, liberalai
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galėtų suvilioti ir simpatizuojančius
Centro sąjungai, kuri, nors ir gerokai
sustiprinusi partinę struktūrą,
vis dėlto niekaip neranda aišk ių
ideologinių veiklos principų. Prieš
keletą metų neišnaudoję galimybės
susijungti su liberalais, centristai da
bar panašūs į beformę masę, tampomą
į šalis visiškai skirtingas pažiūr as
turinčių lyderių. Keistos Romualdo
Ozolo ir Egidijaus Bičkausko pozic
ijos Audriaus Butkevičiaus bylos,
valdančiosios konservatorių partijos,
privatizacijos, Williams atėjimo, žydų
genocido bylų ir kitų svarbių poli
tinių problemų atžvilgiu kontrastuoja
su skelbiamais partijos principais
ir kitų centristų politinių veikėjų
nuostatomis. Liberalų sąjunga, daug
aiškiau keldama tas pačias idėjas,
kurių tariamai laikosi centristai, turi
nemažai galimybių juos nurungti. Libe
ralai taip pat gali patraukti jaunimo,
kuris iki šiol nėra politiškai mobilizuo
tas, dėmesį. Jauni žmonės, subrendę
posąjūdiniais laikais, nesupranta to
meto priešpriešomis grįstos politinės
kovos, todėl jie mieliau linkę klausytis
su nepriklausomybės kova nesusiju
sio „naujosios kartos“ liberalų lyde
rio ir naujoviškos partijos retorikos.
Vis dėlto liberalų partijos padėtis
gerokai komplikuota. Viena vertus, ši
partija visada buvo viena iš principin
giausių, turinčių aiškius idealus,
kurių įgyvendinimas, ypač ekonomi
kos srityje, reikalauja griežtų priemo
nių. Antra vertus, staigus partijos
išk ilimas iš politinės nežinomybės
įmanomas tik populistinėmis priemo
nėmis. Šios priemonės susijusios su
Pakso ir vadinamosios jo komandos
atėjimu į partiją.
Naujasis partijos vadovas yra jau
nas, nepatyręs, staigios sėkmės aps
vaigintas politikas, neturintis jokių
aiškių pažiūrų, tik vienintelį norą
bet kokiu būdu įtikti žmonėms. Jo,
net vien os kadencijos neišbuvusio
mero kėdėje, iškėlimas iki premje
ro gali būti viena didžiausių prezidento
Valdo Adamkaus klaidų, nes toks ke
lias į valdžią yra pats netinkamiausias
politiko subrendimui.

Liberalų pažiūros reikalauja propa
guoti nevaržomą rinką ir minimalis
tinę valstybę, netrukdančią, bet ir
nepadedančią žmogui. Tačiau didelė
dalis Liberalų sąjungos rinkėjų bus
žmonės, nusivylę dabartine valdžia
kaip tik dėl to, kad valstybė jais per
mažai rūpinasi. Ne veltui Paksas iš
karto pareikalavo papildyti liberalų
programą socialinės paramos paža
dais, nors tai ir prieštarauja liberaliz
mo principams. Be to, vienas svarbiau
sių liberalų principų yra atvirumas
Vakarams, užsienio investicijų skat
inimas, o juk Paksą ir jo komandą kaip
tik išpopuliarino žingsnis, visiškai
priešingas šiems tikslams. Net jei
pats Paksas iš tiesų nėra nusiteikęs
prieš Vakarų investicijas, vis dėlto už
jį balsuos kaip tik tie žmonės, kurie
nenori nei privatizacijos, nei Vakarų
investitorių.
Galbūt liberalai galėjo tikėtis tikro
siomis liberaliomis idėjomis patraukti
bent jau vidutinius verslininkus,
siekiančius rinkos liberalizavimo ir
valstybės aparato mažinimo, nes iki
šiol visų partijų politika buvo socialiai
orientuota ir etatistinė, stiprinanti
valstybės vaidmenį visuomenės gyve
nime. Tačiau šį kozirį Liberalų sąjunga
gali prarasti, jei iki Seimo rinkimų
vaisius pradės duoti Andriaus Kubi
liaus vykdoma politika, bent jau kol
kas beveik idealiai atitinkanti visus
liberalizmo principus.
Liberalų likimas ir jų įtaka Li
etuvos partinei sistemai priklausys
nuo to, ar jų elektorate dominuos
provakarietiški, už laisvą rinką pa
sisakantys žmonės, ar ksenofobiški,
pasyvūs, valdžios paramos laukian
tys rinkėjai. Pirmu atveju ši partija
turi galimybiųįsilieti į mūsų partinę
sistemą keisdama jos kontūrus, bet
negriaudama iš pamatų. Antru atveju
šios partijos laimėjimai bus trumpal
aikiai, bet išdraskys partinę sistemą,
trukdys dem ok ratinės politinės
kultūros formavimuisi.
Po to, kai Vagnorius ir Paksas pa
vedžiojo konservatorius už nosies,
daug kas jau ruošėsi šią partiją laido
ti. Tačiau kritiniu momentu sugebėję
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rasti naują lyderį ir pasiryžti griežta
ekonomine politika kapstytis iš krizės,
konservatoriai parodė, kad jie ne
žada leistis nešami pasroviui ir laukti
praėjusios Seimo kadencijos pabaigoje
LDDP ištikusio likimo.
Jeigu konservatoriai, kaip nevyku
siai pranašaujama, nusmuktų iki
smulk ios, tik nacionalistine anti
kom unistine retorika gyvos par
tijos, liber alams atsivertų išorinė
galimybė nustatyti naujas partinio
žaid imo taisykles ir iš esmės pa
keisti partinės sist emos kontūrus.
Jei TS(LK) atsilaikys ateinančiuose

Seimo rinkimuose, liberalai negalės
pretenduoti į vienvaldės liberalaus
dešiniojo sparno lyd erės pozicijos.
Nuo to, kas laimės kovą dėl valdžios
Liberalų sąjungos viduje, priklauso,
ar ši partija galės tapti rimta konku
rente ir partnere konservatoriams,
išstumdama iš šių pozicijų krikde
mus ir galbūt Centro sąjungą, ar
efektingai populistiškai sužibės ir
greitai perdegs, išdraskydama jau
beveik susiformavusią Lietuvos par
tinę sistemą ir dar labiau padidin
dama žmonių nusivylimą partijomis
bei politika. 

Įvaizdis dar ne viskas?
Jovita Pranevičiūtė

Pasaulinio garso šypsenos
Kai Billas Clintonas 1992 m. laimėjo
jav prezidento rinkimus, kalbėta apie
posūkį „didžiojoje politikoje“, nes taip
baigėsi daugiau negu 20 metų trukęs
respublikonų valdymas. Tai buvo
besišypsančio, fotogeniško, nuol at
rodančio dėmesį ne tik savo rinkėjams,
bet ir savo šeimai, politiko pergalė.
Be to, jis grojo saksofonu. Nėra ko
abejoti, kad per rinkimų kampaniją
Clintonas grojo kaip tikras virtuozas
ta prasme, kad nujautė, gal net žinojo,
kada galima ir reikia instrumentą
ištraukti iš dėžės.
Kai Tony Blairas 1994 m. tapo Di
džiosios Britanijos leiboristų partijos
lyderiu, vargu ar daug būta abejojan
čių dėl to, kad vieną dieną šis nuo
stab ią nuojautą turintis politikas
taps ir visos šalies lyderiu. Dar prieš
jam užimant tradicijas aukštinančios
monarchijos premjero postą, pasaulio
laikraščiai rašė apie jo plačią šypseną
ir naują politiką. 1998 m., susigrumda
mas su Helmutu Kohliu dėl svarbiau
sio Vokietijos posto, plačiai šypsojosi
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Gerhardas Schröderis. Ne kuo skyrėsi
ir Aleksandro Kwaúniewskio rinkimų
kampanijos taktika. Žiniasklaida su
pasimėgavimu žarstė komplimentus
apie energiją, jaunatviškumą, entu
ziazmą.
Toks „populiaraus politiko“ bruo
žų universalumas rodo, kad šiuolaikinio
lyderio įvaizdis atsiranda ne politiko
asmenybės jėgos ar bent savaiminio
žavesio dėka, o veikiau kaip sunkaus
kolektyvinio darbo rezultatas. Politikų
įvaizdžiu, drabužiais, kalbėjimo stil
iumi jau seniai rūpinasi profesionalai.
Prie šios mados įsigalėjimo labiausiai
prisidėjo ne tik amerikiečių politikai,
bet ir Holivudo filmai, kūrę patrauklių
ir savimi pasitikinčių asmenybių kultą.
Reaganas, kaip ir dera aktoriui, buvo
tikras įvaizdžio „atlikimo“ meistras. Jo
reklamos kūrėjų komanda apgalvoda
vo viską – kiek žingsnių ir į kurią pusę
žengti, kokia intonacija ir ką pasakyti,
netgi pauzės kalboje turėjo atitinkamą
vietą ir tikslų laiką. Tas pat galioja
ir Clintonui: jis sau neleidžia jokios
improvizacijos ar nukrypimo nuo to,
ką sako jo įvaizdžio kūrėjai.

Pirmieji bandymai
Nereikia manyti, kad tokių
simpatiškų šalies vadovų mes Li
etuvoje dar ilgai neturėsime. Atrodo,
kad ir tie, kurie tikrai nori patekti į
politiką, jau suprato, ką reiškia paties
politiko ir apskritai visos jo aplinkos
bei žiniasklaidos formuojama viešoji
nuomonė–įvaizdis. 1997 m. prezidento
rinkimai įtikino, kad apgalvota ir
vis uom enės nuotaikas atitinkanti
įvaizd žio kampanija gali laimėti
prieš patirtį ir energiją. Paulausko
sėkmė rodo, kad lietuviams ne mažiau
negu amerikiečiams, santūriesiems
angl ams ar tvarką mėgstantiems
vokieč iams patiktų jaunas, entuz
iazmo kupinas, trečią kelią tiesiantis
politikas. Suprantama, kad žmonių
pasirinkimą lemia ne tik kandidatų
amžius, šeimyninė padėtis ar tai, ką
apie juos rašo regioniniai laikraščiai.
Veiksnių labai daug, tačiau vis dažniau
pastebima, kad turintys balsavimo
teisę piliečiai rinkimuose apsispren
džia vadovaudamiesi ne politinėmis
pažiūromis, bet asmeninėmis sim
patijomis.
Lyderių prisistatymai
Blairo rinkimų kampanijos metu ir
vėliau, jau tapus premjeru, jam buvo
priekaištaujama, kad jo politika nie
kuo nesiskiria nuo tos, kurią vykdė
konservatoriai. Vis dėlto žiniasklaida,
turinti neabejotinai daugiausiai įtakos
rinkėjų nuomonei, visada pabrėždavo,
jog tai – naujasis leiborizmas. O ir
pats premjeras to neneigė: „Daugelyje
sričių politika gali persidengti“. Tai
buvo „trečiojo kelio“ pozicija, kuria
tinkamai pasinaudojo ir dabartinis
Vokietijos kancleris.
Kas tai? Nauja centro ideolog
ija? O gal tiesiog dar viena naujo
patrauklių politikų įvaizdžio detalė?
Galbūt ir viena, ir antra, tačiau an
tra – labiau.Politologinėse studijose
įvaizd žiui nusakyti taikomos kel
ios kategorijos: puolimas, gynyba
ir asertyvus prisistatymas. Pasta
rasis mūsų atveju tinkamiausias.
Asertyviai prisistatančios asmenybės
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pabrėžia savo vertybines orientacijas,
panašumą į eilinius piliečius („Aš esu
jūsų žmogus“), būna atviras, nesle
pia savo jausmų, pripažįsta klaidas
(ne tiek savo, kiek „mūsų“), demon
struoja sąžiningumą, gailestingumą
(net savo oponentams), išprusimą,
draugiškumą, norą bendradarbiauti,
pristato ir asmeninius sugebėjimus.
Akivaizdu, jog tokiems politikams
antrarūšis dalykas tėra, pavyzdžiui,
santykis su praeitimi (Rytų Europoje
tai ypač pabrėžiama, skelbiant „san
tarvę“ ir „susipriešinimų“ išdildymą).
Maža to, dažnai sunku net kalbėti apie
kokią nors jų politinę poziciją. Išnyksta
skirtumas tarp to, ką sako patrauklus
politikas ir ką – jo oponentas, nusit
rina riba tarp „balta“ ir „juoda“. Pati
politika supilkėja.Galima netgi teigti,
kad patrauklus lyderis bus „daromas“
neatsižvelgiant į tai, ką jis kalba ar
žada. Politologijos teorijų pabrėžiamas
politikų vertybių teigimas čia, kaip
paaiškėja, nenurodo jokio turinio ir
tetaiko į „fakto tikrovę“.
Ir gražus, ir jaunas?
Nesvarbu, susipažinę su politolo
gin ėmis teorijomis ar ne, Lietuvos
politikai jau praktiškai įrodė, kad gali
prisistatyti, ir netgi kūrybiškai prisi
statyti. Dar 1997 m. pajudėjęs įvaiz
džio kūrimo traukinys nepaliko pake
lėje ir buvusio generalinio prokuroro
Artūro Paulausko. Daugeliui buv o
sunku patikėti, kad toks jaunas, ne
turintis politiko patirties žmogus gali
staiga „iškilti“ ir politinėje kovoj e
susigrumti su tikrais „asais“. Pau
lauskas ne tik amžiumi tiko į sūnus
dviems iš savo konkurentų, bet ir
atr odė patrauklus didžiajai daliai
moterų. Šio kandidato rinkimų štabas
iš tiesų pasistengė, užsakinėdamas
straipsnius moterų mėgiamoje perio
dikoje. „Lietuvos ryto“ priede „Stilius“
pasir odęs užsakomasis straipsn is
tikriausiai pataikė į dešimtuką, mat
ten buvo visko: santūrios panegirikos
„būsimamprezidentui“, pačių geriau
sių savybių priskyrimo „geram tėvui“,
na, ir žinoma to, kas ypač domina
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skaitytojas: kaip antroji Paulausko
žmona Jolanta padėjo vyrui išvengti
grėsmės užsiauginti pilvuką.
Atrodo, net jauniausias kandidatas į
Respublikos prezidentus bei jo žmona
visiškai neslėpė, iš ko mokosi kurti
savo įvaizdį. Jolanta Paulauskienė,
pasirodė, mėgstanti saikingus mini
sijonus a la Hillary Clinton. Be to, ji
prisipažino, kad jai labiausiai impo
nuojanti Lenkijos pirmoji dama Joùan
ta Kwaúniewska. Būta ir tokių, kurie
surado ir išorinių panašumų tarp šių
ponių. Taigi šeimos idilės paveikslą
sekėsi kurti neblogai, nors esama
nuomonių, kad kai kurios vyresnio
amžiausmoterys, net ir žavėdamosis
Paulausko jaunatviškumu, atvirumu,
ryžtingumu, vis dėlto neskubėjo ati
duoti už jį balso. Lietuvos moterys
pasirodė konservatyvesnės už vokie
tes – mat Paulauskas savo pirmąją
žmoną paliko dėl 19 metų už save
jaunesnės moters, o dabartinis Vo
kietijos lyderis Schröderis vedęs net
keturis kartus... Nors, tiesą sakant, ir
čia įvaizdžio kūrėjų pasistengta: pir
moji Paulausko žmona Irena negailėjo
pagyrimų buvusiam vyrui, kuris ir po
skyrybų likęs „rūpestingas tėvas ir
geras bičiulis“.
Žmonių prezidentas
Paulausko patrauklumas leido jam
sėkmingai pasiekti antrą rinkimų
turą, tačiau vargu ar prie to prisidėjo
jo politinė programa, – savo „įžadus“
jis pateikė dar prieš užsitikrindamas
konkrečios politinės partijos paramą.
Ryžtas programoje liejosi per kraštus,
bet dauguma teiginių net paprastam
laikraščių skaitytojui galėjo pasiro
dyti prieštaringi: sumažinti valstybės
ekonominį reguliavimą, bet sykiu
padidinti socialines garantijas ir pan.
Įdomiausia, kad Paulauskas tikėjosi
sustiprinti „santarvę“ tarp įstatymų
leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės
valdžios, tiesa, nepaaiškindamas,
kaip tai padaryti išlaikant valdžių
atskyrimo principą. „Įžaduose Lietu
vos žmonėms“ buvo tvirtinama, kad,
tapęs prezidentu, jis peržiūrėtų partijų

funkcijas, įvestų dvipakopę savivaldos
sistemą, pakeistų socialinio draudimo
sistemą ir t. t. Toje pačioje rinkimų
kovoje dalyvavęs Valdas Adamkus
buvo kaltinamas atotrūkiu nuo šalies
realijų, tačiau, atrodo, kad ir Lietuvoje
gyvenęs eksprokuroras buvo atitrūkęs,
– ne tiek nuo realijų, kiek nuo Lietuvos
Konstitucijos...
Samprotavimus apie patrauklių po
litikų kartai būdingą aiškių politinių
pozicijų stygių patvirtina ir Paulaus
ko bandymai patraukti kuo daugiau
rinkėjų į savo pusę. Rinkimų kampa
nijos pradžioje jis teigė esąs vidurio
kandidatas. Vėliau susitarė dėl para
mos su liberalais, bet, gavęs prezidento
Brazausko palaiminimą, Paulauskas
neatsispyrė LDDP vilionėms ir prabilo
apie socialliberalizmą. Galbūt jame
ir galima aptikti nuorodų į Anglijoje
ir Vokietijoje propaguotas „trečiojo
kelio“ idėjas. Tačiau vargu ar tai tinka
kalbant apie išimtinai negatyvią kan
didato rinkimų kampanijos taisyklę:
„Nesididžiuok, nejuodink,nešmeižk“,
taip ir nepadėjusią pasiekti pergalės
antrame rinkimų ture.
„Savo žmogus“
„Savo žmogaus“ įvaizdis pastarąjį
pusmetį, atrodo, labai išpopuliarėjo.
Rolandas Paksas – populiariausias
Lietuvos politikas, atrodo, kaip ir jo
užsienio kolegos, jau gali pasigirti tau
tos numylėtinio vardu. Kaip jį įgijo?
Klausimas nėra visai paprastas, ta
čiau ir nelabai sudėtingas. Dar prieš
tapdamas vyriausybės vadovu jis tu
rėjo nemenką įvaizdžio kraitį. Kitaip
nei Blairas, jis nevadovavo partijai
(Lietuvoje tai teigiama savybė), bet,
būdamas sostinės meru, ėmėsi tokių
problemų, kurios jau keletą metų
visiems badė akis, tačiau neatsirado
galinčių jas spręsti (pavyzdžiui, sena
miesčio restauracija, – žinoma, nėra
ko lyginti Pakso ir prieš jį dirbusių
merų disponuojamų biudžetų). Jo
vadovaujama Vilniaus savivaldybės
darbuotojų komanda dirbo iš peties
– reng inių tiek miestelėnams, tiek
miesto svečiams netrūko. O ir pats
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meras juose neatsisakydavo dalyvau
ti – demonstruoti pilotažinių sugebė
jimų. Į jį, kaip gerai besitvarkantį
sostinės savivaldybėje, kreipėsi pre
zid entas Vyriausybės krizės metu.
Reikėjo aps is pręsti: likti meru iki
kadencijos pabaigos ar rizikuoti ir
tapti sunkioje ekonominėje padėtyje
atsidūrusios valstybės premjeru. Paly
ginus Pakso situaciją su minėtų JAV,
Britanijos ir Vokietijos vadovų pat
irtimi, galimapastebėti du aspektus:
vien u Pakso aps isprend imas labai
skiriasi, kitu – labai panašus. Tiek
Clintonas, tiek Blairas ryžtingai ir
nuosekliai siekė valdžios, o Lietuvos
ekspremjeras tuo nepasižymėjo – per
pusę dienos jis sugebėjo pakeisti savo
apsisprendimą.
Šeimos galva

posmėnesį pabrėžė, kad apsauginius
būtinai įspėsianti netrukdyti sūnaus
draugams bet kada ateiti.
Jei ilgainiui išryškėja atvirumo
spragos – tai jau mažai kam terūpi.
Num ylėtiniui negaila ir motociklo,
galima nekreipti dėmesio ir į nutylėtą
narystę vienoje partijoje, ir į iš praei
ties kilusias buvusio verslo problemas.
Paksui nebuvo baisus smūgis ir tai,
kas kitus labai išgąsdino – asmeninės
buvusių ar esamų kolegų dovan os.
Vieni jų suskubdavo teisintis, kiti –
dovanas grąžindavo. Paksas moto
ciklo grąžinti neskubėjo, priešingai,
demonstravo pomėgį juo pasivažinėti.
Tai, už ką visuomenė smerkėvienus
politikus, visiškai nelietė buv usio
Vilniaus mero. Tik praėjus ažiotažui
dėl kitų politikų gautų dovanų, Paksas
paskelbė grąžinąs savivaldybės dar

Kaip tvirtino Paksas, didelę
įtaką jo apsisprendimui turėjo
žmona. Pabrėžti šeimos ryšius
būdinga visiems minėtiems tau
tos numylėtiniams.
Apskritai Anglijoje žiniasklai
dos kuriamas premjero šeimos
įvaizdispateikiamas kaip anglų
šeimosidealas. Žinia apie šeimos
pagaus ėjimą buvo sutikta su
nepaprastu džiaugsmu ir pasidi
džiavimu, kurį anglai galėjo de
monstruoti amerikiečiams – mat
Clintonui tuometbuvo kilę rimtų
šeimyninių problemų...
Suprantama, kad Paksui tapus
premjeru, dėmesio netrūko ir jo
šeimai. Visai nesunku prisiminti,
kad jo įvaizdis formavosi tarsi
pagal politologijos vadovėlį.
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... pietauja namie...
Vertybės: atrodo, šeima Paksui reiš
kia labai daug. Jis, pasak žmonos,
kiekvieną dieną grįžta pietauti į namus,
yra nuolaidus tėvas. Kita vertus,buvęs
premjeras niekada pernelyg nedemon
stravo savo religinių įsitikinimų.
...toks kaip kiti...
Panašumai: pirmiausia tai liudija
dalyvavimas ne tik oficialiuose priėmi
muose, bet ir masiniuose renginiuose.
Paskutinė ministro pirmininko Pakso
kalba buvo taip prisodrinta daugis
kaitos pirmojo asmens veiksmažodžių,
kad kartais būdavo sunku su
prasti, ar Vyriausybės pareigas
ėjo ministrai, ar visi Lietuvos
žmonės. Reikia pastebėti, kad
žiniasklaida labai prisidėjo prie
tokio įvaizdžio sukūrimo. Tegul
ir į ką tik atsistatydinusį, į prem
jerą lapkričio 28 d. „Liet uvos
ryto“ interviu kreipiamasi„tu“.
Kas geriauuž familiarumą pri
artins prie „eilinių piliečių“?
...ir ryžtingas, ir
atsargus...

Atviras...
Atvirumas: dauguma premjeru
tapusio politiko biografijos deta
lių buvo visiems žinomos, plačiai
aptarinėtas jo būstas, – juk dau
geliui lietuvių, besispaudžiančių
daugiabučiuose namuose, labai
imponavo,jog Pakso šeimanese
niai su juo atsisveikino. Laima
Paksienė dar praėjusių metų lie

buotojams pinigus, tačiau ne dovaną.
Žingsnis buvo savalaikis: kaltė,rodos,
ir pripažinta, bet kaltų nėra.

Puslapio fragmentas iš savaitinio „Lietuvos ryto“
priedo „Stilius“ (1999 m. spalio 19 d.)

Politiko savybės: dažnai
pati efekt yviausia reklama
yra netiesioginė, kaip kad
Paksienė gal ir netyčia pad a
rė „išduodama“ vyr o devizą:
„pažad ėj ai – ištes ėk“. O ir jos
apibūdinimai tikriausiai krito
į širdį ne vienai moteriai, skai
čiusiai „Laimoje“: „Rolandas –
veikl us ir sąžining as. Gyven
ime jis visad lyderis“. Lietuvos
piliečiams patiko ne tik tai,
kad būsimasis premj eras ne
siveržė į valdžią, bet ir tai, jog
ilgą laiką būdamas poste nekri
tikavosavo pirmtakų. Nežinia,
ar tai buvo apgalvota įvaizdžio
detalė, tačiau ir paskutinė jo
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kalba prieš atsistatydinim ą atrodė
pilna užuojautos kolegoms,nesupran
tantiems, kaip nenaudinga Lietuvai
pasirašyti sutartį su Williams. Galima
spėti, kad ir žiniasklaidos aptarinėta
Pakso savybė per pusvalandį baigti
Vyriausybės posėd žius pasirodė
patraukli lietuviams. Žinias klaida
form avo daugiau dirb anč io negu
šnekančio žmogaus įvaizdį. Taip ir
lieka neaišku, koks gi yra šis politikas
– ryžtingas ar labai atsargus?Vienu
atveju, prieš tapdamas premjeru, jis
ilgai neapsisprendžia, kitu – vienu
ypu pasiryžta atsiriboti nuo partijos
pozicijos ir nepasirašyti „Liet uvai
nenaudingų“ sutarčių.

Basan avičiaus, Antano Smeton os,
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
ir kitų asm enybių, veikusių Lietu
vos visuom eninį gyvenimą tikrai
ne penkis mėnesius. Dar įdomesnis
tur ėtų atrodyti kitas „Lietuvos
žinių“ atradimas. Per du numerius
pateiktas teminis straipsnis apie
Lietuvos filantropus aptarė politikų
ar jų žmon ų kur uojamus fondus,
remiančius įvairias viešojo gyvenimo
sritis. Įdomiausia tai, kad seniausiai
įsikūrusiam fondui jau aštuon eri,
o jauniausiam – tik mėnuo. Kad ir
kaip keista, bet didžiausio dėmesio
susilaukė būtent šis. Tiesa, tai – Ro
lando Pakso fondas.

...negana to, seksualus
filantropas

Lietuva nebūtų Lietuva?

Asmeninės savybės: daug ką by
loja tai, kad po įžymiosios Pakso
kalbos per televiziją jo, kaip poli
tiko, reitingas ne tik staiga išaugo,
bet vienas skait omiausių žurnalų
– „Lietuvos ryt o“ priedas „Stilius“
– jį išrinko lapkričio mėnesio vyru.
Stebėtis neverta:juk vargu ar galėjo
skaitytojos (red akt orės) atsispirti
kerinčiai lakūno-premjero šypsenai.
Jei Blairas drįstaprisipažinti, kad jo
įvaizdžio formavimą paveikė Clintono
rinkimų kamp anijos, tai Paksas
juolab pasinaudojo juodviejų patirti
mi: šypsena bei fotogeniškumu anglo
saksams jis tikrai nenusileidžia. Tai
labai paprasta patikrinti – užtenka
atsiversti du beveik vieną po kito
išėjusius „Stiliaus“ numerius (1999
m. spalio 19 d. ir lapkričio 21 d.) –
nuotraukos byloja pačios už save.
Ką ir kalbėti apie seksual iaus ių
šalies vyrų rinkimus. Tiek santūrieji
anglai, tiek amerikiečiai ar vokiečiai
į panašaus pobūdžio sąrašus būtinai
įtraukia ir žymiausius valstybės
veikėjus. Atrodo, pagal „Liet uvos
žinių“ pateiktus duomenis, Paksas
seksualumu nusileidžia tik Braza
uskui. Žurnalo „Ekstra“ rengtuose šio
šimtmečio žmonių rinkimuose Paksas
šimtuke taip pat nebuvo paskutinis.
Jo pavardė puikavosi greta Jono
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Taigi galima neabejoti, kad tinka
mam stiliui sukurti daroma viskas. Iš
užsienio šalių perimta „savo žmogaus“
politika vis labiau įsigali ir Lietuvoje.
Vis dėlto atidžiau lyginant negalima
nepastebėti ir skirtumų: Clintonas,
Blairas ir kiti vertinami už tai, ką
jie padarė, o Paksas tapo populia
riausiu politiku dėl to, ko nesutiko
pad aryti – pasirašyti sutarties su
Williams; Paulausko reitingai pašoko,
nes žadėjo daryti nelabai įmanomus
ir nelabai teisėtus dalykus. Galima
pastebėti, kad tiek Lietuvoje, tiek ir
kitose šalyse vėl įsigali požiūris, jog
politiką formuoja asmenybės. Vakarų
Europoje bei JAV tai daroma remiantis
stabiliomis, tvirtą ideologinį pagrindą
turinčiomis partijomis. Lietuvoje šis
procesas vyksta kiek kitokia linkme:
politikai pirmiau iškyla ar iškeliami
ir tik vėliau „prisitraukia“ partijų
paramą, o nematydami tinkamos –
ją sukuria patys. Tokius skirtumus
lengviausia paaiškinti posovietinės
situacijos unikalumu, todėl paprasčiau
yra palyginti Lietuvos ir Lenkijos
politinius lyderius. Lenkai iš tiesų
žavėjosi ne vien tuo, ką kalbėjo ar
rinkimų kampanijoje žadėjo Kwaú
niewskis, bet ir jo mėlynais marški
niais, stilingai parinktais kaklaraiš
čiais, įdegusiu veidu. Lenkijos rinkėjai,
anot žurnalo Pani, nepastebėjo, kad

su jais buvo atliktas sociotechninis
veiksmas: mėlyni marškiniaiir tokios
pat spalvos kontaktiniai lęšiai buvo
parinkti profesionaliai – tokios spalvos
guodžia ir ramina, o ryškiai mėlynos
akys skatina pasitikėjimą.
Skirtumai ir panašumai
Taigi kai kurie samprotavimai lei
džia teigti, kad pradžioje apibūdintos
asertyviai prisistatančios asmenybės
bruožai atitinka ir minėtų Lietuvos
politikų kuriamus autoportretus.
Paksas ir Paulauskas akcentavo savo
„vertybines“ orientacijas, panašumą į
eilinius piliečius („ne partiniai, o žmo
nių lyderiai“). Atvirai neslėpė savo
jausmų, kartais net pernelyg emo
cingai reaguodami į politines aplin
kybes, pripažino klaidas, demonstravo
sąžiningumą, gailestingumą (net savo
oponentams), rodė draugiškumą, norą
bendradarbiauti, pristatė ir asmenin
ius sugebėjimus. Tačiau Paulausko ir
Pakso įvaizdžio kūrimo aplinkybės la
bai skyrėsi – pirmas siekė prezidento
posto ir rėmėsi profesionalų pagalba,
o antras įvaizdžio kapitalu susirūpino
ne staiga. Visa Pakso politinė veikla
gali būti apibūdinta kaip tam tikras
įvaizdis. Žiniasklaida, pasidarbavusi
kuriant panašių, eiliniam balsuotojui
artimų politikų charakteristiką, gana
aiškiai nubrėžė ir skirtumą. Paulaus
kas vertintas kaip jaunas ir veikus
politikas, naujas veidas politinėje
scenoje. Tuo tarpu Paksas sudarė
ir tebesudaro ramaus, sąž iningo
žmogaus įvaizdį.
Paksizmas
Strategija, kuria remiasi Lietuvos
politikai, norėdami būti populiarūs
bei patrauklūs, yra ypač lanksti, nu
trinamos ribos tarp skirtingų pozicijų,
sunku prognozuoti politiko žingsnius,
vertybės pateikiamos taip idiliškai
ir dažnai taip paviršutiniškai, kad
sunku patikėti jų turinio egzistavimu.
Politikai vis dažniau siekia atsisaky
ti ryšių su praeitimi, „nebekankin
dam i“ nei savęs, nei oponentų, su
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minkštindami kylančias problemas,
stengdamiesi numalšinti kylantį konf
liktą ar nesusipratimą, prisistato kaip
tolerantiški, sugebantys įsijausti į kon
kurento nuomonę, taip kurdami rinkė
jams priimtiną įvaizdį. Prisimenant
sutarties su Williams pas ir ašymo
išvakares ir įžymiąją Paks o kalbą,
galima drąsiai teigti, kad, panaudojus
tokiąstrategiją, galima ne tik sukaup
ti nemenką politinį kapitalą, bet ir
gerai surežisuoti politinę dramą.

Jei Paksui nepritrūks ryžto, lietuviai
galės pasigirti turintys beveik idealiai
„savo žmogaus“ įvaizdį sukūrusį poli
tik ą, kurio pasirodymas polit inėje
arenoje buvo savalaikis, o kai kuriais
atžvilgiais net pranoko užsieniečių
kolegų: jei Blairas, žuvus princesei
Dianai, viešai kalbėdamas pavadino
ją „širdžių princese“, taip pelnydamas
dar didesnį visos šalies prielankumą,
tai Paksas, pasinaudojęs situac ija,
tapo tautos „širdžių premjeru“. 

Apie kitokį gražių žodžių
skambėjimą Rusijoje
Virgis Valentinavičius

Po naujųjų metų Maskvoje lankėsi
legionas aukšto rango svečių iš Vaka
rų – Amerikos užsienio reikalų mi
nistrė Madeleine Albright, NATO
gen eralinis sekretorius George’as
Robertsonas, ES atstovas užsienio ir
saugumo reikalams ir buvęs Santarvės
gensekas Javieras Solana, Didžiosios
Britanijos užsienio reikalų ministras
Robinas Cookas, taip pat Vokietijos,
Prancūzijos ir Italijos užsienio reikalų
ministrai. Amerikos prezidentas Bil
las Clintonas pareiškė, jog su Rusi
jos laikinuoju prezidentu Vladimiru
Putinu „galima tvarkyti reikalus“.
Robertsonas Maskvoje kalb ėjo, jog
„nuo amžinojo įšalo pasis tūm ėta į
minkštesnę dirvą“. Vakarų šalių va
dovai ir jų pasiuntiniai, nuvykę žval
gytuvių Maskvon – pasižiūrėti „kas
tas Putins yr“ – choru tvirtina, jog
Vakarų santykiai su Rusija esą ne
paprastai svarbūs ir kad juos būtina
normalizuoti. Jie, žinoma, nepamiršta
pareikšti privalomo susirūpin imo
Virgis Valentinavičius – „Laisvosios Euro
pos“ radijo apžvalgininkas.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 3

žmogaus teisių pažeidimais Čečėnijoje
ir švelniai pasiūlyti Rusijai ieškoti
malonesnių būdų sureguliuoti apmau
džius nesusipratimus Kaukaze.
Didele dalimi Vakarų žvalgus
kvieč iasi pats Putinas. Anot britų
savaitraščio Economist korespondento
Maskvoje Edwardo Luco, Putinas
kryptingai bando palenkti į savo pusę
Vakarus, nes „žodžiai nieko nekainuo
ja“. Putinui prarasti nėra ko, o laimėti
šį tą galima – skolų atidėjimą arba
santykių „normalizatoriaus“ reputaci
ją, kuri pravers prieš prezidento rin
kimus. Bene svarbiausias laimikis –
tai Vakarų susitaikymas, jei ne prita
rimas, karui Čečėnijoje – didžiausiam
Putino rinkimų švietalui.
„Duočiau į snukį, bet Zaratustra
neleidžia“, – sakė sovietinės literatūros
ir gyvenimo klasikas Ostapas Benderis
(sovietinio gyvenimo neragavusiųjų
žiniai – rusų rašytojų Ilfo ir Petrovo
satyrinių romanų herojus). Vakarų
diplomatai, ko gero, išvis nutylėtų karą
Čečėnijoje, bet „Zaratustra neleidžia“,
– šiuo atveju įprotis linksniuoti
žmogaus teisių pažeidimus nedidelėse,
nereikšmingose ir mažiau pavojingose

šalyse. Cookas savo Zaratustrą vadina
„etiška užsienio politika“, kurios erą
jis paskelbė 1997 m., kai tapo ministru
po triuškinančios leiboristų pergalės
parlamento rinkimuose. Tačiau vi
ena yra priek aištauti dėl žmogaus
teisių pažeidimų Austrijai arba Ser
bijai, visai kas kita – Rusijai. Tad ir
tenka Cookui ir kitiems „Zaratustros“
išpažinėjams išradinėti naujus žodžius
vis subtilesniems savo nerimo dėl
Čečėnijos atspalviams reikšti, kas nė
per nago juodymą nekeičia strateginės
Vakarų linijos „palaikyti konstruktyvų
dialogą“ su Rusija, jos „neizoliuoti“,
„neskatinti Rusijos reakcingų jėgų“
ir t. t.
Nors Rusijos ekonomikos apim
tis lygi Olandijai, šeši tūkstančiai
branduolinų galvučių padaro iš Rusi
jos didžiausią šiuolaikinio pasaulio
saugumo problemą. Tad santykiuose
su Rusija žmogaus teisių „Zaratus
tra“ nuščiūva, kaip ir santykiuose su
Kinija. Žinomas International Herald
Tribune apžvalgininkas Williamas
Pfaffas rašo, kad Vakarų nuolaidu
mas žiaurumams Čečėnijoje garbės
nedaro, bet jį galima suprasti politinio
realizmo plotmėje. Rusija yra tokia,
kokia yra, o ne tokia, kokia norėtume,
kad ji būtų.
Kita vertus, tas pats Pfaffas pri
pažįsta, jog Vakarų, ypač Clintono
Amerikos, politikoje netrūksta ge
rais norais grįstų nuostatų Rusijos
atž vilgiu. Pagrindinis Vašingtono
rusišk os politikos architektas, Al
bright pavaduotojas Strobe’as Talbot
tas, ilgus metus vadovaujasi gerokai
romantizuota Rusijos vizija – girdi,
tai amžino gėrio ir blogio dualizmo
draskoma šalis, kurioje susipynę pui
kiausi ir atgrasiausi žmogaus būties
aspektai, „ypatingasis Rusijos likimo
prakeikimas“. Pfaffas knygiaus Tal
botto (Rhodes’o stipendiato Oksforde)
rusiškąjį romantizmą kildina iš amži
ną atilsį Isaiah Berlino mantros, kad
Rusijoje „į idėjas buvo žiūrima rim
čiau, jos vaidino didesnį vaidmenį,
negu bet kur pasaulyje“.
Pfaffas tvirtina, jog iš berliniško
romantizmo Amerika stumia priekin
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NATO plėtrą, bando išgauti Rusi
jos sutikimą pakeisti 1972-ųjų metų
Priešraketinės gynybos apribojimo
sutartį (Antibalistic Missiles treaty –
ABM), mėgina įsitvirtinti Kaspijos re
gione ir nukreipti Azerbaidžano naftą
amerikiečių finansuojamu naftotiekiu
per Gruziją į Turkiją.
Galima suabejoti Pfaffo nuomone,
jog šios iniciatyvos vadovaujasi vien
romantiškais lūkesčiais – esą Rusi
joje pabus kažin kokios gėrio jėgos,
kurios anksčiau ar vėliau maloniai
nusileis Vakarų norams. Aiškiai prieš
Maskvos valią nukreiptas Vakarų
inic iatyvas – visų pirma Lietuvai
labiaus iai rūpimą NATO plėtrą –
neprasčiau paaiškina teorija, jog šalia
„konstruktyvaus dialogo“ politikos
kryptingai vykdoma ir Rusijos karinio
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potencialo neutralizavimo politika,
kuri negali nesikirsti su Maskvos no
rais. Kaip kitaip suprasti Vašingtono
atkaklumą reikalaujant pakeisti
ABM sutartį? Rusija visiškai teisin
gai pastebi, jog pataisos ilgainiui jos
branduolinį arsen alą gali paversti
radioaktyviu metal o laužu, kuriuo
nieko nebepagąsdinsi.
Vakarų diplomatų gražbyliavimas
apie santykių su Rusija normalizavi
mą bei dosniai žarstomi komplimentai
Putinui nebūtinai reiškia susitai
kymą su ten „dar pasitaikančiomis
blogybėmis“. New York Times apžval
gininkė Jane Perlez cituoja neįvardyto
Baltųjų Rūmų pareigūno žodžius:
„Putinas gali priversti traukinius
važ inėti tiksliai pagal tvarkaraštį,
tač iau neaišku, kur tie traukiniai

važiuos“. Net dabartinės Vašingtono
vyriausybės gelmėse justi atsargi ir
kritiška laikysena Maskvos atžvilgiu,
ką ir kalbėti apie spaudą ir abu res
publik onų kandidatus į preziden
tus – Geo rge’ą W. Bushą ir Billą
McCainą.
Kita vertus, kandidatai į preziden
tus visada buvo radikalesni už prezi
dentus ir viešame Vakarų vadovų
elgesyje veidmainiavimo ir dvigubų
standartų netrūksta. Ir vis per tą „Za
ratustrą“ – stiprų potraukį gražiems
žodžiams apie žmogaus teises, laisvę
ir teisingumą visur, kur tik bus nu
siųsti tarptautiniai taikos palaikymo
daliniai. Tačiau į Rusiją taikdarių ne
pasiųsi, tad gaila gražių žodžių, kurie
čia skamba tuščiau nei įprasta. 
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Europa atėjo…
Egidijus Vareikis

Prieš dešimt metų atrodė, kad diena,
kai Lietuva bus pakviesta deryboms
į Europos Sąjungą, lietuviui taps
did žiaus ia švente. Juk ir Vasario
16-osios ir Kovo 11-osios tikslai buvo
padaryti Lietuvą modernia Europos
valstybe. Nemėgstame to „grįžimo į
Europą“.Juk niekur neišėjome. Sako,
Europa išėjo. Vieniems regis – buvo iš
varyta, kandesni kerta – pati pabėgo.
Gegužės devinta, sovietams kadaise
reiškusi pergalę, vakarų europiečiams
yra Europos diena. Nuo kažkuomet
pradėtas naujosios Europos startas.
Startavo be mūsų, šiandien kviečia
ateiti, žinodami, kad dar ilgai teks
vytis toli į civilizacijos ateitį nubėgusią
Europą.
Pradėję derybas su Europos Sąjun
ga,galime teigti, jog ir Lietuva, ir Są
junga yra suinteresuotos, kad jos baig
tųsi sėkmingai, t. y. susitartume dėl
techninių narystės detalių. Formaliai
esame gerame kelyje ne tik į Euro
pos Sąjungą. Netoli NATO… seniai
pasiekta Europos Taryba, jau seniai
esame normali valstybė.
Kelis pirmus nepriklausomybės me
tus dėjome didžiausias pastangas, kad
būtume išbraukti iš nemielo buvusių
SSRS respublikų sąrašo. Pavyko. Po
to stengėmės pakliūti į sąrašą tų, ku
rie turi virsti Vakarais. Kai tapome
asoc ij uot a Europos Sąjungos nare,
supratome, kad ir čia pavyko. Buvome
kiek apliūdę, kai nepakvietė derėtis
su pirmaujančia grupe. Bet dabar jau
deramės, vis daugiau ženklų rodo, kad
patekti į tą Sąjungą vėl rengiamės
visi kartu.
Galėtume jaustis laimingi.…
Tačiau Užgavėnių kaukės pasirodė
gerokai įdomesnė šventė nei derybų su
Sąjunga pradžia, vietiniai skandalėliai
įdomesni už aukštų Europos pareigūnų
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vizitus. Ir jokios didelės šventės. Nei
lietuvis, nei lenkas, nei vengras nesi
jaučia laimingiausių pasaulio tautų
atstovais, pakviestais į išsvajotą civi
lizaciją. Veikiau nebepasitiki ta Euro
pa, kuria dar prieš kelis metus tikėjo
besąlygiškai.
Europa atėjo. Lyg geroji fėja iš pa
sakos, tik kiek pavėlavusi, atėjo tada,
kai pasakomis anoji mergaitė Lietuva
jau nebetiki. Net jeigu pasakos visai ne
pasakos. O gal atėjo kaip menedžerė
susitarti dėl bendros įmonės. Jei taip,
tai atėjimas įdomus tik nedaugeliui.
Minėtoji fėja, atėjusi į mūsų žemę,
atrado labai nemažai jai pačiai
nesuprantamų dalykų. Kas gi nutiko
tau, lietuvi, galėjęs dėl Europos idėjos
aukoti sunkiai sukurtą šiokiadienių
gerovėlę, ko dabar staiga imi ir dvejoji.
Kas gi nutiko tau, Europa, kodėl, bu
vusi tokia patraukli, šviesi ir jaunat
viška, tam statistiniam lietuviui imi
rodytis tai sena bambeklė, tai kapri
zinga išpuikėlė? Kas gi nutiko – juk
turime šalį nepriklausomą. Tokią
nepriklausomą, kad net nelabai kam
ir reikalingą….
Nesu pirmas, kuriam neaišku, kas
nutiko, tačiau aiškintojai, kiek jų bū
tų, elgiasi tarytum neregiai iš rytų
pasakos, pabandę paliesti ir apibūdinti
dramblį. Atsiras Lietuvoje politikų,
kurie tvirtins, kad demokratinė Euro
pa ne tokia jau nedemokratiška, kaip
rodėsi, ir mus laikys tik antrarūšiais
senojo kontinento piliečiais. Ko ten
eiti iš sąjungos, kurioje nebuvome nei
lygūs, nei lygiateisiai, į kitą, kurioje
esame užprogramuoti atsili
kėliai? Atsiras ekonomistų,
kur ie įrodys, kad bais u ir
pras idėti su Eur op os Są
jung a, nes konk urencijos
nea tlaik ys ime, žem ės ūkį

ir kokią nors cukraus pramonę pra
rasime, o išsvajotos eur opietišk os
gerovės jei kas ir sulauks, tai ne mūsų
karta. Esama mąstytojų, tvirtin 
ančių, kad teisė ir teisingumas tėra
fikc ija, etnologų, pris iek in ėj ančių,
kad vakarietiška pilietinė visuomenė
mums nepasiekiama tiesiog dėl mūsų
prasčiokiško charakterio. Ir taip to
liau. Jei prieš dešimt metų vieni Va
karuose žavėjosi mūsų šaunumu, o
kiekvienas pas mus tiesiog gyrė Eu
ropos civilizaciją, šiandien iš Europos
tyč iojasi ir kritikuoja, kas neting i,
o pati Europa ramiai rašo mums ir
kitiems kandidatams blogus pažymius
ir nė kiek nepergyvena dėl pašlijusios
reput acijos lietuvio akyse. Nenori,
nereikia... Juk modelispaprastas – iš
pradžių norėk, paskui sugebėk, tada
jau nieks netrukdys ateiti. Atrodė,
kad labai norime, tik nesugebame.
Dar kai pakvietė derėtis, patvirtino,
kad sugeb ame... Bet lyg ir nelabai
norime. Politinius sprendimusreikia
daryti greitai, nors bręsta ir vaisius
duoda jie ne per vieną dieną.
Nesusipratimai tarp europiečių ir
lietuvių atsiranda įvairiose „dramb
lio“ vietose.
Europiečiai, kartu su Europos Są
jungos biurokratais, prieš dešimtmetį
prisiskaitę Franciso Fukuyamos raši
nių apie istorijos pabaigą, įtikėjo ja.
Ši pabaiga „nori“, kad Europos tautos
gyventų savo sotų ramų biurgerišką
gyvenimą, atsirandantį tvarkingai
vykdant įstatymus, darbš č iai ku
riant, prot ingai mylint. Rusija ne
bebaisi, dem okratijai
alternatyvų nematyti.
Vis ok ie ten kultūros
paveldai, tikėjimas ir
gyv en imo būdas – tik
niekeliai, svarbūs prie
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namų židinėlio, bet ne šaunioje Eu
ropos kontoroje. Estas ar slovėnas
supranta, kad jo būsimoji laimė – tai
„švari“ tarnyba Europos namuose,
puiki alga ir sotus gyvenimas. Jie
pragmatikai, jiems paprasčiau, lie
tuvis, susidūręs su pragmatiškąja Eu
ropa, jaučiasi kiek nejaukiai – jis nori
kovoti, aukotis, virti aistrose, klysti ir
skaudžiai taisyti savo klaidas. Buvę
pirmieji kovoje, po pergalės lietuviai
vėl prasčiokai – literatūra pilna tokių
ir panašių istorijųapie didvyrius ir jų
šlovės likimą po pergalės pokylio. Su
nelakuotais batais Europoje nekaip
atrodysi.
Yra manančių, kad lietuviui reikia
keistis, suracionalėti, didžiuotis protu
ir nuosaikumu, mylėti ribotai ir apdai
riai, amžiną lietuvišką romantizmą
iškeisti į neva sveikus išskaičiavimus.
Dieve mano, koks naivumas – laisvė
barikadose, kryžiaus žygiai, Ame
rika, nesibaigiantys karai ir jokio
pasitenkinimo ilga ir laiminga istorijos
baigtimi... Kiek daug klaidų pridaryta,
kraujo pralieta. Kartais dėl mitinių
dalykų, kartais dėl labai buit iškų.
Lietuvoje plinta įsitikinimas, kad Eu
ropa gyvena tik racionaliais ekonomi
niais išskaičiavimais. Europ ieč iai
niekuomet nebuvo racionalūs, nors vi
suomet skausmingai stengėsi raciona
lizuoti savo europietiška būtimi...
Ne vienas papūgiškai tvirtina – ir
Rytuose, ir Vakaruose, – kad Lietuva
kažkur praras dalį suvereniteto. Visi
tuo įsitikinę, bet niekas taip ir negali
paaiškinti, kokioje srityje mažiau su
vereni Jungtinė Karalystė, Danija
ar Švedija yra šiandien negu prieš
keliasdešimt metų. Paradoksalu, kad
apibendrinimais kalbantys nežino nė
vieno konkretaus pavyzdžio.
Maža to, lietuvis, patikėjęs, kad per
stebuklą išvengęs evoliucijos į Homo
sovieticus, bijo tapti Homo europicicus, pamiršdamas, kad Europos Są
jungoje ir apskritai visoje Europoje
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europiečių kaip tokių nėra. Europietis
visada turi tautybę. Net Briuselio
biurokratai nėra taip sau europiečiai,
ir kodėl gi manyti, kad jos turi netekti.
Galima sukurti bendrą rinką, galima
eksportuoti prekes, bet ne tautišku
mą. Vokiečiai, prisikirtę „cepelinų“,
lietuviais netampa.
Lietuva, stropi Europos mokinukė,
mano esanti lyg ir mokytojos apgauta.
Europa mokė, kad reikia su Rusija
draugauti. Draugavo. Ir su Baltarusija
draugavo. Dabar, kai Lukašenka jau
visai „negeras“, į lietuvių draugystę
su baltarusiais imta žiūrėti įtariai.
Siūlė draugauti su Rusija, užmezgus
glaudžius ekonominius ryšius. Lietuva
užmezgė ir tapo savo gerų santykių
su Rusija auka – nuo Rusijos krizės
nukentėjo daugiau negu jos Baltijos
kaimynės.
Blogi tad ar geri – pergyvenantys,
kad negalime greitai keistis, tačiau
širdyje besididžiuojantys, kad visose
laimėse ir nelaimėse lieka savimi, ne
parsiduoda taip lengvai, kaip reikia
atsitiktiniams politiniams prekeiviams,
save vertina ne kompiuteriniaispasie
kimų grafikais, o skaitmeninės išraiš
kos neturinčiais širdies matais.
Taip besiblaškant tarp širdies ir
proto, ne šventė galvoje. O gal būtent
ir reikia gyventi taip neracionaliai
lietuviškai. Nebijoti gyventi.
Gyvenimas „ilgai ir laimingai“, kaip
moko istorija, netrunka ilgai. Ir, beje,
tos laimės nedaug. Tačiau pagunda
matyti pasaulį tokį, kokį patogu ir
neskausminga įsivaizduoti, tebevaldo
europietiškos politikos kūrėjų protus
ir širdis. Tuose protuose ir širdyse
būta karų ir ganyklų, upių ir geležin
kelių, opiumo karų, buvo net futbolo
karas, vaikų Kryžiaus žygiai ir šio
šimtmečio skerdynės dėl akių spalvos
ir ausų formos. Jei imtume ir pagal
votume, ką apie mūsų pasitikėjimą
istoriniu nebeklystamumu galvos po
kelių šimtmečių: ar Kosovo albanų

gelbėjimo akcija neatrodys siurrealis
tiškiau už Eldorado paieškas ir Indijos
atradimus?
Europos naivumas toks pat. Rusija
jai baisi, o kai šypsosi, miela, nors jos
valdžios struktūrose KGB karininkų
daug daugiau negu Andropovolaikais.
Buvę „organų“ darbuotojai ne tik laiki
nai prezidentauja ir administruoja
valdžios kanceliariją. Jie vadovauja
teisingumui ir švietimui. O Vakarai
siūlo su Rusija draugauti... Iš nai
vumo, o gal iš baimės.
Būti ar nebūti Europos Sąjungoje?
Hamletiškai aktualus dalykas. Anali
tikai, matydami, kad lietuviški ham
letai, neapsisprendę ir dvejojantys, ga
li paprasčiausiai žlugti, skuba kalbėti
ne vien apie pasitikėjimo Europa krizę,
bet ir apie liūdnokas visų pokomu
nistinių demokratijų perspektyvas.
Bijoti yra ko. Tarpukario Baltijos
valstybės kentėjo nuo itin dažnokos
kabinetų kaitos, kaip, beje, ir jų kai
mynės visoje Vidurio Europoje. „Kan
čios“ paprastai baigdavosi tvirta ranka
– autoritariniais ir totalitariniais reži
mais. Vakarai, šiandien arogantiškai
save laikantys tradicinės demokratijos
bastionais, tokie geručiai taip pat ne
buvo. Prisiminkime Vokietiją, Italiją,
Portugaliją, Ispaniją, Graikiją ir dar
kitas didesnes ar mažesnes Europos
valstybes. Kiekvienoje šalyje demok
ratijos krito savaip, rodos, dėl visai
vidinių priežasčių, tačiau apskritai
Europa pergyveno visai aiškų politinio
nudemokratėjimo procesą.
Taigi derybos, turėjusios būti tech
niniu darbo pasidalijimu mūsiškiame
lietuviškame lygmenyje, neišvengs
širdies dimensijos. Į Europą neateisi
me, jei jos nemylėsime, Europoje
negyvensime ilgai, jei nesijausime
myl imi. Kaip padaryti, kad meilės
nestigt ų? Atrodo, labai paprasta –
pamilti dar kartą.
Ir ji nebus aikštinga bambeklė. 

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 3

laiškai
Dėl Pauliaus Subačiaus str. Podirvio kruste
lėjimai (N. Ž.-A., 2000, Nr. 1–2, p. 16–22).

Mokykimės konstruktyvios kri
tikos
Pauliaus Subačiaus straipsnyje
greta kitų Bažnyčios žin ias klaidos
priemonių buvo paminėta ir Katalikų
TV studija. Jame autorius keliais
sak iniais pakomentavo 1999 met ų
stud ij os veiklą. Komentaro esm ė:
Katalikų TV studija disponuoja „dos
niausiais atlyginimų biudžetais“, bet
jos laidose nėra „veiksmingo atsako į
dabartybės iššūkius“. Nepolemizuosiu
žurnalo puslapiuose su autorium dėl
studijos veiklos strategijos, tai mielai
padaryčiau asmeniškai. Tačiau neno
riu palikti skaitytojų su vieninteliu ir,
mano manymu, nelabai kvalifikuotu
vertinimu.
Pirmiausia – dėl aplinkybių, kurio
mis Katalikų TV studijai tenka dirb
ti. Mūsų studija kuria TV laidas,
bet pati jų netransliuoja, nes ne
turi savo siųstuvų tinklo, todėl yra
labai priklausom a nuo TV kanalų
vadovų simpatijų ir geranoriškumo.
Pavyzdžiui, 1998–1999 m. Naciona
linio TV kanalo vadov yb ė buvo la
bai nepalanki mūsų stud ijai, o ir
Katalikų Bažnyčiai bendrai.1998 m.
ji nusprendė, kad kanale yra per daug
tikėjimo temoms skirto eterio laiko,
ir mums teko nutraukti laidą „Tavo
laikas“. Tuomet mes ėmėme kurti
TV laidą etinėmis temomis „Iš tiesų,
iš tiesų…“, kuri buvo skirta plates
nei auditorijai (pagrindinis formalus
priekaištas religinių laidų kūrėjams
yra orientavimasis į tikinčiuosius
žiūrovus, – LRT vadovų nuomon e,
pernelyg mažą TV auditorijos dalį).
Toje laidoje į visuomenei aktualias
populiarias temas pažvelgėme ne tokiu
populiariu krikščionišku žvilgsniu. Ši
laida 1999 m. žurnalo „TV antena“ ap
klausoje buvo pripažinta viena iš trijų
populiariausių pokalbių laidų Lie
tuvoje, tačiau TV vadovai ją įvertino
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kaip „pernelyg religinę“ ir nutraukė.
Įvertinant tos laidos netobulumus, jos
populiarumas, mano manymu, rodo,
kad krikščioniška gyvenimo pozicija
mūsų visuomenėje nėra pakankamai
populiariai ir aktualiai atskleista,
ir šioje srityje visai katalikų žinia
sklaidai (ne tik televizijos) reikia
daug dirbti.
Kita studijos priklausomybė – fi
nansinė. Studija negauna Bažnyčios
finansavimo ar kitokio rėmimo, ir
visas išlaidas, įskaitant technikos pir
kimus, patalpų nuomą ir kt., dengia
pajamomis iš vadinamųjų „komerci
nių“ projektų, kuriuos, jei nori, už
sako tie patys TV kanalai (koncertų,
sporto varžybų filmavimas ir kt.).
Tokiu būdu uždirbtais pinigais studija
dengiair krikščioniškų laidų išlaidas.
Televizijos laidų kūrimo kaštai, beje,
yra labai dideli, pavyzdžiui, laidos
„Iš tiesų…“ savikaina mėnesiui buvo
apie 16 000 Lt. Taigi studijos lėšos,
techn ologinis gyvybingumas, laidų
kokybė mūsų atveju labai priklauso
nuo „dabartybės iššūkių“, o paprasčiau
– sugebėjimo konkuruoti ir išsilaikyti
kintančioje TV rinkoje.
Konkuruojant pasaulietinėje aplin
koje, labai svarbūs yra talentas ir pro
fesionalumas, ir čia aš matau pagrin
dinę visos katalikų žiniasklaidos (ne
tik TV) problemą. Televizijos ekrane
rodomam žurnalistui keliama ypač
daug reikalavimų, nes pagal atliktus
tyrimus statistinis TV žiūrovas tik
apie 13 proc. informacijos priima iš
kalbamo teksto. Čia įtaigoja viskas:
gestai, mimika, šypsena, balso temb
ras ir intonacija, šukuosena ir grimas,
vaizdo ir garso fonas, kostiumo spal
va ir apykaklės forma. Mes visomis
progomis ieškome žmonių, turinčių
bent potencijos tapti laidų vedėjais ar
režisieriais, ir esame pasiruošę jiems
padėti. Tą puikiai žino ir straipsnio
autorius, mūsų studijoje išmėginęs
save televizijos žurnalisto amplua,
dej a, nesėkmingai. Spėju, kad tie

nesėkmingi bandymai bus labai
prisidėję prie kandaus rašymo tono
ir siekimo įžvelgti negatyvius dalykus
ten, kur jų tiesiog nėra. Bet skaitytojas
dėl to nekaltas.
Žvelgiant dar bendriau, šis atvejis
tik pailiustruoja gan ryškų apžvalgų
ir kritikos straipsnių lietuviškuose
žurnaluose bruožą – autorių siekimą
sutelkti skaitytojų dėmesį ne į kriti
kos objektą, o į save, savo poziciją,
pademonstruoti plunksnos valdymo
meistriškumą. Tokiu būdu ne tik
nep atenkinami skaitytojų norai ir
teisė gauti bent kiek objektyvesnę
informaciją, bet dažnai pamirštami ir
žmonės, tiesiogiai susiję su kritikuo
jamu dalyku – kokią įtaką kritika
padarys jiems? Tikiu, kad stiprus tur
inys, įvilktas į ironijos ar net sarkazmo
formą, gali pasitarnauti demaskuojant
sąmoningai negatyvią veiklą, tačiau
kitais atvejais, „užsižaidus“ piktom
intonacijom, gali greičiau pažadinti
destruktyvias emocijas negu sulaukti
pozityvaus ryžto taisytis. Štai ir aš,
vietoj to, kad galvočiau apie televiz
ijos reikalus, rašau šį komentarą,
kuris juk nespinduliuoja krikščioniška
meile?..

Dėl Remigijaus Černiaus str. Pervargu
sių herojų istorija (N. Ž.-A., 2000, Nr. 1–2,
p. 65–68).

Naujojo Židinio redakcijai
Jeigu teisingai supratau autorių, jis
savo straipsniu norėjo pasakyti, kad
istorijos mokykloje mokoma netinka
mai, kad pedagogams pateikiama
abejotina literatūra. Su kai kuriomis
autoriaus kritinėmis pastabomis tenka
sutikti (tai liečia komunistus). Tačiau
kai kurios pastabos verčia abejoti
autoriaus kaip mokslininko-istoriko
– kompetencija. Ypač autorių pik
tina epochos herojų nuvainikavimas.
Kaip partizaninio tautos pasip rie
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l a i šk a i
šinimo simbolis L. Lukša-Daumantas
gali būti kritikuojamas? Apskritai
autoriui nemalonu pripažinti, kad
partizaninės kovos turėjo ir daug
neigiamų momentų. Jam tikriausiai
būtų patogiau apie tokius dalykus ne
kalbėti, lyg jų ir nebūtų vykę. Keistai
šiuo metu atrodo autoriaus pozicija
bandant A. Smetoną, pirmąjį Respub
likos prezidentą, daryti epochos did
vyriu. Dabar tiek daug kalbama apie
atvirą visuomenę, sugebančią išklau
syti kritiką, sugebančią atsisakyti tabu
(apie tai turime K. R. Poperio Atviroji
visuomenė ir jos priešai, V., 1998, tik,
gaila, knyga, išleista 2000 egzemplio
rių tiražu, vis dar guli knygynų len
tynose). A. Smetona buvo autoritarinio
režimo kūrėjas, jo idealas buvo uždara
visuomenė, kurią valdo filosofas – A.
Smetona. Jeigu jis pasisakė prieš
itališkojo fašizmo „importą“, tai tik
todėl, kad jis buvo susiformulavęs
savojo autoritarinio valdymo idealą
(kurį vadino „autoritetiniu“), stengda
masis jį realizuoti „vairuodamas Lie
tuvos laivą per neramius vandenis“.
Kai autoritarizmo metais A. Sme
tonos asmenybė buvo garbinama,
galima suprasti, nes žinoma, kokia
buvo kontrolė ir cenzūra, beje, reži
mo rankose buvo spauda, radijas, A.
Smetonos atvirai kritikuoti nebuvo
galima. Bet dabar, manau, galima
atvirai pasižiūrėti ir pasvarstyti, kokia
situacija buvo Lietuvoje ir kokia galėjo
būti. Norėjau pasakyti, kad R. Černius
mėgina visus įtikinti herojų – A. Sme
tonos, J. Lukšos – šventumu ir nenori,
kad jie būtų kritikuojami, kritika yra
tabu. Panašias problemas kėlė ir S.
Sužiedėlis konferencijoje Vilniuje 1995
m. (Priklausomybės metų (1940–1990)
lietuvių visuomenė: pasipriešinimas ir/
ar prisitaikymas, V., 1996.) kalbėdamas
apie istorijos politizavimą bei jo keli
amus pavojus istorijai kaip mokslui:
„istorijos politizavimas, net dėl tari
amai gerų tikslų, ją degraduoja, kai
visuomenė pratinama prie nekritiškos
arba dogmatiškos istorijos, kuomet
„geroji“ istorija pavirsta sakralizuota
arba mistifikuota atminties versija,
nepasiduodančia kritikai. Ir jeigu
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tokia istorija įsiviešp atauja vietoj
kritiškos ir analitinės (akademinės) is
torijos, tuomet jau galime kalbėti apie
visuomenę, kuri nebesipiktintų Kratkij kurs [J. Stalino veikalas, skirtas
„apginkluoti“ jį studijuojantį žiniomis,
leid žianč iomis suprasti dėsningus
politinės kovos procesus. – I. J.] tipo
metodika, o tiktai jos politiniu turiniu.
[...] Sakralizuotos, ypač mitinginės,
istorijos esmė – tai kolektyvinės atmin
ties patvirtinimas ir įteisinimas turint
tikslą įdiegt i vienybės ir grupinio
lojalumo jausmus“. Sakralizuota is
torija praranda savo kaip mokslo
pagrindą, ji tampa nekritiška.
Sakralizuotos, mistifikuotos istori
jos epocha jau seniai praėjo (apie tai
plačiau gali pasiskaityti: Tiesos saky
masapie istoriją / Joyce Appleby, Lynn
Hunt, Margaret Jacob, V., 1998). Jau
seniai nebereikia istorijos, kaip tautą
konsoliduojančios pagalbininkės. JAV
mokslininkai tai jau seniai suprato,
pvz., JAV 1920 m. buv o apklausti
1125 studentai, daug um a atsakė,
kad šalies gynyba yra aukšč iausia
patriotizmo forma, ir tik 4 apklaustieji
atsakė, kad jų šalis turi keletą istori
jos pavyzdžių, kuriais nebūtų galima
didžiuotis (Shafer C. C. Boyd. Faces
of Nationalism, New York, 1972). Tai
privertė iš dalies permąstyti istoriją ir
jos mokymą mokyklose (kadangi JAV
istorija – tai ne vien baltaodžių taikių
naujakurių kėlimasis į Vakarus).
Nejaugi R. Černius irgi siekia, kad
Lietuvos istorija vaikams užsifiksuotų
kaip šlovingųjų, dorųjų, šventųjų
didvyrių garbingos veiklos momen
tai, kurių pavyzdžiu sektų vaik ai,
vadovaudamiesi prielaida „tikslas
pateisina priemones“.
Atrodo, kad dabartinei Lietuvai
dar bandoma pritaikyti tarpukarinės
Lietuvos rėmus, lyg niekas nebūtų
pasikeitę. 1933 m. K. Avižonis taip
samprotavo apie istorijos mokymą:
„Manau, teisybei nebus nusikalsta,
jei universitetiškai moksliškas mūsų
tautos istorijos dėstymas gimnazijoje,
bus paaukotas tautiškam auklėjimui,
jei dabartinė istorijos programa bus
perž iūrėta ir pertvarkyta tautiško

auklėjimo principu, jei Lietuvos isto
rija gimnazijoje bus atskirta nuo
Liet uvos istorijos universitete. [...]
Univ ers itete Lietuvos istorija turi
būti grynai moksliškai, objektyviškai
tyrinėjama, aiškinama, vadovaujantis
principu mokslas mokslui. [...] Gimna
zijoje dalykas atrodo kiek kitaip. Čia
tautos istorija turi būti panaudota
tautiškam ir bendram auklėjimui. [...]
savo garbingos ir daug pavyzdžių tei
kiančios praeities pažinimas sužadins
sveiką patriotizmą, sukels savo krašto
bei tėvynės meilę, tuo tarpu kai visiš
kas mūsų praeities romantizmo bei
idealizmo nuvainikavimas gali būti
kenksmingas patiems auklėtiniams“
(Avižonis K. Lietuvos istorija mūsų
gimnazijoje // Tautos mokykla, 1933,
Nr. 24, p. 432–435). Tokių pavyzdžių
tarpukario spaudoje yra nemažai,
tač iau galima suprasti, tuo laiku
klestėjo tautų apsisprendimo teisė,
tautinių valstybių idealai, tač iau
dabar vyrauja pilietiškumo principai.
Mokykloje svarbu mokiniams įskiepyti
etines vertybes ne iškraipant istori
nius faktus (sakralizuojant asmenybes
ar kai kuriuos įvykius), bet ugdant
kritišką jų vertinimą. Nesuteikdami
mokiniams galimybės savarankiškai
daryti sprendimų, o primesdami iš
ankstinę nuomonę, taip mokydami
niekuo nesiskirsime nuo sovietinės
istorijos metodologijos.
Aišku, kiekvienas istorikas, vertin
damas įvykius, vadovaujasi dabarti
nėmis savo ideologinėmis nuostato
mis, bet mokykloje galima pateikti
kelis vertinimo kriterijus, pvz., apie
tą patį 1926 m. gruodžio 17 d. pervers
mą galima pateikti ir A. Smetonos,
ir K. Griniaus vertinimus, tegu
mokiniaisavarankiškai nusprendžia.
Kritiškumas, sugebėjimas išklausyti
kitokią nuomonę, žmogų vertinti pa
gal jo poelgius, o ne pagal jo kalbas
ar tai, kas jis yra, yra svarbesnės
vertybės negu sakralizuotų herojų
šlovinimas.
Ieva Jenčiūtė
VPU Istorijos fakulteto
IV kurso studentė

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 3

