laiškas redaktoriui
Pamokslas apie pamokslaujantį inteligentą

Vytautas Kubilius

Gerbiamas redaktoriau,
Švenčiant atgautos Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį, prisiminiau
Vytauto Sakalausko, paskutinio sovietinės Lietuvos premjero, gąsdinimą:
Lietuva, atsiskyrusi nuo Sovietų Sąjungos, teišsilaikys pora savaičių...
Lietuva išsilaikė dešimt metų.
O inteligentija, šaukusi ir vedusi į „dainuojančią revoliuciją“, regis, gerokai
pavargo po nepriklausomybės našta. Ji tikėjosi iškart ir lengvai įšokti į
vakarietiškos gerovės visuomenę. Vylėsi susilaukti pripažinimo ir pagar
bos Vakarų mokslo ir kultūros pasaulyje, nuo kurio taip ilgai buvo atskirta
geležinės uždangos. Pagaliau laukė, kad tautinė valstybė saugos ir globos
ją kaip savo brangiausią turtą.
Šios viltys neišsipildė, kaip ir daugelis gražių Atgimimo iliuzijų: išsidaly
sime suvalstybintą turtą teisingai ir broliškai; neturėsime nei stambių
turtuolių, nei didelių vargšų; valdžios aparate neliks vagių ir kyšininkų;
partijos rūpinsis tik šalies gerove ir garbe.
„Laukinis kapitalizmas“ skaudžiai užgavo socialinio teisingumo jausmą.
Nesvarbu, iš kur atsirado kapitalas, ką jis apiplėšė ir apgavo; svarbu, kad jis
prikelia merdinčią gamyklą, statosi prašmatnius rūmus, parūpina žmonėms
darbo ir duonos. Kapitalui reikia duoti laisvę, kad atsigautų šalies ekonomika.
Kartu reikia susitaikyti su turtinių kontrastų ir socialinių prarajų neišven
giamybe. Tai pragmatinių išskaičiavimų pozicija. O kur teisingumo ir žmonių
solidarumo pozicija? Ar ne inteligento pareiga sirgti kitų žmonių bėdomis,
atsiliepti į problemas ir situacijas, kurios jos pačios tiesiogiai neliečia? Bet
kas pasirūpins pačia inteligentija, išmesta į laisvąją rinką, kur neretai ji
pasijunta bejėgė ir niekam nereikalinga?
Nepriklausomybės metais moralinių normų erozija – išvežimų, šaudymų,
priverstinio melavimo, prisitaikymo pasekmė – atsivėrė kaip neišbrendamas
dumblas. Nuosavybės – privačios ir valstybinės – nebesaugojo paprotinė
teisė, tokia stipri senajame kaime. Lietuvos teisėtvarka pasirodė bejėgė
pakirsti sovietmečio įpročius – plėšti ir vogti, „kombinuoti“ ir pasisavinti. Še
šėlinė ekonomika kasmet atsiplėšia iš šalies biudžeto šimtus milijonų – ji
nepripažįsta jokių įstatymų ir jokios moralės. Ji laikosi ant demoralizuotos
visuomenės pamatų. Pamokslaujantis inteligentas – naivi, bejėgiška, juokinga
figūra prieš viską perkančio (teisėjus ir žiniasklaidą) pinigo galybę. Tačiau
ar inteligentas, nustojęs pamokslauti, t. y. ieškoti tiesos, dar yra inteligentas
senąja to žodžio prasme?
Nepriklausomos Lietuvos realybė teikia pakankamai akstinų inteligentiš
koms nusivylimo ašarėlėms. Graudintis ir kitus graudinti – įgimta lietu
vio savybė, išugdyta ilgų nevalios metų. Bet atgautos nepriklausomybės
dešimtmečio proga stulbinančiai pratrūko agresyvaus neigimo banga,
šluodama valstybės institucijas, „praradusias tautos pasitikėjimą“. Su įtūžiu
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Lietuva apšaukiama „mirusiu kraštu“, „zombių valstybe“, o jos nepriklausomas buvi
mas pamfletiškai išjuokiamas net valstybinės televizijos specialiose laidose, skirtose
atgautos nepriklausomybės dešimtmečiui. Ruoštis ginti tokią valstybę nėra prasmės
ir galimybių (esame suspausti tarp Gardino ir Kaliningrado karinių bazių); mes ir
nesipriešinsime, kaip nesipriešinome ir 1940 m. Rusijos imperializmo baimė – tai
vietinių politikų paranoja, o ne Čečėnijos niokojimo atspindys. Nėra ko didžiuotis ir
prieškarine Lietuvos valstybe, kuri knibždėjo nusižengimais demokratijai, dėl to taip
lengvai atėjo sovietai. Šiame mišriame nihilistų chore dalyvauja tituluotos figūros,
besigarsinančios kaip protingiausi žmonės Lietuvoje ir šimtmetinės universiteto
išminties įsikūnijimas.
Ar ta įtūžio retorika ir spjaudantys pamfletai nereiškia, kad sutirpo pasitikėjimas
sava tautine valstybe, kad jau esame mirtinai nukamuoti savarankiško buvimo,
savitarpio kivirčų – kas didesnis ir reikšmingesnis? Ko mums veržtis pusalkaniems
į Šiaurės Atlanto pakto saugos pylimus – geriau išdalykime gynybai skirtas lėšas
universitetų rektoriams ir kultūrinės spaudos redaktoriams. Ar šiais globalizacijos
laikais nedidelei tautai nacionalinė valstybė nėra per didelė prabanga, anot kosmo
politizmo vėjų perpūstų jaunų literatų? Tautiškumas jiems atrodo esąs tik išnykti
pasmerktas agrarinės bendruomenės reliktas.
Niekas, regis, netrokšta grįžti į sovietinį rojų už spygliuotų tvorų. Visi už
nepriklausomybę, kol ji sočiai maitina ir dosniai žarsto lengvatas. Bet kai neišvengiamų
reformų eiga atima iš tavęs nusėdėtą kėdę, sulaiko atlyginimą pusmečiui, kai už durų
nežinomas rytojus, tada sugniaužęs kumštį puoli ieškoti, kas kaltas, ir grasinipirmi
ausia valstybei – kodėl ji nepasirūpina tavimi – juk esi „tautos protas ir sąžinė“?
„Dainuojančios revoliucijos“ pėdomis į Lietuvą neatėjo sąžinės revoliucija. Mes labai
lengvai perėjome iš vienos santvarkos į kitą, nepatyrę radikalaus dvasinio supurtymo.
Nepervertinę iki pašaknų savo ankstyvesnės – kompromisinės ir pataikūniškos – egz
istencijos. Neperkratę savo mąstymo, prisigėrusio sovietinės ideologijos dulkių. O juk
galėjo prasidėti dvasinio atgimimo sąjūdis, kritiškai skrodžiąs sužalotą visuomenės
sąmonę, išvelkant į dienos šviesą savo kaltes, ieškant rimtai ir skaudžiai didžiųjų
būties vertybių. Toks sąjūdis galėjo išbudinti sveikąsias visuomenės galias, didelius
kūrybinės energijos proveržius, išvesti žmogų iš bailaus susigūžimo į aktyvią veiklą,
prigesinti destruktyvų sovietmečio intelektą, nutiesti visuomenėje bendrumo gijas:
esame to paties kelio (iš totalitarizmo narvo į privatų ūkį, demokratiją, pagarbą
individui) bendrakeleiviai. Išsilavinusi Lietuva nepatyrė tokios ryškios dvasinės
metamorfozės ir esminio atsinaujinimo, kaip pralaimėjusi Vokietija pirmaisiais
pokario metais. Todėl politinių įvykių smarkiai suteliuskuotas vanduo pamažu grįžta
į senuosius kanalus: sovietmetis buvo klestėjimo metas lietuvių filosofijai, mokslui,
meninei kultūrai; pokario karta sukūrė visą dabartinės Lietuvos stiprybę – nutiesė
plentus ir pastatė gamyklas, kurias dabar privatizuojasi amerikonai.
Sovietmečio išugdytos inteligentijos nesantarvė su besikuriančia tautine valstybe –
natūralus psichologinis būvis. Bet negaliu sutikti, kad jos pareiga ir pašaukimas būti
nuolatinėje opozicijoje savo pačių pastatytai valdžiai. Negaliu sutikti, kad valstybė
iš esmės yra individo priešas, o jos institucijos tenusipelno intelektualų paniekos.
Negaliu sutikti, kad kultūra gali nusimesti nuo savęs atsakomybę už tautos likimą,
ypač Lietuvoje, kur kultūra buvo svarbiausias tautos prisikėlimo ir jos valstybingumo
argumentas bei veiksnys.
Inteligentija turėtų išsaugoti tautos savigynos intelektualinį potencialą – jis negali
būti išbarstytas poimperinėje, vis dar nesaugioje Rytų Europos erdvėje.
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Kovo 8. Pelenų diena. Tarptautinė moters diena. Mano
tėvo mirties diena... Kiek aš pakildavau, ir jam gyve
nant, ir mirus, savo abejonėmis numesti savo tikėjimą,
tiek mano abejonės mane numesdavo į mano tikėjimą.
Dieve gilus.
Sapnavau: atsidarau duris, einu į gimtą per karą
sudegintą pirkią. Taip viskas prisisapnavo, net šaka
grindų lentoje. Su rudeniu pro langus, kai šunes po
laukus išnešioja paskerstų gyvulių kaulus nuo pirmo
sniego pašviesėjusiose naktyse.
Kovo 10. Pradeda rausvi, vykdo raudoni, baigia pur
puriniai.
Kovo 12. Šalis, kur miega kapuos didvyriai... Maironio
nuostabiai parašyta. Didvyriai nuo dalyvių tuo ir ski
riasi, kad guldo gyvybę ir krauju nusiplauna žmogiškas
silpnybes, sukrėsdami vidiniam išsiskaistinimui ir
atgailai, o iš dalyvių, netgi darbais garsingų, po žygių
ugnies telieka silpnybių šilumėlė. Dalyviai aplimpa
didvyrio mirtį kaip koralai uolą, kurią užtemdo koralų
spindesys. Todėl didvyrių mirtis visada tamsoje. O
dalyvių darbai išaiškėja per paradoksą: ar nebus kilniau
si tik to, prieš kurį kaip gyvatės su dvišakais liežuviais
šnypščia už parsidavėlių pinigus įraudusios ir įrūgusios
pigmėjų gaujos?
Kovo 15. „Mažojoje studijoje“ kunigas Julius Sasnauskas
kalbino Ceikinių parapijos kleboną Kazimierą Vaičionį.
Vienišą, gęstantį, apleistoje parapijoje, kur į bažnyčią
žmonių beveik neateina. Po ilgo, dramatiško gyvenimo
Sibiro lageriuose ir nutrėmimuose. Klausiausi, kaip
enkavedistų muštas kėde per galvą kunigas japoniškai
kalbėjo „Tėve mūsų“ – lageryje išmokė japonus ir
pats išmoko sukalbėti jų kalba. Kunigą Vaičionį at
simenu atėjusį pas mane ar ne prieš dešimtmetį su
savo eilėraščiais. Kreipdavęsi nepažįstami žmonės dėl
kūrybos, atsiminimų, likimų. Platinau, šį tą pavykdavo
šen ten išspausdinti.
Lietuvoje, kai urzgiančiais viso pasaulio pinigais įsuk
ti pasiutusiai kaukia antikristiniai smagračiai, „Tėve
mūsų“ dažnai aš sukalbu prūsiškai – „Tava nouson...“
Malda iš kertinio akmens, kurį statytojai atmetė, išliko
ir išnaikintos tautos kalba.
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Kovo 16. Kareiviais apsodinti kaip didžiulės rupūžės
rėpliojo tankai, ir su Džochargalos sutriuškinimu pa
saulyje išsiveržė trys ugnikalniai. Islandijoje ne numa
tytasis, o Hekla – pragaras. Pamanyk tik! Buvo numatę
kitą... Islandai automobiliais, žinoma, žibančiais kaip
vabalai čiuožikai kūdros veidrodyje, važiavo žiūrėti
reginio – raudonos lavos baltame sniege. Daro įspūdį.
Europos atstovai dėl žmogaus teisių pažeidimo atvykę
prie Džochargalos konstatavo: sugriovimas daro įspūdį.
Kovo 15 d. iš Maskvos pasigirdo kariškių atsakymas
ar ne spaudos konferencijoje žiniasklaidininkams. Per
kiek laiko būsianti paimta visa Čečėnija? Per tiek, kiek
Baltijos valstybės po karo. Per kiek Baltijos valstybės
būtų paimtos taip, kaip dabar Čečėnija, neklausta.
Šiandien rytą pasigarsinta, kad ruošiamasi naktiniams
naikinimams. Čečėnijoje ims sprogti miškai, reikės se
kimo ir naikinimo priemonių tamsoje. Rusijos gynybos
ministras dar pridūrė: išmėginti prietaisus karo veiksmų
teatre Šiaurės Kaukaze.
Pernai rugpjūčio 20 d. teko dalyvauti delegacijos sudė
tyje įteikiant Lietuvos visuomenės peticiją „Dėl čečėnų
tautos teisės į nepriklausomybę“ Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijos pirmininkui Knutui
Vollebaekui. Seimo rūmuose parašus priėmė Europos
Tarybos asamblėjos Čečėnijos reikalų Ad Hoc komisijos
pirmininkas šveicaras Ernstas Muehlemannas. Ponas
Muehlemannas buvo generolas, paskui nuėjo į politiką.
Kuluaruose man pasakojasi esąs rašytojo Friedricho
Dürrenmatto draugas ir draugavęs su tapytoju Marcu
Chagallu. Jam pasakoju, kad nepriklausoma Lietuva
nesusiorientavo įsigyti Chagallo paveikslus, kai buvo
atvežti ir laikomi Kaune. Žinoma, rusai po karo gal
būtų pasigrobę su kitomis vertybėmis. Pasakoju, kad
Jurgis Baltrušaitis buvo sumanęs į Kaun ą išsiųsti
poetą Osipą Mandelštamą, Lietuvoje būtų išgelbėtas.
Ponas Muehlemannas klausosi nustebęs. Bet man jau
įspūdžio nedaro.
Vasario 16 d. man Lietuvos himnas verkė. Signatarų
namuose atliekamas smuiku. Kaip Chagallo žaliasis
smuikininkas pasaulio turgavietėje. Melodija apverkė
žodžius.
Kovo 21. Negi neaišku? Kad Juozas BrazaitisAmbrazevičius, Jonas Žemaitis, Vytautas Landsber
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gis buvo savo meto teisėti ir tikri Lietuvos vadovai?
Prezidentų lygio, nes prezidentas nuo lotyniško praesi
dens – sėdintis priešakyje.
Landsbergiui atleistų visas klaidas ir trūkumus, kaip ir
visiems. Jeigu nebūtų vienos neklaidos – nepriklauso
mybės atkūrimo. Neodekanozovininkai Seimo pirmi
ninkui šito neatleis.
Kovo 22. Rodino „Mąstytojas“ mąsto taip smarkiai, kaip
savo malonumui staugia liūtas, nuo kurio balso dreba
žemė ir kamuoliais aplinkui rūksta dulkės. Bet apie
ką? Nobelio premijos laureatė čiliečių poetė Gabriela
Mistral parašiusi, kad nuogas kaip kirminas Rodino
„Mąstytojas“ mąsto apie mirtį. Jeigu iš tikrųjų, tada
ir nuo jo mąstymo kaip nuo liūto staugimo kamuoliais
rūksta dulkės. Kaip nori, taip sukis, tikėk ar mąstyk, vis
tiek turėsi sugrįžti į žemę ir nueiti prie urnos. Justino
Marcinkevičiaus, kurio kiekvienu žodžiu tauta šventai
tikėjusi, žodžiais, mąstymas tai amaras, materiją už
puolęs. Lietuvoje rinka natūraliai veikia tik rinkimuose,
nes dalyvauja rinkikai. Arba rinkėjai. O kitos rinkos
parenkamos nematomų rinkininkų, kurie reguliuoja
rinkas ir generuoja idėjas. Fluxus... Pavargusių nuo
komunizmo ir nuo reformatorių. Tiek apie tikėjimo
pilnųjų rinkimus ir tegalima pasakyti, nors rinkimų
dvasia nukonkuravusi net Šventąją Dvasią. Lietuvoje,
kuriai ar ne prieš dešimtmetį Greimas rašė – vieni tiki,
kad netiki, kiti netiki, kad tiki. O kaip su mąstymu? Ar
mąstoma tik apie mirtį ir mąstymo amaru? Gal dar ir
greimiškai: vieni mąsto, kad nemąsto, kiti nemąsto, kad
mąsto? Tada būtų galima bent išmąstyti, kas Greimo
tikrai pasakyta: ar visi tiki, ar netiki. Išsiaiškinus
tikėjimą, būtų galima tikėtis ir mąstymą išsiaiškinti: ar
visi mąsto, ar nemąsto. Panašiai, kaip kadaise tikėta,
kad kagėbistai apie mus viską žino, ir mąstyta, kaip
gyventi, kad ko nors nesužinotų.
Kovo 23. Turiu Liongino Šepkos laiškų. Rašė kaip mano
motina: didžioji raidė, kur patinka, net žodžio viduryje,
vardai tai didžiąja, tai mažąja, skyryba skandalinga,
raidės – viena didesnė, kita mažesnė. Tik sakiniai sodrūs
kaip arimai. Iš sakinių ir matyti, kad jis buvo aukš
tesnės savimonės ir sąmonės, negu dabar taisyklingu
sveiko proto lietuvių greitakalbės minimumu su visais
išmoktų svetimų kalbų akcentais kalbantis jaunimas,
jau be priegaidžių, be perkeltinių lietuvių kalbos žodžių
prasmių suvokimo, kelintos žodžio reikšmės žaismingo
pritaikymo ir aiškios tarties, stilistinių subtilybių. Nuo
kada lietuvių kalba pasidarė gomurinė? Seime pasi
džiaugta, kad jaunimas dešimt centimetrų paūgėjo. Bet
kur link pasistiebė likusiu ūgiu? Inkubatoriuose išpe
rinti ciepsintys viščiukai vadinami balerinomis. Žmonės
daugiabučiuose sukrauti kaip ant lentynų, o jų sąmonę
įsiurbusi televizorių juodoji skylė. Per beprotiškai ge
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ltonų rapsų begalinius plotus važiuojant gandrai peri
ant aukštos įtampos stulpų. Esama apgailestaujančių,
kad jaunimas nieko nemoka, nesugeba, toks užaugo
savaime. Daug sugeba. Niekas neatsiranda savaime, o
tik iš to, ko prieš tai būta. Perestroiką užuodę, apsuk
rieji patys iš senų vietų perbėginėjo į naujas. Gavę žinią,
kad rašytojams iš Maskvos nuleidžiami vadovai, ar ne
dešimt esame subėgę pasitarti. Gyvųjų nevardysiu, iš
mirusių buvo Albertas Zalatorius. Stebėjome susir
inkimo salėje iš visų šalių šypsodamiesi, kada pakilusi
išvyks tylinti sena kuratorė Bela Zaleskaja. Nereikia...
Svarbu žinoti.
Kovo 27. Nuo pat geltono rudens tartum kas pavožė
pilku peleniniu debesų skėčiu be spindulio. Pavasario
ekvinokcija, o tik prieš laidą saulės vieta paraudonuoja
danguje viršum stagarų, kuriuose tarpais krebžda
žalumo žymė.
Rusija vakar išsirinko prezidentą, o Šventasis Tėvas
baigė kelionę Izraelyje. Diena istorinė. Pasaulis
aiškins, spėlios, tikėsis, stebėsis. Lietuvai ramiau
nebus. Alijevas ir Ševardnadzė, Primakovas ir Zu
bakovas, Putin as ir... kagėbistais negalėjo būti ne
komjaunuoliai ir ne komunistai. Peleninis dangus,
kieti pažadai, neaiškios priemonės, nežinoma ateitis.
Andropovo kalba. Šaltas intelektas veikia kaip mašina
rišlia greitakalbe, lyg kas būtų apsėdę. Net iš kalėjimo
paleisto tiesiai į Seim ą. Žarstyti žarijų svetimomis
rankomis, kaip sakosi. Prezidentas Brazauskas kada
ise sovietinę kariuomenę vadino saugumo garantu, o
paskui pasisakė už kuo greičiausią Europos Sąjungos
saugumo garantą. Europ os Sąjungos kūrėjas Willis
Brandtas kadaise nuvirto iš kanclerio į burmistrą.
Stasi agentų patarinėjamas... Putinas užs imiršta
Gorbačiovo perestroiką ir užsimen a apie Šiaur ės
Atlanto sąjungos perestroiką. Radijo klausytojai su
naiviu tikėjimu kalba apie išsigelbėjim ą Europos
Sąj ungoje, net nežinodami, ką reiškia aiškintojų
abstraktybės. O ir pati Europos Sąjunga dar nežino,
kas ji bus. Lenkų aukštas dvasininkas Janas Pierone
kas savo lankymosi metu lietuviams primena, kad į
Briuselį kietoms deryboms su Europos komisarais kelis
metus važinėjusi jų dvasininkų delegacija. Pas mus
kol kas težinoma, kad nėra kitos išeities. Kaip į mirtį:
nenoriu, bet nėra kitos išeities. Tik pro bendrybių
plyšius kai kada, lyg saulės raudonis pro pilkumą,
prasprūsta, kad litus galite pasidėti atminčiai, kad
visi smulkūs ūkinink ai bus nušluoti, kad mūsų
gyventojai sudarys tenai tik vieną procentą, kad reikės
pasirūpinti jų genetika ir amžiumi, kad civilizacija bus
ateistinė... Gal visą dešimtmetį prie šito sąmonę ir
pratino laikraščiai, kurių redaktoriai gavo ordinus?
Ar šiandien kas rimtesnis, nepaisant sunkumų, dar
benorėtų buvusios negerovės, ar kas galėtų priešin
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tis dėl visų gerovės? Bet kai prasid ės tikros dery
bos, rimtai reikės pasakyti nors tai, ką visi praras.
Jono Pauliaus II kelionės po Izraelį Kristaus pėdsa
kais buvo aiškiausios šiame lyg laukiančiame, lyg
žinančiame ir nesakančiame, lyg vieni kitus tyrinėjan
čiame pasaulyje, kur saulė į žmones nekreipiantiems
dėmesio žmonėms visiems vienodai radioaktyvi. Iš
Maskvos po rinkimų pasigirsta, kad Rusija turinti
branduolinių galvučių kelis kartus sunaikinti gyvybę
žemėje, iš Vašingtono šypsomasi, kad rinkimai kažin
kokie siurrealistiniai, ir tikimasi kalbos apie ūkį, iš
Pekino, kad Rusija su Kinija galinčios bendradarbiauti
kariškai ir ekonomiškai. Kas dar? Taip nusibodo ge
ležimi atsiduodą politikų, kariškių, aktorių, sportinin
kų, visokių logų, diktor ių, galvažudžių, biznierių,
šarlatanų veidai ekranuose, jog lengviau atsidūsti
matydamas šitiek dvasininkų – katalikų, judėjų, sirų,
graikų, koptų, palestiniečių, armėnų, etiopų Nazarete,
Jeruzalės šventyklose ar kitose vietose. Kas dar? Neprik

lausomybe reikia džiaugtis ir todėl, kad be trukdymų
gali Jono Pauliaus II kelionę steb ėti per užsienio
televizijas katalikiškoje Lietuvoje. Išgyvenusiam šio
šimtmečio daugiau negu du trečdalius tikrai istorinis po
dviejų tūkstančių metų viso pasaulio katalikų dvasinio
vadovo pasilenkimas Jeruzalėje pabučiuoti Kristaus
kapo akmenį, kur susitinka judėjų, krikščionių ir
musulmonų religijos, su viltimi, kad religijos religi
joms atleis. Ar po peleninio dangaus, ar po Šiaurės
Atlanto gynybinės santarvės skėč iu žmonės gali
atleisti žmonėms, pažinę Dievą kaip begalinę Gėrybę.
Geriau būtų, žinoma, po Šiaurės Atlanto santarvės
skėčiu. Jau „Pulkim ant kelių“ iš radijo transliacijos
dingo. Jeigu esama tokių išlikusių dokumentikos
kino kadr ų kaip „1939 metų žygis į Vilnių“, kad ir
mažesnių, ir jie nerodomi per valstybines šventes,
tai daromas toks pat nusikaltimas, kaip ir okupantų.
Rusija neprognozuojama, o Vakarai pasirinko Globalinę
Civilizaciją be Dievo. 

Jurgita Trimakaitė. 2000-ųjų kovas. Fotografija
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Gniezno sinodas ir vieningos
Europos vizija
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Gnieznas – nedidelis miestas prie Lenkijos vakarinių
sienų; Europos žemėlapyje jį sunkiai surastų net šiuo
tuo besidomintis moksleivis ar koks nors Raudonosios
Armijos praporščikas, dar iki NATO plėtimo pradžios
nesugebėjęs parodyti žemėlapyje penkiolikos aljansui
priklausančių valstybių. Lietuviams Gnieznas galėtų
būti žinomas tik kaip šv. Adalberto Vaitiekaus, 997
m. nugalabyto mūsų gentainių prūsų, palaid ojimo
vieta. Ir žinoma ne tiek dėl pamaldumo, kiek dėl sun
kiai suvaldomo provincialaus jaudulio, suvokiant savo
ypatingumą: štai ir mes, na, beveik mes – išnykę prūsai,
kurių artimiausi giminaičiai esame – prisilietėme prie
Europos, palikome pirmą ryškų ženklą Vakarų kro
nikose (tiesa, oficialiai Lietuvos pradžią švenčiame kiek
kukliau/vėliau: minėdami kito misionieriaus, Otono III
projekto tęsėjo, šv. Brunono nužudymą). Bet mažai kas
tą žino ir pamena, net ir Lietuvos Prezidentas vargiai
galvojo apie tai, su palyda skrisdamas į susitikimą prie
relikvijų šv. Vaitiekaus, laikomo, kaip ir šv. Kirilas ir
Metodijus,Europos patronu.
Vidurio ir Rytų Europos šalių prezidentų susitikimas
Gniezne š. m. kovo 12 d. – vienas svarbesnių Gniezno
susirinkimo tūkstantmečio minėjimo renginių. O jų
esama virš šimto: nuo Visos Lenkijos II Gniezno žemės
sportinio bridžo kongreso, konkurso „eilėraščio apie
šv. Vaitiekų“ finalo, Lenkijos plastikinių modelių tau
rės varžybų, didžiausio pasaulyje, anot organizatorių,
„Narsiojo raitelių žygio“, dešimties kilometrų „Mileniu
mo bėgimo“, tarptautinio automobilių ralio Otono III
piligrimystės trasa, bent poros „Otono III puotų“, Tarp
tautiniomikologijos kongreso ir Pavasarinės Lenkijos
kardiologijos draugijos Stimuliacijos ir elektrofiziologi
jos sekcijos konferencijos iki tarptautinių simpoziumų
„Gniezno sinodo-susirinkimo 1000-metis“, „Gniezno
susirinkimas ir jo istorinis palikimas“, Europos jaunimo
kultūros festivalio ir krikščioniškos kultūros kongreso
„Sacrum ir kultūra: krikščioniškos ateities šaknys“.
Tačiau minėjimo apogėjus, be abejonės – balandžio
pabaiga: Vidurio Europos šalių premjerų susitikimas
(04 28), Lenkijos vyskupų konferencijos posėdis (04 28–
29), iškilmingas Lenkijos Seimo ir Senato posėdis (04 29)
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ir galiausiai – šv. Vaitiekaus atlaidai, pagrindinė Išga
nytojo Didžiojo jubiliejaus iškilmė (04 30).
Aišku, prezidentų susitikimas kiek sumenksta šiame
renginių apste, begalės pareiškimų retorikos spindesy
je blanksta ir kreipimasis, kuriuo Lenkijos, Vokietijos,
Slovakijos, Vengrijos ir Lietuvos vadovai patvirtino savo
„ištikimybę bendroms Europos civilizacijos ištakoms“,
„deramą pagarbą demokratijos vertybėms, teisės vir
šenybei, pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms,
įskaitant ir mažumų teises“, „pagarbą tolerancijos, dia
logo, taikos ir tarptautinio solidarumo principams“, „pa
siryžimą šalinti priešinančią praeities naštą, negatyvius
prietarus ir stereotipus, kurie skiria, bet nesuburia ir
nevienija žmonių bei tautų“.
Įtariai akiai prezidentų kreipimasis į Europos tau
tas, jų politinį bei kultūrinį elitą bei jaunimo atsto
vus ir prašymas „plėtoti visapusiškus santykius bei
bendradarbiavimą ir taip prisidėti prie laisvos, saugios,
stabilios ir klestinčios Europos kūrimo“, „nuosekliai ir
ryžtingai kovoti su visomis neapykantos, ksenofobijos,
agresyvaus nacionalizmo ir ekstremizmo apraiškomis“,
„griauti senąsias Europos padalijimo linijas ir neleisti
atsirasti naujoms kliūtims, trukdančioms valstybių
bendradarbiavimui“ bei „savo darbais remti Europos
ir euroatlantinę integraciją ir taip prisidėti prie sta
bilumo, gerovės ir saugumo zonos, apimančios Vidurio
ir Rytų Europą, plėtros“ tėra dar vienas trafaretinių
frazių, liudijančių trafaretinę penkių šalių vienybę ir
pragmatišką norą atsidurti klestinčios Vakarų Europos
ekonom inėse bei gynybinėse struktūrose, rinkinys,
paskelbtas neretai iki komizmo pompastiškos renginių
virtinės metu. Pats minimas įvykis, padėjęs „greičiau
pripažinti nepriklausomos Lenkijos valstybę ir įtraukti į
Europos krikščioniškųjų tautų šeimą“, vienas iš impera
toriaus Otono III ir popiežiaus Silvestro II nepavyku
sio plano „suvienyti Europą – sukurti naujo pobūdžio
imperiją, kurioje lygiomis teisėmis dalyvautų Italija,
Galija, Vokietija, slavų žemės ir Vengrija“ žingsnių
irgi gali atrodyti perdėtai keliamas. Gal šie renginiai
bei kreipimaisi – tai dar viena lenkų tautinio charak
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terio, mėgstamo lietuvių ironijos objekto, apraiška,
mėginimas „prikurti“ istoriją, sureikšminti banalius
ir antraeilius faktus?
Juk planų vienu ar kitu būdu „suvienyti“ Europą
būta nemaža iki pat XX a., o Lenkijos pripažinimas
saugios vietos krikščioniškoje Europoje jai nesuteikė.
Ilgai ir sunkiai kovojusi už valstybingumo išlaikymą ji
tik pačioje XX a. pabaigoje, tapusi NATO nare, galbūt
galėtų kiek atsipūsti, pagaliau Gnieznas neilgai tebuvo
Lenkijos sostinė ir neatliko tokio reikšmingo vaidmens
nei Lenkijos, nei regiono istorijoje, kaip, pvz., Krokuva.
Iš tiesų kuo ypatingas, kuo išsiskyrė iš kitų ne mažiau
įsimintinų datų tas įvykis, kurį sudabartinti siekė
susitikimo(ų) rengėjai?

Gniezno sinodas

Boleslovo pastangos liko bevaisės. Lenkijos karaliumi
jis tapo jau kitomis politinėmis aplinkybėmis tik 1025
m. Tad norėtųsi dar kartą paklausti, kokia iš tikrųjų
Gniezno susirinkimo nutarimų reikšmė po tūkstančio
metų, ir kas tikrasis jo herojus?
Atsakymas atrodytų paradoksalus: ne Lenkija ir ne
Boleslovas Narsusis, o Europa ir Otonas III.
Galima drąsiai teigti, kad Gniezno susirinkimo
nutarimai iš esmės peržengė įprastinius Šventosios
Romos Imperijos valdovų politikos rėmus. Tiek Karo
lingai, tiek Liudolfingai, kurdami metropoliją misijų
kraštams, jos centrą įkurdindavo savo valdose (pvz.,
IX a. visa Fryzija ir beveik visa Saksonija priklausė
frankų bažnytinėms provincijoms; kai Otonas I kūrė
bažnytinę organizaciją, turinčią skleisti krikščionybę
slavams, gyvenantiems už Elbės, metropolijos būstinę
įkurdino Magdeburge). Otonas III atsisakė šio šalies,
kurios politinė priklausomybė nebuvo aiškiai apibrėžta,
kontrolės sverto. Kartu jis atsisakė investitūros teisės,
taigi vyskupų skyrimą turėjo lemti lenkų valdovas, o
juos įšventinti turėjo lenkų arkivyskupas (jis galėjo
karūnuoti ir Lenkijos valdovą).
Ne mažiau svarbūs Otono III motyvai, nors istoriogra
fijoje šiuo klausimu irgi nelabai sutariama. Kad ir kaip
tuos motyvus vertintume, turėtume atkreipti dėmesį į
du dalykus, leidžiančius geriau suprasti Otono III savo
vaidmens suvokimo ir idėjinės programos išskirtinumą.
Apie jį kalba du istorikams ne visai įprasti liudytojai:
Otono III kaip Kristaus gyvojo paveikslo atvaizdas ir
jo paties vartotas titulas.
Puošniame evangelyne, pagamintame apie 1000-uo
siusmetus ir vienuolio Liutaro įteiktame imperatoriui,
esama dviejų puslapių dedikacinės miniatiūros. Kairėje

Šventosios Romos imperatoriaus, pusiau vokiečio, pu
siau graiko, Otono III susitikimą su lenkų kunigaikščiu
Boleslovu Narsiuoju Gniezne, įvykusį prieš tūkstantį
metų, lenkų istoriografija pavadino Gniezno susirinkimu
(Zjazd Gnieênieñski). Šaltinių stoka, kai kurių jų nepa
tikimumas, galiausiai ir Otono III teisinių sprendimų
neįprastumas istorikams neleidžia prieiti prie bendros
nuomonės dėl susirinkimonutarimų ir jo pasekmių.
Be abejonės, svarbiausias Gniezno susirinkimo įvy
kis – Bažnyčios sinodas, vykęs prie šv. Vaitiekaus relik
vijų; jam vadovavo Otonas III, dalyvaujant popiežiaus
Silvestro II legatui Robertui, pertvarkęs Lenkijos Baž
nyčią, iki tol turėjusią misijinį pavidalą. Buvo įkurta
Gniezno arkivyskupija (arkivyskupu paskirtas šv. Vai
tiekaus brolis) su trim diecezijom: Krokuvos, Vroclavo
ir Kolobžego; Poznanės vyskupijai skirtas vadovauti
misijinis vyskupas Ungeris,
pavaldus tiesiogiai popiežiui.
Sinodo metu Otonas III priė
mė Boleslovą Narsųjį į „kara
lių šeimą“, suteikdamas jam
vysk upų investitūros teisę
(kurią tuo metu turėjo ka
raliai savo valdose), ir ap
dovanojo ietimi, šventosios ie
ties kopija, karališku atributu
par excellence.
Imperatorius suteikė gali
mybę Boleslovui siekti kara
liaus karūnos, tiek valdovui,
tiek Lenkijai galėjusios užtik
rinti visateisį statusą kitų Eu
ropos krikščioniškų valstybių
gretoje. Panašių Otono III
Otonas III soste priima pagarbą iš keturių imperijos dalių – Slavijos, Germanijos, Galijos ir Roveiksmų dėka maždaug tuo
mos. 997–1000. Miniatiūra iš Otono evangelyno
met u Steponas karūnavosi
Vengrijos karaliumi. Tačiau
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pusėje pavaizduotas Liutaras ir parašyta: „Imperatoriau nodas – prie šv. Vaitiekaus relikvijų, dalyvaujant
popiežiaus leg atui, Vatikano valstybės sekretoriui
Otonai, teapvelka Dievas tau širdį šia knyga, prisimink,
kard. Angelo Sodano, šv. Vaitiekaus įpėdiniui Prahoje
kad gavai ją iš Liutaro“. Dešinėje pavaizduotas Otonas,
kard. Miroslavui Vlkui bei Vokietijos vyskupų kon
sėdintis soste, kurio papėdėje stovi du karaliai, pasipuošę
ferencijos delegatui Georgui Sterzinsky. Prezidentų
diademomis ir atrėmę ietis į pečius. Apokaliptiniai žvė
kreipimąsi Aleksandras Kwaúniewskis perskaitė nuo
rys (simbolizuojantys evangelistus) laiko juostą (simboli
laiptų Gniezno katedros šventoriuje, stovėdamas prie
zuojančią Evangeliją), juosiančią imperatoriaus krūtinę.
Boleslovo Narsiojo pamink
Taigi Otonas III vaizduoja
lo. Ne veltui ekumenin ėse
mas priimantis Dievo Žodį
pamaldose greta Lenk ij os
ir įsipareigojantis jį skelbti.
primo kard. Józefo Glempo
Maža to, juosta siekia ir abu
dalyvavo Varšuvos ir visos
valdovus, stovinčius žemiau
Lenkijos stačiatikių met
– tai reiškia, kad jie turi da
ropol itas arkivysk. Sav a,
lyvauti Evangelijos skleidimo
Evangelikų liuteronų vysk.
darbe. Įdomu, kad vyskupai
Janas Szarekas, Lenk ijos
stovi žemiau, jiems skiria
Ekumeninės tarybos pir
mas pagalbinis vaidmuo, o
mininkas, liudydami vie
pagrindinė atsakomybė šioje
nybės siekimą ir primindami
misijoje tenka imperatoriui
krikščionių vienybę Lenkijos
ir karaliams.
krikšto metu.
Vykdamas į Gniezną pa
Pagaliau, susitikimo metu
gerbti šv. Vaitiekaus palai
buvo priminti ir Jono Pau
kų, Otonas III titulavo save
liaus II žodžiai, pasakyti per
Jėzaus Kristaus tarnu. Tai,
pamokslą toje pačioje Gniez
atrodo, vienintelis žinom as
no katedroje šv. Vaitiekaus
toks atvejis, Otonas III yra
mirties 1000-mečio minėjimo
vienintelis Vakarų impe
pamaldose 1997 m. birželį:
ratorius, priėmęs šį vardą.
„Nebus Europos vien ybės,
Įvairias titulo variacijas var
kol ji nebus dvasios vienybe.
tojo Bizantijos valdovai, sekę
Tą giliausią vienybės pamatą
apaštalais, vadinusiais save
Europai atnešė ir per amžius
laiškuose servus Iesu Chris
stiprino krikščionybė su savo
ti (pvz., Rom 1, 1). Titulas
Otonas III – Christomimetes (imperatorius kaip Kristaus
Evangelija, su savo žmogaus
turėjęs pabrėžti apaštališkąjį
panašybė). Apie 1000. Miniatiūra iš Liutaro evangelyno
samprata ir indėliu į tautų
imperatoriaus valdžios pobūdį.
vystymosi istoriją. [...] Euro
Taigi tiek miniatiūra, tiek
pos tapatybės karkasas yra suręstas ant krikščionybės.
titulas liudija, kaip Otonas III suvokęs savo pašauki
mą. Jie padeda geriau suprasti ir Gniezno susirinkimo O dabartinė jos dvasinės vienybės stoka labiausiai
kyla iš tos krikščioniškos savivokos krizės. [...] todėl
nutarimus: pastarieji turėję visų pirma padėti veiks
siena, kuri šiandien kyla širdyse, siena, kuri skiria
mingesnei Lenkijos ir aplinkinių šalių evangelizacijai.
Europą, nesugrius neatsigręžus į Evangeliją. Be Kris
O imperatoriaus svarbiausiais pagalbininkais šiame
taus negalima kurti pastovios vienybės. Negalima to
darbe turėję būti jo paties iškelti karaliai.
daryti atsiplėšus nuo tų šaknų, iš kurių išaugo Europos
Visą veiklą įprasmina Otono III universalios krikš
tautos bei kultūros, ir nuo turtingo praėjusių amžių
čioniškos tautų bendruom enės vizija, aprėpianti ir
dvasinės kultūros klodo. Kaip galima tikėtis sukurti
bizantiškosios, ir Karolio Didižiojo imperijos idealus:
„bendrus namus“ visai Europai, jei pritrūks žmonių
krikščioniškos valstybės sudaro vieningą geopolitinę
sąžinės plytų, išdegtų Evangelijos ugnyje, sujungtų
erdvę – Christianitas.
solidarios visuomenės meilės, Dievo meilės vaisiaus?
Tokios tikrovės siekė šv. Vaitiekus, už tokią ateitį jis
Prezidentų susitikimas:
atidavė savo gyvybę“.
Europos pagrindų beieškant
Susidaro įspūdis, kad pabrėžtinai sekuliarūs
Šia Gniezno susirinkimo interpretacija ir rėmėsi mi
prezidentų kreipimosi raginimai ne taip jau labai derėjo
nėjimo organizatoriai. Ne veltui pagrindinė prezidentų
su idėjine susitikimo programa ir istoriniu kontekstu.
susitikimo iškilmė vyko ten pat, kur ir Gniezno si
Prezidentų diskusija atskleidė vadovų požiūrį į vieningos
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Europos pagrindus. Tiek Vengrijos prezidentas Įrpįdas
Gönczas, tiek Slovakijos – Rudolfas Schusteris kalbėjo
apie jų šalių žmonių nusivylimą Europa, iliuzijų, kad
jų ten kas nors laukia, praradimą. Jų žodžiai tarsi dar
kartą priminė Jono Pauliaus II homiliją minint šv. Vai
tiekaus mirties tūkstantmetį: „Kartais labai skausmin
gai paaiškėja, kad savarankiškumo teisės atgavimo ir
politinių bei ekonominių laisvių išplėtimo nepakanka
europinei vienybei atkurti. [...] Ar negalima pasakyti,
kad po vienos, tos matomos, sienos griuvimo, dar labiau
buvo atidengta kita, nematoma siena, dalijanti mūsų
kontinentą – siena, einanti per žmonių širdis? [...] Jos
šešėlis krinta ant visos Europos“. Rudolfas Schusteris
pabrėžė, kad Rytų ir Vakarų Europos kultūrinis ir dva
sinis bendrumas prarastas, liko gryni interesai, ir nors
ekonominius reikalavimus galima įgyvendinti, jie ir
būsią įgyvendinti, tačiau jam labiausiai rūpinti „meilės
vedybose stoka“. Aleksandras Kwaúniewskis teigė esant
reikalingą ne tik ekonominį vienijimosi matmenį, bet
ir kultūrinę, dvasinę perspektyvą, paremtą Europos
vertybėmis. Valdas Adamkus akcentavo, kad reikia
pasiekti ekonominę lygybę.
Vokietijos prezidentas Johannesas Rau, vienintelės
susitikime dalyvavusios šalies, priklausančios ES,
vadovas, tiesiai suformulavo Europos vienybės
suvokimo skirtumus teigdamas, kad didelių vilčių
nebėra iš dalies ir todėl, kad kai kurios jų pasirodė
esančios iliuzijos. Reikią geriau rengtis stojimui.
Europos Sąjunga esanti bendrų vertybių, kurios turi
būti gerbiamos, sąjunga. Tačiau per tūkstantį metų
nuo Gniezno susirinkimo situacija pasikeitusi: nebe
turime vienijančio krikščioniško žmogaus modelio,
todėl reikia europinių vertybiųbe religinio pagrindo;
Europa turinti būti moderni.

Regiono vienybė?
Išryškėjo ir renginio geopolitiniai motyvai. Galbūt
pernelyg didelis organizatorių polinkis į simbolinius
veiksmus, galbūt ne tokie jau dideli geopolitiniai regiono
pasikeitimai per 1000 metų nulėmė dalyvių sudėtį –
šalių (viena išimtis, ir dėl visai suprantamų priežasčių,
Baltarusija), kurių istorijai Otono III politika ir pirmasis
susitikimas prie šv. Vaitiekaus kapo turėjo lemiamos
įtakos. Turėjo susiburti popiežiaus legatas (Vatikano
valstybės sekretorius), Europos Sąjungos (šiuolaikinio
Otono III imerijos pavidalo?) atstovės Vokietijos ir šešių
Vidurio bei Rytų Europos valstybių vadovai: Čekijos,
Slovakijos, Vengrijos, Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos
prezidentai (Vaclavas Havelas ir Leonidas Kučma dėl
skirtingų priežasčių negalėjo atvykti). Atrodo, nebuvo
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kviečiami nei Rumunijos ir Bulgarijos, nei Latvijos ir
Estijos vadovai. Lenkijos siekimas tapti šitaip apibrėžto
Vidurio Europos regiono lydere yra visai suprantamas.
Ji galbūt pasimokė iš XX a. 4–5 dešimtmečio situacijos,
kai, atsidūrus ant ribos tarp Vakarų ir Rytų, nuo ka
tastrofos neišgelbėjo net Vakarų sąjungininkai. Lenkija
yra stipriausia ir, ko gero, greičiausiai besivystanti re
giono šalis, tačiau puikiai suvokia, kad tiek stiprėjančios
Rusijos akivaizdoje, tiek ir Europos Sąjungoje (ypač jei
joje keisis sprendimų priėmimo tvarka), tik ekonomiš
kai panašiai išsivysčiusių, kultūriškai gan artimų ir
istoriškai susijusių, rimtesnių vidinių (pvz., mažumų)
problemų neturinčių Vidurio Europos šalių stiprus ir
sutelktas regionas, suvokiantis savo bendrumą, gali
deramai ginti savo interesus. Tad ne veltui Aleksan
dras Kwaúniewskis primygtinai pabrėžė, kad Ukraina
turi būti struktūriškai susieta su Europa. O diskusijos
vedantysis net porą kartų klausė Valdo Adamkaus apie
Vidurio Europos bendradarbiavimo svarbą bei Rusijos
vaidmenį. Tačiau Lietuvos prezidentas buvo linkęs
svarstyti globalinę geopolitinę padėtį: reikia panaikinti
įtampą tarp Rytų ir Vakarų, tai galima padaryti tik
sulaužius psichologinius barjerus, žinoma, reikėsią
kelių kartų, bet mūsų karta turinti žengti pirmą žings
nį – Rusija negalinti būti atskirta nuo Europos. Ar tai
liudija Lietuvos neapsisprendimą, prie kurio regioninio
bloko – Vidurio Europos (Vengrija, Čekija, Slovakija,
Lenkija, Lietuva ir Ukraina) ar Šiaurės Europos (Baltijos
ir Skandinavijos šalys) – šlietis? Galbūt – slepia nuosta
tą, kad regioninė saugumo ir bendradarbiavimo politika
mums iš esmės ne taip labai reikalinga, o įstojus į ES
liks išvis nebeaktuali? O gal Lietuvos strategai įsitikinę,
kad stabilumo, saugumo ir ekonomikos augimo galima
pasiekti tik išsprendus svarbiausią Europos užsienio
politikos galvos sopulį – Rusijos klausimą? Vis dėlto
nesinorėjo įžvelgti likimo ironijos, kai mūsų Prezidentas,
grįždamas namo, turėjo sėsti į lenkų maloniai suteiktą
(vietoj sugedusio lietuvių lėktuvo) gerokai patrintą
rusišką „Jaką“.
Vargu ar kovo 12-osios prezidentų kreipimąsį reikėtų
laikyti vien proginiu bendrų frazių rinkiniu. Tai veikiau
dokumentas, liudijantis norus, kurių negali užgniaužti
nei skirtingas Europos idėjos suvokimas, nei regiono
bendrumo vizija. Ko jie verti be Otono III išpažintų ver
tybių – kitas klausimas. Sekuliarizacija paveikė ne tik
(krikščioniškų) Europos pagrindų sampratą, bet ir pačią
mūsų kasdienybę. Galiausiai ir iš tūkstantmečio patoso,
anuomet suaktyvinusio misijų veiklą ir pastangas plėsti
krikščioniškos Europos ribas bei vienybę, 2000-aisiais
teliko buitinės skaičių magijos apraiškos. 
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Populizmo akivarai
Kęstutis K. Girnius

Šie savivaldybių rinkimai buvo patys
svarbiausi per pastarąjį dešimtmetį.
Lig šiol jie vykdavo po parlamentų
rinkimų, tad ir užbaigdavo rinkimų
ratą. Šį kartą savivaldybių rinkimai
tapo generaline parlamento rinkimų
repeticija, pirmu reiškmingu politinių
jėgų išbandymu. Šiemet jiems skirta
gerokai daugiau dėmesio ir lėšų, į
mūšį mesti partijų šulai, nors daugelis
vylėsi po pusmečio jau sėdėti Seime.
Ne kartą minėta, kad rinkimai bu
vo proga partijoms patikrinti savo
reitingus. Rečiau pastebėta, kad šie
met Lietuvos politikos peizažas buvo
smarkiai pakitęs. Į vyraujančias po
zicijas reitinguose prasiveržė dvi net
radicinės partijos – Artūro Paulausko
Naujoji sąjunga ir Rolando Pakso
perd irbta Liberalų sąj ung a. Savo
ruožtutrys tradicinės partijos – kon
servatoriai, krikščionys demokratai
ir socialdemokratai – pergyveno ski
limus, tad rinkimai buvo pirma proga
įvertinti žmonių reakc iją į vidaus
vaidus.
Po kiekvienų rinkimų stengiamasi
nustatyti laimėtojus ir pralaimėtojus.
Atsakymai dažnai nėra vienareikš
miai. Pirma, politinės jėgos gali būti
skirtingai apibrėžiamos ir vertinamos.
Ar Liberalų sąjunga priskirtina prie
populistinių jėgų? Jos programa toli
gražu ne populistinė, bet daugelis
rinkėjų balsavo ne už programą, o už
Paksą, ir kaip tik dėl to, kad jis neva
neišdavė Liet uvos amerikieč iams.
Antra, neaišku, kaip vertinti atotrūkį
tarp rezultatų ir lūkesčių. Ar partija,
kuri tikėjosi surinkti dešimt procentų
balsų, bet iškovojo tik penkis, laiky
tina laimėjusia, ar pralaimėjusia?
Vis dėlto pabrėžtini du momentai:
(1) pralaimėjo visos penkios tradicinės
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partijos, tad labai smarkų smūgį
pergyveno iki šiol pastovi Lietuvos
politinių partijų sistema; (2) stipriai
pasirodė naujos ar atgaivintos populis
tinės partijos.
Pagrindinis rinkimų rezultatas yra
nusigręžimas nuo didžiųjų tradicinių
partijų – konservatorių, krikščionių
demokratų, LDDP, socialdemokratų
ir Centro sąjungos. Per 1997 m.
saviv ald ybių rinkimus jas pal aikė
78% rinkėjų, šiemet apie 43%. Toks
tradicinių partijų rėmėjų sumažėjimas
beveik perpus rodo, kad rinkėjai tiek
nusivylę tradicinėmis partijomis, kad
jie veikiau atiduos savo balsus nau
joms, ideologiškai nelabai apibrėžtoms
politinėms partijoms.
Daugiausia rinkėjų neteko konser
vatoriai ir krikščionys demokratai.
1997 m. konservatoriai laimėjo
33,22% balsų, šiemet, su visomis
koalicijomis, 11,53%. Nors smukimas
milžiniškas, rezultatai geresni, negu
tikėtasi. Paaiškėjo, kad nep ajud i
nam as jų rėmėjų branduolys vir
šija dešimt procentų rinkėjų, kurių
neatbaidė partijos vidaus nesutarimai,
nesugebėjimas tinkamai valdyti ūkį
krizės metu, nevyk us i sutartis dėl
„Mažeikių naftos“ pardavimo bei ko
rupcijos užuomazgos. Penkių procentų
barjeras lengvai įveiktas, o konserva
toriai liko didžiausia tradicinė partija.
Tam branduoliui priklauso ir tie, kurie
neturi jokių iliuzijų dėl konservatorių
kompetencijos, bet įsitikinę, jog kitos
partijos dar silpnesnės.
Mažiau kuo džiaugtis gali krikš
čionys demokratai. Per trejus metus
jų rėmėjų sumažėjo nuo 12,13% iki
5,12%. Ir jų rezultatai šiek tiek virši
jo lūkesčius, nes buvo manančių, kad
partija gaus vos kokius tris procentus.

Antra vertus, krikščionių demokratų
rezultatai dideliuose Lietuvos mies
tuose yra tiesiogtragiški. Vilniuje jie
surinko 1,5% balsų, Kaune – 3,31%,
Klaipėdoje – 2,38%, Šiauliuose –
2,11%, Panevėžyje
– 6,47%. Taigi gresia
rimtas pavojus, jog
partija ne tik nepa
teks į Seimą, bet ir
taps vietinės reikš
mės kaimo politine
jėga. Rinkėjų nusi
gręž imas nėra at
sitiktinis. Per savo
kad enciją Alg irdas
Saudargas lyg užmiršo esąs partijos
pirmininkas, o daugelis kitų jos vado
vų pirmenybę skyrė vidaus priešams
triuškinti, o ne rinkėjams pritraukti
arba normaliam politiniam darbui.
Kai kuriais požiūriais net didesnę
nesėkmę patyrė opozicinės partijos,
nepajėgusios pritraukti naujų rin
kėjų. Pralaimėjo abi tradicinės kai
riosios partijos LDDP bei socialde
mokratai. LDDP smukimas akivaiz
dus – nuo 14,29% rinkėjų 1997 m.
iki 8,56% šiemet. Nusigręžimas nuo
socialdemokratų lyg ir kuklesnis – nuo
9,16% iki 7,36%. Partijos prezidiumas
mėgino aiškinti, jog rezultatai buvo
patenkinami. Garbės pirmininkas
Aloyzas Sakalas padėtį įvertino tiks
liau, teigdamas, kad ‘mes žiauriai
pral aimėjome’. Pralaimėjimas iš
tiesų labai reikšmingas. Plačiai pa
plitus nepasitenkinimui valdančiomis
partijom is, tikėtasi, kad proginiai
dešiniųjų rinkėjai masiškai balsuos
už kairiuosius, kaip 1992 m. Seimo
rinkimuose. Bet to neįvyko. Potencia
lūs jų rinkėjai miestuose palaikė
Naująją sąjungą, kaimuose – Vals
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tiečių partiją. Ir vargu ar tradicinė
kairė atsigaus. LDDP nariai sensta,
nėra nei naujų idėjų, nei naujų veidų.
Per Seimo rinkimus net tradiciniai jos
rinkėjai gali balsuoti už energingesn
ius partijos pakaitalus. Atsakomybė
už socdemų pralaimėjimą tenka jos
vadovui Vyteniui Andriukaičiui. Jis
pašalino nuosaikųjį Sakalą iš pirmi
ninko posto, skatino partijos skilimą
dažnais išpuoliais prieš Rimantą Dagį
ir jo šalininkus, atkakliai puolė ne tik
valdžią, bet netiesiogiai ir rinkos ūkį.
Vienus tradicinius rinkėjus atbaidė
radikalus partijos posūkis į kairę,
antrus – Andriukaičio kovingumas
ir priešų paieškos, trečius – akl as
pasenusių socialistinių trafaretų kar
tojimas. O potencialūs rinkėjai pa
sirinko Naująją sąjungą ir Paulauską,
sukūrusį modernesnio ir pakantesnio
politiko įvaizdį.
Į pralaimėjusių gretas reikia įri
kiuoti ir Centro sąjungą, nors kuk
liai – nuo 9,10% 1997 m. iki 9,79% –
padaugėjo jų palaikančių rinkėjų. Tai
menka paguoda partijai, tikėjusiai,
kad rinkimai pagaliau patvirtins,
ką apklausos skelbė beveik dvejus
metus – kad Centro sąjunga taps
stipriausia politine jėga Lietuvoje ir
sudarys naujos valdančiosios koalicijos
šerdį. Bet 2000 m. nebus centristų
pergalės metai iš dalies dėl paprasto
aplaidumo. Partija per daug savimi
pasitikėjo, vykdė neveiksmingą rin
kimų kampaniją, pro pirštus žiūrėjo
į kai kurių savo narių elgesį. Partijos
vadovybė nepaisė besikartojančių
neskoningų Vytauto Čepo išdaigų, bet
jų nepamiršo kai kurie pasipiktinę ir
nusivylę rėmėjai. Kaip nepamiršo ir
to, kad Centro sąjunga padėjo nuteis
tam kyšininkui Audriui Butkevičiui
išlaikyti Seimo mandatą. Užuot ver
žęsi į priekį per Seimo rinkimus, cent
ristai turės kovoti, siekdami įtikinti
svyruojančius rėmėjus nebalsuoti už
staiga perspektyvesnėmis tapusias
kitas partijas. Didžioji dalis lauktų
balsų nuplaukė pas Paksą ar Paulaus
ką, net Vilniuje, kur partija surinko tik
5,9% balsų. Šie kuklūs rezultatai gali
paskatinti kai kuriuos svyruojančius
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rėmėjus per Seimo rinkimus balsuoti
už perspektyvesnę partiją.
Antras reikšmingas rinkimų rezul
tatas – naujai sukurtų ar atgaivintų
populistinių partijų sustiprėjimas.
Paulausko Naujoji sąjunga laimėjo
daugiausia balsų – 16,3%. Ramūno
Karbauskio atnaujinta Valstiečių
sąj unga kartu su savo pasyviu są
jungininku – Kazio Bobelio kišenine
Krikščionių demokratų sąjunga – su
rinko 9,44% balsų ir antrą didžiausią
mandatų kiekį – 209. Tik Naujoji
sąj unga laimėjo daugiau mandatų
– 270. Pagaliau prie populistinių
partijų reikia priskirti ir Liberalų
sąjungą, laimėjusią 13,1% balsų. Viską
sudėjus, įspūdingas šių trijų partijų
derlius rinkimuose – 39% balsų. Šio
posl inkio, kaip ir beveik visų kitų,
sociologai nenumatė, nors pagal seną
įprotį jie aiškina, kad rezultatai ati
tiko jų prognozes, bet žmonių dau
guma esą nemoka jų interpretuoti.
Pagal apklausų prognozes, liberalai
turėjo visusįveikti, paulauskininkai
gerokai atsilikti, o valstiečiai surinkti
mažiau negu 5% balsų. Paaiškėjo,
kad rinkėjams Paksas gal jau pradėjo
nusibosti, Naujojisąjunga veikė geriau,
negu buvo manoma, o kaimo žmonės
nutarė, kad energingas Karbauskis
jų reikalusgeriau gins negu pasenusi
grupė draugų.
Ganėtinai sunku nustatyti pagrin
dines populistinių partijų politines
nuostatas. Liberalų pagrindinis vė
liavnešys Rolandas Paksas prasiveržė
į reitingų viršūnes ne dėl savo politi
nių nuostatų, kurios daugeliui – gal
net jam pačiam – nežinomos, bet
dėl graudžiai sentimentalių kalbų ir
priešinimosi Williams, nors Paksas
ir buvo populiarus Vilniaus meras.
Tai populistinė programa par excel
lence. Senieji partijos nariai gal ir
stengsis įtikinti Paksą ir jo komandą
laikytis Liberalų sąjungos nuostatų,
tačiau neaišku, ar jie tam turi valios ir
galios.Juk ne jie pasirinko Paksą, bet
Paksas juos, kaip ir partijos reitingus
lemiane partijos programa, bet Pak
so buvimas. Ir tai ne pirmas kartas,
kai partija atlaidžiai vertino savo

vėl iavn ešio ideologinius polinkius.
Juk prieš trejus metus Paulauskas
buvo Liberalų sąjungos kandidatas
į prezidentus, tačiau niekas negali
Paulausko kaltinti aršiu klasikinio
liberalizmosekimu.
Naujosios sąjungos ir Valstiečių
partijos retorika ne mažiau populis
tinė. Savo raginimu mažinti gynybos
išlaidas Paulauskas lošė „anti-NATO“
korta, tebemiela buvusiems partie
čiams, kurie sudaro nemažą jo rinkėjų
dalį. Karbauskis dar atviriau puolė
Europos Sąjungą, kartais tvirtinda
mas, kad Lietuva neturėtų stoti į šią
organizaciją, kartais aiškindamas,
kad svarbiau išsikovoti geresnes sto
jimo sąlygas. Viena ranka pliekdami
blogus Lietuvą skriaudžiančius už
sieniečius, visi trys čia pat pripažįsta,
kad Lietuva negali apsieiti be NATO,
ES ar Vakarų investicijų. Jų pozicijos
kitais klausimais dar miglotesnės, bet
ši konkretumo stoka yra populistinių
partijų stiprybė, suteikianti rėmėjų
vaizduotei progą kurti jiems priim
tiniausius scenarijus.
Savivaldybių rinkimai jau praei
tis, bet jų pasekmės dar kurį laiką
bus jaučiamos. Tradicinės partinės
sistemos irimas tęsiasi. Vadinamieji
modernieji krikščionys demokratai,
lig šiol reiškęsi kaip atskira frakcija,
paskelbė, kad balandžio mėnesį steigs
naują partiją. Vagnoriaus šalininkai
įsteigė nuosaikiųjų konservatorių
frakciją ir greit kurs naują partiją,
juolab kad Vagnorius išmestas iš
konservatorių partijos. Anksčiau
šiemet skilo socialdemokratai.
Prieš kokius dvejus metus taip nebu
vo elgiamasi. Skaidymasis buvo laiko
mas tolygiu politinei savižudybei. Ne
tik naujiems dariniams, pvz., Moterų
partijai, bet ir senoms, kai kurių vadi
namoms kišeninėmis, partijoms, pvz.,
Demokratų partijai, penkiųprocentų
barjeras buvo neįv eik iam a kliūtis.
Rimtos politikos laukas prik lausė
didžiajam penketukui. Dabarpadėtis
kita. Rinkimai parodė, kad Paulausko,
Pakso ir Karbauskio partijos pajėgia
pritraukti naujus rinkėjus, sėkmingai
varžytis su nusistovėjusiomis parti
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jomis. Tiesa, per pirmąjį prezidento
rinkimų ratą nepartiniai kandidatai
– Adamkus ir Paulauskas – surinko
72% balsų, bet nebuvo aišku, ar tai
vienkartinis reiškinys.
Savižudybės grėsmė lieka reali, ji
net tampa tiesiog madinga. „Social
demokratija 2000“ surinko 1,14%
balsų, Andrikienės ir Žiemelio Tėvynės
liaudies partija – 0,54%. Vargu ar mo
dernieji krikdemai būtų populiaresni
už moderniuosius socialdemokratus,
o vadinamiesiems nuosaikiesiems
konservatoriams penkių procentų
barjeras irgi nebus lengvai įveikiamas.
Susiskaidymas toliausiai paženg ęs
tarp konservatorių. Vienas didžiau
sių dešiniųjų laimėjimų – beveik vi
sas dešiniąsias jėgas suburti vienoje
konservatorių partijoje – jau palai
dotas. Dygsta minipartijos, kovingai
nusiteikusios ir kupinos nuoskaudų,
tad didėja tikimybė, kad kairei nerei
kės pulti konservatorių, nes šį užda
vinį puikiausiai atliks buvę bendra
žygiai. Vagnoriaus šalininkai, ne
meilės veikiami, paragino Seimą dar
kartą tirti sklypų istoriją. Didėja
bruzdėjimas ir pačių konservatorių
gretose. Reiškiamas nepasitenkinimas
premjero Andriaus Kubiliaus griežta
taupymo programa, kalbama apie
reikalą priversti Vytautą Landsbergį
atsisakyti partijos pirmininko pareigų.
Kartojasi 1992 m. suirutė, bet stebuk
lingo 1996 m. atsigavimo nebus.
Prasidėjo ir porinkiminiai taktiniai
persigrupavimai, galimų šalininkų
paieškos. Pirmus, tačiau ir pavojin
gus, žingsnius žengė Centro sąjunga.
Su kairiosiomis partijomis ji Vilniaus
taryboje stengėsi sudaryti koaliciją, iš
esmės nukreiptą prieš Pakso libera
lus. Pastangos liko bergždžios, Paksas
buvo išrinktas meru. Tačiau šią taktinę
klaidą lydi potencialiai pragaištinga
strategija – platesnio pobūdžio bend
radarbiavimas su Valstiečių partija
ir Naująja sąjunga. Dar neaišku, ar
kalbos apie strategišką šių part ijų
bendravimą išreiškia tvirtą Centro
sąjungos poziciją. Partijos pirmininko
Romualdo Ozolo pastabos yra dvi
prasmiškos, Egidijaus Bičk ausk o –
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labiau įpareigojančios. Tokiu bend
radarbiavimu Centro sąjungaaiškiai
nukryptų į kairę, nors dėl kairiųjų
Lietuvos balsuotojų jau varžosi ne tik
valstiečiai ir paulauskininkai, bet ir
socdemai bei darbiečiai. Politinė kairė
jau užimta, beveik nėra vietos centrui
įsibrauti. Tad nutarimas bendrauti
su Naująja sąjunga ir Valstiečių par
tija būtų tolygus sprendimui statyti
penktą didelį viešbutį mieste, kuriame
jau ir ketvirtas tuščias.
Centro sąjungos posūkis į kairę
labiausiai padėtų liberalams. Teoriš
kai centristai būtų pagrindinis jų
varžovas dėl vidurio ir vidurio dešinės
balsuotojų. Tačiau centristų migravi
mas į kairę sukurtų didelį vakuumą
politiniame Lietuvos centre, kurį užpil
dytų liberalai. Liberalai galėtų aiškin
ti, kad jie yra vieninteliai, atstovau
jantys nuosaikiam viduriui, rinkos
ūkio reformų tęsimui ir gilinimui.
Centristai gal dar mėgins išsprukti
iš kairės glėbio, nes priešingu atveju
yra didelis pavojus, kad jie nusisvilins
pirštus, skubėdami šokti pagal naują
muziką.
Prezidentui Adamkui nelabai sekasi
susigaudyti naujoje padėtyje. Jis lyg
ir linkęs pritarti, kai kuriais atvejais
net palaiminti naujųjų partijų atėjimą
į politikos lauką. Rolandą Paksą jis
nuosekliai globoja. Savo veiksmais
prezidentas davė suprasti, kad jis apie
Paksą galvoja panašiai kaip Clintonas
apie Putiną, būtent, kad Paksas yra
žmogus, su kuriuo galima tvarkyti
reikalus, tai yra politiškai bendrauti.
Panašaus pritarimo sulaukė ir Pau
lauskas. Pasak prezidento, „Naujoji
sąjunga nėra tik vieneriems rinki
mams sukurta partija, ji – atsakingai
veikianti politinė jėga“.
Kodėl taip elgiasi prezidentas? Aiš
kinama, jog Pakso palaikymas yra
taktinis manevras, siekiant sustiprinti
centro dešinės jėgas, kurios Adamkui
ideologiškai artimesnės. Priešingu
atveju Paksas esą pasuktų į kairę,
užtikrindamas jos pergalę Seimo rin
kimuose. Tačiau tada sunkiau suprasti
šiltą Paulausko partijos sveikini
mą. Jos netiesioginis aprobavimas

stiprina kairiųjų gretas, tai yra tų,
kurių atėjimą į valdžią jis neva siekė
apsunkinti, toliau bendraudamas su
Paksu. Cinikai sakytų, jog Adamkus
dar kartą mėgina apsidrausti, siekda
mas įtikti visoms jėgoms, kurios turi
realią galimybę priklausyti būsimai
valdančiajai koalicijai.
Dar vienas kitas žodis apie galimas
ilgalaikes tradicinės politinių partijų
sistemos irimo ir populistų sustip
rėjimo pasekmes. Didžiojo penketuko
nykimas reiškia, kad Lietuva bus
sunkiau valdoma. Ligi šiol į Seimą
patekdavo tik penkios partijos, viena
jų turėjo aiškią persvarą, tad iš esmės
nustatydavo politikos kursą. Dabar į
Seimą veikiausiai ateis septynios ar
aštuonios partijos, trys, gal net ketu
rios jų sudarys valdančiąją koaliciją,
kurią, ko gero, labiausiai vienys val
džios troškimas. Ministerijos bus
paskirstytos tarp partijų, kurios jas
valdys kaip savo tėvonijas, kitų nepri
leisdamos. Ir gali būti gerokai sunkiau
imtis griežtų, nors ir reikalingų, spren
dimų, nes margos koalicijos nar ių
nuostatos principiniais klausimais
retai sutaps. O Lietuvoje dar reikia
padaryti daug griežtų sprendimų.
Būgštavimai dėl populistinių partijų
patekimo į valdžią yra perdėti. Rin
kimų kampanijos pažadai, net ir
nuoširdžiausi, dažnai turi nusilenkti
jau sukurtai politinei tikrovei. Lai
mėjusi 1992 m. rinkimus LDDP ketino
pakeisti Lietuvos užsienio politikos
kursą, netrūko užuominų apie neut
ralumą. Tačiau nepraėjus nė pusantrų
metų, Lietuva beldėsi į NATO duris,
pareikšdama norą dalyvauti Tai
kos partnerystės programoje. LDDP
žadėjo atkurti smukusį gyvenimo
lygį, premjeras Adolfas Šleževičius
net prabilo apie galimybę panaudoti
TVF paskolą algoms didinti. Bet gavęs
per nagus, ne tik šio plano atsisakė,
bet ir darbuotojų algas laikė dirbti
nai maž as. Dabartiniai populistai
pakankamai greit supras savo veikimo
laisvės ribas ir atitinkamai patikslins
veikl os planus. Neaišku, ar retori
ka pasikeis, bet tai mažiau svarbus
dalykas.
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Lietuvos DK krikščionėjimo
stereotipai
Mindaugas Paknys

Įvairias pastabas bei mintis galima išreikšti skirt
kaip lietuvių krikšto data, Lietuvos istoriografijoje ji
ingais būdais. Kartais arogantiškas ir pasipūtęs
buvo išbraukta amžiams. Lenkams, aktyviai skelbus
mokslinis kalbėjimas subliūkšta kaip burbulas, pataikęs
iems savo nuopelnus krikštijant barbarus lietuvius ir į
į atsitiktinį eglės spyglį, tuo tarpu menkai artikuliuotas
jų kraštą atnešusiems vakarietiškos kultūros spindesį
burbėjimas ar mykimas kartais sužadina kur kas dau
(ir skurdą), data, liudijanti Lietuvos valdovo krikštą
giau minčių. Paprastai esame linkę manyti atvirkščiai,
Lenkijoje, buvo labai paranki. Dėl tų pačių priežasčių
ir tai yra vienas iš bendravimo stereotipų. Šis aptarimas
neparanki lietuviams. Tuo tarpu Mindaugo, kaip pirmo
skirtas kai kuriems Lietuvos istoriografijoje nusistovėju
Lietuvos valdovo krikščionio, krikštas 1251 m. nėra
siems stereotipams, apibūdinant Lietuvos krikščionė
laikomas valstybės krikšto data. Mindaugas sukilo prieš
jimą. Tačiau čia nerasite nei istorikų pavardžių, nei
savo krikštatėvius (labai jau godūs tie buvo, pareikalavę
išnašų. Jas skaitytojai galės susidėti patys. Žinoma,
dovanų iš naujakrikšto, užuot jam patys teikę), todėl buvo
jei manys tai esant verta.
apšauktas atsimetėliu nuo krikščionybės. Neįlįsime į
1. Lietuvos kelias į krikščioniškos Europos šeimą pa
Mindaugo kailį ir nepatikrinsime, koks jis ten krikščionis
prastai nurodomas trimis etapais: 1) Mindaugo krikštas
buvo. Tačiau Mindaugo karūnavimą 1253 m., kuriam
1251 m.; 2) lietuvių krikštas 1387 m. ir 3) Žemaičių
galimybes suteikė kaip tik krikštas, švenčiame. Tačiau
vyskupystės įkūrimas 1417 m. Toliau – jau krikščiony
atsimesdamas nuo krikščionybės, jis turėjo atsisakyti ir
bės Lietuvoje raidos etapai. Įdomu atkreipti dėmesį,
karūnos. Taip mes tarsi švenčiame karaliaus be karūnos
kad visi trys nurodyti etapai pažym imi skirtingais
šventę. Žinoma, gal švęstume ir kito Lietuvos valdovo
veiksmais: valdovo krikštas, krikštijimo
misija ir vyskupystės steigimas. Lietuviai šiuo
atveju unikalūs ne tik kaip paskutiniai priėmę
krikštą Europoje, bet ir kaip vertinantys savo
istorijos chronologiją. Jei tikėsime po dau
giau negu pusę amžiaus įvykius užrašiusiu
Janu Dùugoszu, 1387 m. minios lietuvių
gavo pirmus lietuviškus krikščioniškus po
terius, krikšto rūbus, vyskupystę, pirmas
bažnyčių fundacijas. Žinoma, ir pirmosios
nuodėmės atleidimą. Ir neteisūs kai kurie
istorikai, bandę šią datą sumenkinti. 1387
metai lietuviams davė tikrai nemažai. Tačiau
paprastai valstybės krikštu laikomas val
dovo krikštas, įgalinantis tikėjimo skelbimą
valstybėje ar bent duodantis krikšto priėmimo
pavyzdį (net ir tais atvejais, kai nelieka iki
gyvenimo pabaigos ištikimas naujam tikė
jimui). Tačiau 1386 m. data, kai Krokuvoje
Adolfas Valeška. Mindaugo krikštas. Fragmentas. 1954. Čikaga,
pasikrikštijo Jogaila, pradėjęs nenutrūkstamą
Šv. Kryžiaus bažnyčia
Lietuvos valdovų krikščionių grandinę, vargu
ar pati tinkamiausia. Po to, kai nuo XX a.
pradžios ji įsitvirtino lenkų istoriografijoje
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įkapės tampa retos. Nuo XVI a. pabaigos aptinkamos ir
karūnaciją, tik kad vienintel ę teturime. O iš
krikščioniškos įkapės – žiedai su pamaldžiais įrašais,
valdovų krikštų dar galime pasirinkti...
rožiniai. Ar visa tai neminima istoriog rafijoje? Mi
Iki šiol istoriografijoje niekad nebuvo keliamas klausi
nima, tačiau daug dažniau religinės savimonės lūžis
mas, ką reiškė lietuviams Mindaugo krikštas, ką reiškė
Lietuvos istorijoje randamas XVI a. antroje pusėje ir
žinia apie jo krikštą XIV a. Gal ir nieko. Bet tai buvo at
XVII a. pradžioje. Jėzuitai, pradėję misijas po kraštą,
simenama, minima XIV ir XV a. dokumentuose. XIV a.
pasiekė pačius žemiausius
pabaigoje Lietuvoje religinė
jos sluoksnius ir artojo gal
situacija buvo visai kita
vą pakėlė į dangų. Visa tai
negu XIII a. Lyginti Mind
tiesa. Dėl Ref ormacijos ir
augo ir Jogailos krikštus,
Katalikiškos Reformos tikė
argumentuojant už XIV a.
jimas iš tikrųjų įgavo visai
pabaigos krikščionybės įve
kitas sąlyg as plėstis. Tik
dimo pirmenybę tik Jogailos
kad tokie perversmai vyko
veiksmų efektyvumu, gana
visoje Europoje – panašūs į
paprasta, bet kartu ir naivu.
lietuvius jėzuitų aprašymuo
Sąlygos ir galimybės buvo
se pasir odo ir prancūzai,
jau visai kitos. XIII–XIV a.
ir vokiečiai. XVII–XVIII a.
Lietuvos DK religingumas
galimi vadinti paskutiniais
paprastai vadinamas pago
Europos mis ij ų amžiais,
nybe, tačiau tai buvo kaip tik
kuriuos e veikl os rado ir
tas laikotarpis, kuris sudarė
jėzuitai, ir misionieriai, ir
sąlyg as XIV a. pabaigoje
pijorai. Lietuvos ypatybės
priimti krikštą kitaip negu
čia niek uo dėtos. Eur opa
XIII a. viduryje. Antai dar
pergyveno krikščionėjim o
XIV a. viduryje trys kanki
lūžį XVI a. antroje pusėje,
niųmirties susilaukę Algirdo
pasireiškiantį naujomis pa
dvariškiai liudija apie atsi
storacinės veiklos galimy
rad usias (subrendusias?)
bėmis, kartu su ja ir lietu
sąlygas pasirinkti tikėjimą.
viai. Lygiai taip pat galime
Na, o valstybės krikšto data
džiaugtis, kad XV a. pabai
liek a daugiau susitarimo
goje ispanai atrado Ameri
dalykas. Juk ir edukacijos
ką visai Europai. Deja, tuo
pradžia galėtume laikyti, pa
džiaugiamės daug rečiau...
vyzdžiui, tik Vilniaus jėzuitų
Jeigu stengiamės nustatyti
kolegijos steigimą.
tam tikrus specifinius po
2. Lietuva ne iš karto tapo
Dievo Motina iš Alksnėnų bažnyčios. XVI a. pr.
kyčius religinėje savimonėje
krikščioniška. Iš prad žių
Arūno Baltėno nuotr. KMI bažn. dailės sk. archyvas
Lietuvos DK, tai dera nagri
tikėjimo tiesas perprato di
nėti ne tik efektingiausius poelgius ir pokyčius, bet
dikai, bajorai. Buvo surašomos fundacijos, plečiamas
ir ieškoti susidarančių sąlygų vienokiai ar kitokiai veiklai.
bažnyčių tinklas, o vargšai beraščiai dar ilgai tiesiog rašė
Tridento Susirinkimo nutarimai buvo bendri visai Europai,
žagrėmis ant juodos žemės. Padėtis ėmė keistis XVI a.
jie nebuvo skirti specialiai Lietuvos DK. Jų taikymas ir
pradžioje, arba bent tada naujas nuostatas ima liudyti
šaltiniai. Būtent tada imama reikalauti, kad parapijas vykdymas atskiruose kraštuose formavo specifines istorines
schemas. Šiuo atveju atrodo, kad Lietuva, susirūpinusi,
aptarnautų vietinę kalbą mokantys kunigai. Tai rodo,
ar Dievo žodis pasiekia tikintįjį, Europą pasivijo dar prieš
kad nuo kiekybinio krikščioninimo pereinama prie koky
jėzuitų misijas – XVI a. pirmoje pusėje.
binio. Rūpinamasi ne tik krikščionybės skleidimu, bet
3. Kalbant apie Lietuvos krikščionėjimą, galima
ir pastoracinio darbo sėkmingumu. Nebeužtenka vien
atkreipti dėmesį į dar vieną aspektą, aptinkamą ir
krikšto, kad būtum geras krikščionis. XVI a. viduryje
dabartinėje Lietuvoje. Pagarba Švč. Mergelei Mari
Martynas Mažvydas skundėsi, kad jo parapijiečiai ke
jai būdinga visai Katalikų Bažnyčiai, tačiau būtent
liauja iš Mažosios Lietuvos į Žemaitijoje vykstančius
Lenkijoje ir Lietuvoje ji turi ypač tvirtas šaknis. Krašto
atlaidus. XVI a. antroje pusėje stipriai keitėsi ir vienas
krikščioninimui viduramžiais labai reikalingi buvo iš
konservatyviausių kultūros reiškinių – laidojimo papro
savų kraštų kilę „vietiniai“ šventieji globėjai. Kijevo
tys. Jei XVI a. pradžioje dar galima aptikti daug turtingų
Rusioje tokiais tapo Vladimiro sūnūs kankiniai Bori
kapų, tai XVI a. antroje pusėje monetos ir prabangios
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sas ir Glebas (kanonizuoti 1072 m.), Lenkijoje – šv.
Vaitiekus († 997 m.) ir šv. Stanislovas (kanonizuotas
1253 m.). Lietuvoje tik nuo XVII a. pradeda visuotinai
plisti „vietinio“ šventojo – šv. Kazimiero (leista švęsti
1602 m.) gerbimas. Tuo tarpu iki tol daugiausiai pagar
bos susilaukė kaip tik Švč. Mergelė Marija. Nuo XIII
a. pradžios Lietuvos pašonėje esantis Vokiečių ordinas
savo globėja laikė Dievo Motiną. Galbūt neatsitiktinai
Žemaitijoje surasta XIV a. datuojama segė su gotišku
įrašu Ave, Maria. Kita vertus, Marijos gerbimas buvo
labai stiprus bizantiškoje kultūroje, besiribojančioje
su Lietuvos DK Rytuose. Galbūt iš čia ir buvo perimti
pirmieji Marijos paveikslai – bent iki XVI a. pabaigos
Lietuvos DK vyrauja bizantiško tipo ikonas primenantis
Marijos vaizdavimas paveiksluose. Marijos gerbimą
liudija pirmosios bažnyčios, kurios labai dažnai turi
Marijos titulą. Iki XVI a. pabaigos du trečdaliai visų
Vilniaus vyskupijos bažnyčių tarp kitų titulų turi ir
Marijos vardą. Vis dėlto šios dažnai minimos žinios
nėra joks ypatingas Marijos gerbimo požymis. Mat
viduramžiais visoje Europoje daugiausiai pagarbos
susilaukė būtent Dievo Motina. Ir iš tikrųjų, anoks
čia pirmųjų Marijai skirtų fundacijų nuopelnas – tie
siog taip buvo visur. Tačiau kitokios Marijos gerbimo
tradicijos formuojasi XVI a. pabaigoje – XVIII a. Nors
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XVII a. antroje pusėje Lietuvos globėjais jau vadinama
keliolika šventųjų, Marijos, pagrindinės tarpininkės
tarp Dievo ir nusidėjėlio, vaidmuo lieka išskirtinis.
Nors kiekybiškai pagarba Marijai nėra tokia akivaizdi
kaip anksčiau (antai Marijos titulą tarp Viln iaus
vyskupijoje XVII a. funduotų bažnyčių turi maždaug
tik ketvirtadalis), bet dabar ji ima keistis kokybiškai.
Pagarba Marijai reiškiama kitais būdais – per brolijas,
stebuklingus paveikslus, paveikslų dengimą aptaisais
ir paveikslų vainikavimą. Beje, būtent pastarieji du
aspektai Lenkijoje ir Lietuvoje išsiskiria visos Euro
pos kontekste. Jokie šventieji nebuvo taip ypatingai
pagerbiami. Būtent XVIII a. susiformavęs pamaldumas
Švč. Mergelei Marijai itin stipriai veikia ir šiandieninę
religinę visuomenės sąmonę. Mat nuo XVIII a. pabaigos
daugiau negu pusantro šimtmečio trukę okupacijosir
religinių suvaržymų metai veikė religinę sąmonę kaip
konservuojantis veiksnys, verčiantis orientuotis į jau
suprastas religines vertybes ir kartu itin stabdantis jų
keitimąsi. Dažnai šiandien pasitaikanti spekuliacija
vienu ar kitu istoriniu faktu, bandant įvertinti Marijos
gerbimą Lietuvos istorijoje, gali būti paaiškinta tik
istorinių tyrimų stoka. O pašaipus tonas, Lietuvą
vadinant Marijos žeme, rodo tik žinių spragas, ypač
istorikų.
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Regimoji istorija:
Trys baltų genčių evangelizacijos vaizdai

Elena Ževžikova

Šiandien ikonografinė medžiaga, užuot vien iliustravusi
istorinius tekstus, vis aktyviau skinasi kelią į istorijos
mokslo šaltinių rangą. Šią vizualiką reikia tyrinėti
bei aktualizuoti meno istorijos, istorinės analizės ir
didaktinės refleksijos požiūriais, antraip unikalūs šalti
niai liks istoriškai nebylūs, jais tik gėrėsimės estetiškai.
Pirmųjų dviejų krypčių tyrimų jau esama. Silpniausia
grandis lieka didaktinė interpretacija. Šiuolaikinė isto
rijos didaktika, analizuodama vizualiuosius šaltinius,
siekia integruoti juos į istorinės sąmonės ir istorinės
tapatybės paieškos procesą. Istorikai jau nesiginčija dėl
teiginio, jog istorija nėra vien praeities atspindys. Praei
ties paveikslas tapomas „čia“ ir „dabar“, o pagrindinė
jo užsakovė yra šiuolaikinė visuomenė. Tai visuomenė,
norinti matyti save šiame paveiksle kaip istorinės patir
ties, šiuolaikinių orientyrų bei ateities vizijos vidujai
saistomą tautą. Šiuos saitus padaryti matomus ir rūpi
istorijos didaktikai.
Taigi, taikantis prie šiuolaikinės visuomenės poreikių,
pagrindiniu vizualinės Lietuvos istorijos kūrimo orien
tyru tampa istorinė tautos tapatybė. Pasak Pauliaus
Subačiaus, „Pasakojimas apie tautą yra pasakojimas
apie tai, ką ir kodėl mes pasakojame“1. Istorinėje sąmo
nėje šis „mes“ išryškėja „mes–jie“ priešpriešoje.
Skaitytojo dėmesiui čia siūloma trijų vizualiųjų
šaltinių istorinė bei didaktinė analizė, per kurią bus
bandoma nustatyti, ar ši vizualika gali būti prakalbinta
kaip Lietuvos istorijos šaltinis ir kokią ji gali daryti
įtaką Lituvos visuomenės istorinės tapatybės paieškai.
Subačius P., Lietuvių tapatybės kalvė, Vilnius: Aidai, 1999, p. 14.
Otono III motina bizantietė Teofana galėjo pasikviesti Šabanietį į
Otonų dvarą, kaip ir savo patikėtinį Kalabrijos graiką Filagorą ir kitus
mokytus žmones, kuriuos ji atvedė iš Bizantijos. Otono III kilmės ir jo
aplinkos klausimu žr. Gudavičius E., „Šv. Brunono misija“, in: Darbai
ir dienos, 1996, Nr. 3 (12), p. 116; Watenbach W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Berlin, 1866, S. 206;
3
Werner K.F., „Adamer von Chabannes und die Historia pontificum
et comitum Engolismensium“, in: DA, 19, H. 2, 1963, S. 297.
4
Ibid., S. 322; Prancūzų šaltinotyrininkų Leopoldo Delisle’io (1896),
Louiso Halpheno (1908) nuomone, egzistuoja net šeši Adamero veikalo
nuorašai (pagrindiniai jų simboliškai vadinami A, C, H, V redakcijomis).
Anot Karlo Ferdinando Wernerio, A ir C redakcijos, atitinkamai datuo
jamos XI ir XII a. viduriu, išsamiausiai reprezentuoja Adamero veikalą.
Abu minėti nuorašai saugomi Paryžiaus Nacionalinėje bibliotekoje,
Ms. Lat. 5927 ir 5926.

Vaizdus, kurių analizė čia pristatoma, sieja bendras
siužetas. Jo ašį sudaro pirmosios krikšto misijos Rytų
Europoje XI a. pradžioje: šv. Adalberto Vaitiekaus ir jo
sekėjo šv. Brunono misija pagonių žemėse ir jų žūtis.

I. Miniatiūra iš Adamerus Cabannensis
Historia pontificum nuorašo
Apie Adamerą Šabanietį žinoma nedaug: gimęs apie
988 m., graikų kilmės2, Saint-Martial de Limoge ir SaintCybard de Anqoulême vienuolynų vienuolis, Otono III
kronikininkas, miręs 1034 m. Jeruzalėje.
Adamerio Historia pontificum et comitum Engolis
mensium, pradėta rašyti kaip frankų istorija, o baigta
kaip Akvitanijos kronika, siekia 1028 m.3
Mums svarbi frankiškoji Historia pontificum dalis,
tiksliau sakant, jos pradžia, kur 1009 m. datuojama
tragiška misionieriaus Brunono Kverfurtiečio likimo
pagonių žemėje istorija. Nėra tiksliai nustatyta, kada
Adameras pradėjo rašyti savo veikalą. Nors išliko tik
XII a. antros pusės nuorašai, specialistų nuomone, pati
Historia pontificum atsiranda prieš 1010 m.4 Galima
prielaida, kad Adameras buvo Brunono amžininkas.

1
2
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Pav. 1. Miniatiūra iš Adamerio Historia pontificum
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Juk kaip Otono III kronikininkas Adameras galėjo
dalyvauti laidojant šv. Adalberto, šv. Brunono mokytojo,
kurio misiją jis vėliau tęs, palaikus Gniezne5. Adameras
susieja šių šventųjų istorijas ir savo pasakojimą pradeda
tuo, kad pagonys gulintį ant žemės ir besimeldžiantį
Adalbertą perduria geležiniais strypais, vėliau nukerta
jam galvą, įmeta ją į didžiulį ežerą, o kūną atiduoda
laukiniams žvėrims sudoroti. Brunoną, pasak Adamero,
nužudo su velnišku įtūžiu siautėjantys pečenegai, iš
traukdamijo pilvo vidurius per mažą skylutę šone6.
Iš šešių Lietuvos istorikams žinomų Brunono žūtį
mininčių pasakojimų vieninteliame Adamero į visumą
sujungti nevienalaikiai istoriniai įvykiai. Kitaip nei
chronologiškai įvykius fiksuojančiose kronikose, čia
skaitomeistorinį pasakojimą apie dviejų skirtingu laiku
veikusių misionierių – šv. Adalberto ir šv. Brunono –
vienodai tragišką likimą, vykdant krikšto misiją pago
niškuose Rytuose. Šias istorijas skiria dvylika metų ir
įvykio vieta:šv. Adalbertas žuvo 997 m. prūsų žemėje, o
šv. Brunonas – 1009 m. Rusijos–Lietuvos pasienyje7. Be
to, lygindami šių dviejų misionierių mirties aplinkybių
aprašymus beveik vienalaikiuose šaltiniuose, susiduri
ame su keliomis jų žūties „kriminalinėmis versijomis“8:
anot Kvedlinburgo analų, rašytų Otono III aplinkoje
1007–1030 m., galva nukertama Brunonui9, o štai pasak
1012–1018 m. rašiusio Tytmaro Merseburgiečio, nuker
tamos galvos abiem, tik Adalbertas prieš tai nuduria
mas ietimi10. Vadinasi, Adameras, nežinodamas tikslių
misionierių mirties aplinkybių ir galbūt naudodamasis
kitų pasakojimais, pateikia „savąją“ misionierių žūties
versiją. Vokiečių ir lietuvių istorikai atkreipė dėmesį į
tai, kad Adamero Historia pontificum XII a. antros pusės
nuorašai yra paveikti saksų, bavarų ir italų šv. Bruno
no hagiografinių versijų11. Tačiau, Wernerio teigimu,
Adameras ne kompiliatorius, o istorikas, savo nuožiūra
jungiantis istorinius faktus12. Jam nėra svarbus faktų
tikslumas. Su Brunono mirtimi jis naujai išgyvena
Adalberto likimą ir, giliai sukrėstas viena po kitos
sekančių misionierių mirčių, „nutapo“, sutirštindamas
spalvas, žiauriausiu būdu krikščionis žudančių pagonių

paveikslą. Prieš mus – XI a. istorinis pasakojimas,
kuriame daromi apibendrinimai ir konstatuojamas
Europos krikščioniškųjų misijų pagoniškose žemėse
nevaisingumas13.
Spalvos sutirštintos ne tik naratyve. Yra išlikusi
Adamero Historia pontificum pasakojimą iliustruojanti
spalvota miniatiūra (pav. 1).
Kiek mums žinoma, pirmą kartą ši miniatiūra paskelb
ta 1995 m. italų istoriko Franco Cardini monografijoje,
kurioje ji datuojama XI a.14 Turint omenyje, kad Ada
mero XI a. rašytos Historia pontificum originalas neiš
likęs, o egzistuoja tik XII a.vidurio nuorašai, tai ir mi
niatiūra yra ne ankstesnis kaip XII a. vidurio kūrinys15.
Miniatiūroje vaizduojami krikščionių misionieriaikankiniai (abu vainikuoti šventųjų aureole), vienas jų
kankinamas nukorus galvą žemyn, kitas kniūbsčias
ant žemės plakamas vytimis. Iš Adamero pasakojimo
išeina, jog tai šv. Adalbertas ir šv. Brunonas.
Pats Historia pontificum tekstas tapo visai neseniai
žinomas Lietuvos istorikams 16, o šio kūrinio XII a.
vidurio nuoraše esanti miniatiūra lig šiol nėra žinoma.
Jeigu Adamero tekstas yra laikomas XI a. istoriniu
pasakojimu apie pirmąsias krikščioniškas misijas į
baltų žemes, tai miniatiūrą iš XII a. vidurio nuorašų
galime klasifikuoti kaip ankstyviausią vizualinį istorinį
pasakojimą, apibendrinantį pirmųjų krikščioniškųjų
misijų į Rytus baigtį. Kvedlinburgo analai yra pirmasis
rašytinis šaltinis, 1009 m. paminėjęs „Lietuvos“ vardą,
o Adamero kronikos nuorašo miniatiūrą galime laikyti
pirmuoju šaltiniu, „vizualiai mininčiu“ Lietuvą. Žinoma,
ji minima netiesiogiai. Miniatiūra iliustruoja rašytinio
šaltinio pasakojimą, tai įrodo istorinį vaizdo-miniatiūros
legitimumą, o aktuali Lietuvos istorijai ji tampa tik
žinant šiuolaikinius istorinius tyrimo rezultatus.
Miniatiūra svarbi dviem aspektais. Ji turėtų būti
užfiksuota istorinėje sąmonėje bei vizualioje atmintyje
kaip autentiškas vaizduojamojo meto vizualinis Lietu
vos istorijos šaltinis. Didaktiniu požiūriu šis šaltinis
gali pretenduoti tapti iškalbinga media, dalyvaujančia
tautinės tapatybės formavimosi procese.

5
Tytmaro Merseburgiečio kronikoje aprašytas Otono III atvykimas į
Gnezną; žr. Thietmar von Merseburg, Chronik, Berlin, 1949.
6
Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum [toliau: MGHS], Bd.
IV, red. G. H. Pertz, Hannover, 1841, p. 130. [Lietuvišką šios vietos
vertimą iš originalo galima rasti: Leonavičiūtė I., „Trys ar keturios šv.
Brunono misijų šaltinių versijos?“, in: Tarp istorijos ir būtovės, Studijos
prof. E.Gudavičiaus 70-mečiui, sud. A. Bumblauskas, R. Petrauskas,
Vilnius: Aidai, 1999, p. 24.]
7
Edvardas Gudavičius, atmesdamas šaltinių minimus Lietuvos ir
Prūsijos geografinių vidurkių galimybes, įrodė, kad šv. Brunonas žuvo
Lietuvos–Rusijos pasienyje; žr. Gudavičius E., „Šv. Brunono misija“, in:
Darbai ir dienos, 1996, Nr. 3 (12); Idem, „ „Lietuvos“ vardas XI–XII a.
I pusės šaltiniuose“, in: MADA, 1983, t. 3 (84).
8
Dar Reinhardas Wenskus (1956) pastebėjo, kad abiejų kankinių
mirties aplinkybės hagiografijoje, o vėliau ir istoriografijoje yra labai
maišomos; žr. Wenskus R., Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt, Münster–Köln, 1956, S. 230–238.

MGHS, Bd. III, Hannover, 1840, S. 80.
Thietmar von Merseburg, Chronik, hrsg. von Werner Trillmich,
Berlin, 1949, S.145, 345.
11
Werner K. F., „Adamer von Chabannes und die Historia pontificum
et comitum Engolismensium“, in: DA, 19, H. 2, 1963; Leonavičiūtė
I., op. cit., p. 19–25.
12
Werner K. F., op. cit., S. 300.
13
Apie Adalberto likimą Adameras galėjo žinoti dar iš paties Brunono
1004 m. parašytos Vita St. Adalbertis.
14
Cardini F., Zeitenwende. Europa und die Welt vor tausend Jahren,
Stuttgart–Zürich, 1995, S. 144.
15
Kurioje iš Adamero redakcijų yra ši miniatiūra, nežinoma; deja,
nenurodo šaltinio saugojimo vietos ir pats Cardini.
16
Leonavičiūtė I., „Trys ar keturios šv. Brunono misijų šaltinių
versijos?“, in: Tarp istorijos ir būtovės: Studijos prof. E.Gudavičiaus
70-mečiui, sud. A. Bumblauskas, R. Petrauskas, Vilnius: Aidai, 1999,
p. 19–24.
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Pav. 2. Šv. Vaitiekaus Adalberto vita. Gniezno bažnyčios
bronzinės durys. XII a.
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Gniezno katedrai bronzines duris XII a. pabaigoje nu
kalę meistrai18 aštuoniolikoje scenų vizualiai pasakoja
krikščionių misionieriaus Vaitiekaus Adalberto gyveni
mo, kančios ir jo palaikų palaidojimo istoriją (pav. 2).
Prisiminkime, kad Vaitiekus Adalbertas, būdamas
vyskupas, 996 m. vyko krikštyti prūsų, kurie jį negailes
tingai 997 m. nužudė. Gniezno katedros bronzinės
durys datuojamos 1170 m. Kyla klausimas: kodėl po
dviejų šimtmečių lenkams prireikė taip įtaigiai įamžinti
svetimo krašto misionieriaus istoriją? Kodėl, pavyzdžiui,
nepavaizdavus 1001 m. įvykių, kuomet Otonui III, Boles
lovui I ir šv. Romualdui susitarus į Lenkiją su krikšto
misija atvyko pirmieji penki benediktinų vienuoliai iš
Romos (Jonas, Benediktas, Matas, Izaokas ir Kristijo
nas), kuriuos 1003 m. lenkai nužudė.
Toks siužetas lenkams buvo neaktualus, o veikiau
nepatrauklus, mat nuo 966 m. Lenkija – krikščioniška
šalis. Tačiau nepamirškim, jog tai tik Lenkijos valdovo
krikšto data, po kurios tęsiasi ilgas christianizacijos
procesas. Amžių sandūroje lenkai imasi aktyviai tarpi
ninkauti krikščioniškoms misijoms Europos Rytuose.
Tuo pat metu Lenkijoje tebevyksta christianizacija bei

formuojasi bažnytinė struktūra.
Gnieznas yra vienas Lenkijos bažnytinės sistemos
centrų, tapęs juo 1000 m. šv. Vaitiekaus Adalberto
dėka. Misionierius miršta kankinio mirtimi, ir, Gniezno
katedroje palaidoję Vaitiekaus palaikus, lenkai išsidera
iš Otono III atskiros Lenkijos arkivyskupijos įsteigimą.
Pats imperatorius atvyksta 1000 m. į arkivyskupijos
įsteigimo ceremoniją Gniezne, o žinia apie šią sueigą
patenka į Tytmaro Merseburgiečio kroniką. Tai tarsi
paaiškina lenkų pagarbą šv. Adalbertui, kurio palaikus
palaidojus Lenkijos žemėje, pasiekiama politinių tikslų:
Lenkijos Bažnyčia, ligi tol pavaldi Prahos arkivyskupi
jai, tampa savarankiška, su centru Gniezne.
Nuo šv. Adalberto palaidojimo iki jo įamžinimo
Gniezno katedros duryse šventojo palaikai ne kartą
keliavo iš vienos vietos į kitą. Čekai juos (1038 m.)
buvo išvežę į Prahą ir paskelbę Adalbertą šventuoju
Bohemijos žemės globėju. 1127 m. lenkai pareiškė, jog
Gniezne likusi nelaimėlio galva, tad jie esą pilnateisiai
šventųjų relikvijų savininkai, ir tais pat metais paskel
bė Adalbertą Lenkijos žemės globėju. Neilgai trukus,
1145 m., tą patį pareiškė Prahos arkivyskupija.
Po šių dalybų praėjus dar 25 metams, iš bronzos
lieta Vita s. Adalberti papuošė Gniezno katedros para
dinį įėjimą.
Gniezno duryse galima įžvelgti tris vizualinio pasako
jimo dalis: 1) šv. Adalberto Vaitiekaus gimimas, krikštas,
bažnytinė karjera (fragmentai A1–A9), 2) šv. Vaitiekaus
Adalberto krikšto misija prūsų žemėje ir kankinio mirtis
(B10–B14) ir 3) šventųjų palaikų išpirkimas bei palaid
ojimas Gniezno katedroje (C15–C18). Chronologiškai tai
956–1000 m. įvykiai. Tad kokios gi aktualijos labiausiai
skatino katedros durų užsakovus prie jų sugrįžti?
Gal XII a. pabaigoje vis dar buvo aktualus ginčas dėl
palaikų priklausomybės su čekais, ir lenkai, savo ar
gumentus išdėstę vizualiai, taip „įamžino savo teisę“ į
šv. Adalbertą? Beje, šie argumentai prieš čekų preten
zijas į šv. Adalbertą vėliau tapo pagrindiniais Lenkijos
istoriografijoje. Lenkų meno istorikai teigia, kad durys
su tokiu „lenkišku“ kontekstu galėjo būti nulietos tik
Lenkijoje19.
O gal tuo metu tapo svarbus Gniezno kaip bažnytinio
centro klausimas? XI a. pradžioje lenkų tarpininkau
jama misijų veikla nutrūksta. Po imperatoriaus Otono
III mirties jo bažnytinė politika netęsiama, o Henriko
II laikais įsiplieskę karai su Lenkija (1002–1018) ilgam
pristabdo krikščionybės skleidimą. Karų su čekais metu
sudega pati Gniezno katedra ir išvežami šv. Adalberto
palaikai. Tik 1123 m., aprimus karams, Lenkijos Pamarį
krikštija Bambergo vyskupas Otonas, o 1135 m. visos

17
966 m. krikštas atėjo į Lenkiją, artimiausią Lietuvos europinę
kaimynę.
18
Menotyrininkai nustatė buvus tris meistrus; žr. „Drzwi Gnieêñieñs
kie“, in: Katedra Gnieêñieñska, t. 1, Poznañ–Warszawa–Lublin, 1960,

s. 191–192; Schwichowski Z., „Kunstwerke aus Metall sowie Wandmalerei“, in: Romanische Kunst in Polen, Leipzig, 1984, S. 79–80.
19
Dobrzeniecki T., Drzwi Gnieêñieñskie, Kraków, 1953, s. 21.
20
Žr. 10 išnašą.

Norėdami pagrįsti tokį didaktinį vaizdo pasirinkimo
legitimumą, pabandykime išsiaiškinti, ką fiksuoja mi
niatiūra vizualinėje XII a. vidurio Europos visuomenės
atmintyje?
Lietuva į tuo metu dar besiformuojančios Europos
akiratį patenka pastarajai plečiant savo krikščioniškas
ribas17. XII a. krikščioniška Europa į Pabaltijo žemes
įženg ia su taikia krikšto misija. Adamero Historia
pontificum užfiksuoja otoniškosios germanų visuomenės
perspektyvą. Autorius „nutapo“ tekste krikščionių priešųpagonių paveikslą, kuriame aiškiai matyti to meto krikš
čionėjančios Europos visuomenės sąmonėje užgimstanti
„mes-krikščionys“ ir „jie-pagonys“ priešprieša. Kaip tik
šios priešpriešos vizualiąją išraišką ir matome Ada
mero teksto XII a. nuorašą iliustruojančioje miniatiū
roje. Ji padeda XII a. Europos visuomenės vizualinėje
atmintyje fiksuoti tolimoje Rytų žemėje gyvenančius
„juos-pagonis“.
Taigi miniatiūra tampa iškalbinga „mes–jie“
priešpriešos media. Ši priešprieša yra aktuali vis
uomenei, kuriai rūpi kolektyvinė istorinė tapatybė.
Juolab kad per visą vėlesnę istoriją Lietuvos visuomenė
siekė sutapatinti save su šia „mes“, t. y. krikščionių,
europiečių, kategorija.

II. Gniezno bažnyčios bronzinės
durys: šv. Vaitiekaus Adalberto Vita
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Lenkijos vyskupijos tampa pavaldžios Magdeburgo
arkivyskupijai. Taigi XII a. viduryje Gnieznas netenka
savarankiško Lenkijos Bažnyčios centro vaidmens.
Tačiau gal lenkams vėl tapo aktuali krikščioniškųjų
misijų tema? XII a. Lenkija decentralizuota. Į Pamario
žemes, valdomas Mozūrijos kunigaikščių, ima kėsintis
kryžiuočių ordinai. Artimiausi Pamario žemių kaimy
nai – nekrikštai prūsai. Lenkija, tiksliau Mozūrijos
kunigaikščiai, pradeda kovoti dėl įtakos šiame regione.
1141 m. lenkai į Prūsiją siunčia Moravijos vyskupą Hen
riką Zdiką pratęsti šv. Adalberto misijos. Nei vyskupo,
nei 1147 m. Boleslovo Garbaniaus siųstos kariuomenės
pastangos sutramdyti prūsus nebuvo sėkmingos. Lenkų
antiprūsiškose nuotaikose atgarsį randa tuo metu Eu
ropoje kylanti kryžiaus karų idėja.
Kaip tik tokioje antiprūsiškoje atmosferoje XII a.
pabaigoje Lenkijoje ir atsiranda kūrinys, vaizduojan
tis šv. Adalbertą Vaitiekų. Tik ši bronzinėse Gniezno
kat edros duryse vaizduojama istorija – ne apie šv.
Adalberto gyvenimą ir ne apie prūsų krikštą. Priešais
mus – šv. Adalberto palaikų palaidojimo Lenkijoje
(Gniezne) istorija. Ji turi ir akivaizdų didaktinį tiks
lą: šv. Adalbert o darbą turi pratęsti lenkai. Šiame
kūrinyje puikiai atsispindi XII a. tapusi aktuali lenkų
pretenzija į teisę krikštyti pagonis Rytų žemėse, taip
plečiant ir politinę įtaką.
Alfredas Bumblauskas vienoje „Būtovės slėpinių“
laidoje (1998) atkreipė dėmesį į Gniezno katedros
duryse vaizduojamų ir šaltiniuose aprašomų Adalberto
žūties aplinkybių nesutapimą: galva, pasak rašytinių
šaltinių, nukirsta Brunonui, tuo tarpu Adalbertas esą
nudurtas ietimi. Scenoje B14 vaizduojamas kankinys,
Bumblausko manymu, galėjęs būti ir šv. Brunonas. Tai
reikštų, kad Gniezno vizualioji durų istorija pradedama
šv. Adalbertu, o baigiama jau lietuvių nužudytu šv.
Brunonu.
Čia, žinoma, reikia specialių tyrimų, tačiau jau iš ži
nomų rašytinių šaltinių matyti, kad čia nesama jokio
nesutapimo: pasak Tytmaro Merseburgiečio, Adalbertui
Vaitiekui nukertama galva, prieš tai nudūrus jį ietimi20.
Tokią nužudymo versiją ir matome Gniezno durų B14
scenoje.
Istorikai atkreipė dėmesį į dar vieną aplinkybę,
leidžiančią tarti, kad Gniezno duryse galėjo būti vaiz
duojamas šv. Brunonas. Pasak Tytmaro Merseburgiečio,
Boleslovas Narsusis išpirko tiek šv. Adalberto, tiek šv.
Brunono bei 18 jo palydovų kūnus21. Tai reiškia, kad

pasakojimas apie šv. Adalberto palaikų išpirkimą ir
palaidojimą gali būti „matomas“ ir kaip pasakojimas
apie šv. Brunono palaikų išpirkimą ir palaidojimą.
Tytmaras Merseburgietis savo kronikoje Gniezno, kaip
abiejų šventųjų palaidojimo vietos, tiesiogiai nemini. Jis
rašo, jog Boleslovo „namuose“ kankinių sielos radusios
ramybę22. Tai galėtų abstrakčiai reikšti ir Lenkijos žemę.
Šv. Adalberto palaikus lenkų archeologai manosi radę
po Gniezno katedros altoriumi23. Šv. Brunono palaikų
palaidojimo vieta iki šiol nežinoma.
Vis dėlto mes manome, jog Gniezno durų vizualinio
pasakojimo pagrindinis veikėjas yra šv. Adalbertas, dar
XI a. pradžioje lenkams tapęs kulto objektu. Gniezno
duryse mes matome lenkiškąją šv. Adalberto gyvenimo
versiją bei XII a. lenkų istorinės savimonės atspindį.
Taigi Gniezno katedros durys yra vizualinis XII a.
pabaigos Lenkijos (!) istorijos šaltinis. Ką gi bendra jis
turi su Lietuva?
Juk Gniezno durų reprodukcijos fragmentų galime
rasti ne viename Lietuvos istorijos vadovėlyje bei mo
nografijoje. Taigi jų siužetas akivaizdžiai fiksuojamas
vizualioje Lietuvos visuomenės istorinėje atmintyje.
Tačiau ne visas: pateikiami tik atskiri kūrinio fragmen
tai (dažniausiai B10, B12, B13, B14), kurie suaktuali
nami „prūsišku“ aspektu. Čia, anot fragmentą lydinčio
teksto, vaizduojami „senovės prūsai“, kurie „nenoromis
klausosi čekų vyskupo Vaitiekaus, X a. pabaigoje skelbu
sio jiems krikščionybę24. Tai „senovės prūsų apranga XII
a.“25, arba tai „prūsų kariai“, kurie „kalbasi su kataliku
misionieriumi Adalbertu, atvykusiu į jų žemes“26.
Pilno Gniezno durų vaizdo neradome nė vienoje
Lietuvos istorijos mokymo priemonėje, o atskiri frag
mentai ištraukiami ne tik iš bendro siužeto, bet ir iš
atskiros scenos konteksto. Taip suskaidytas XII a. pa
baigos vizualinis šaltinis tampa spekuliatyvia detale,
iliustruojančia X, XI ar XII a. lietuvių ir prūsų istoriją.
Be to, tai juk lenkų vaizduojami prūsai. Tad ieškant ank
styviausio ir autentiško prūsus vaizduojančio vizualinio
šaltinio, Gniezno Vita nėra geriausias pasirinkimas.
Juk 1798 m. šiaurinėje Sembos pakrantėje, Strobainių
(vok. Strobjehnen, dab. Kulikovo) gyvenvietėje buvo
rasta reljefiniais atvaizdais gausiai papuošta antkaklė.
Ją archeologai (V. Darkevičius) datuoja VIII a.27 Jeigu
sutiksime su Vladimiro Toporovo ir Olego Trubačiovo
nuomone, kad kaip tik sembų gentį IX a. imta vadinti
prūsais28, tai šis šaltinis, vaizduojantis „prūsų karį“,
būtų iš tiesų autentiškas (pav. 3).

21
Thietmar von Merseburg, op. cit., S. 345: …Die Leichen aller dieser
Märtyrer blieben unbestattet liegen, bis Boleslow davon erfuhr, sie
loskaufte und seinem Hause dadurch Trost für die Zukunf erwarb...
22
Ibid., S. 344.
23
Zachwatovicz J., „Grab Gnieêñieñski i pierwsze koúcioùy“, in:
Katedra Gnieêñieñska, Lublin, 1960, t. 1, s. 11–13, 15.
24
Daugirdaitė-Sruogienė V., Lietuvos istorija, Vilnius, 1990, p. 35.
25
Šileikis G., Visockis A., Lietuvos istorijos datos, įvykiai, faktai,

asmenybės, Kaunas: Šviesa, 1998, p. 10.
26
Makauskas B., Lietuvos istorija, Warszawa–Kaunas, 1997, p. 19;
Jokimaitis R., Kasperavičius A., Manelis E., Stunkienė B., Pasaulio ir
Lietuvos istorija. VI–XVIII a., Vilnius, 1999, p. 61.
27
Šimėnas V., Kulakovas V., Užmirštieji prūsai, Vilnius, 1999,
p. 145–147.
28
Ibid., p. 137.
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Gniezno katedros durų fragmentai paplitę ir vokiečių
istoriografijoje. Jie aktualizuojami keliais aspektais: tuo
pačiu „prūsišku“29, pasaulietinės ir bažnytinės valdžių
santykio šv. Romos Imperijoje X–XI a. sandūroje kon
tekste30 bei kalbant apie krikščionių misijų veiklą X
a.31 Taigi vokiečių istoriografijoje šio vizualinio šaltinio
lenkiško aspekto nepaisoma.
O štai viename Lenkijos istorijos vadovėlyje su „len
kiško aspekto“ įžvalga persistengiama. Čia Gniezno
durų „prūsai“ tampa „lenkų riteriais 1102–1128 m.“32,
o kitame vadovėlyje – „Boleslovo Narsiojo laikų pėsti
ninkais“33!
Iš šių kelių pavyzdžių matyti, kad Gniezno katedros
durų vaizdų fragmentai naudojami patiems įvairiau
siems Lenkijos, Vokietijos, Lietuvos, prūsų istorijos
aspektams iliustruoti, dažnai nepaisant chronologinio
bei siužeto tikslumo. Tačiau nė vienu atveju istorinėje
vizualinėje atmintyje bei istorinėje sąmonėje neaktuali
zuojamas bendras kūrinio siužetas, jo sukūrimo ap
linkybės bei jame pateikiama perspektyva. Vadinasi,
Gniezno katedros durys nėra aktualizuojamos kaip
vizualinis istor ijos šaltinis arba aktualizuojamas
istoriškai nekorektiškai.
Austrų meno istorikas Werneris Hageris taikliai
pas tebėjo, kad „meno veikla nepateikia rezultato,
bet pati yra rezultatas“34. Taigi meno kūrinys, šiuo
atveju Gniezno katedros bronzinės durys, atsirado
kaip konkrečių istorinių bei istorinės sąmonės procesų
pasekmė. Kokie tai buvo procesai ir kokią XII a. pabai
gos lenkų visuomenės viziją galima įžvelgti Gniezno
duryse? Kiek ši perspektyva yra aktuali rekonstruojant
Lietuvos istoriją?
Lenkų meno istorikas Z. Schwichowskis pastebėjo,
kad Gniezno durys nėra šv. Adalberto Vaitiekaus gyve
nimo aprašymo pedantiškas virtualus perpasakojimas35.
Istorikas įžvelgia aiškią šv. Adalberto gyvenimo tarps
nių atranką, kaip tik parodančią durų sukūrimo laiko
tarpio aktualijas. Autoriaus manymu, XII a. pabaigoje
gyvenantis lenkas dešiniajame Gniezno durų fligelyje,
kur pavaizduota šv. Adalberto misija bei jo palaikų pa
laidojimas, įžiūri kvietimą nešti krikščionišką civilizaciją
„į pagoniškus Rytus“36.
Ir iš tikrųjų, kaip tik šią nuostatą, kad lenkai turi mo
ralinę teisę krikštyti pagonis, ir pastebime šv. Adalberto
gyvenimo Gniezno „lenkiškoje redakcijoje“. Šiuo aspektu
šis meno paminklas aktualizuojasi kaip vizualinis
šaltinis ir Lietuvos istorijai. Jis „prakalba“ Lietuvos
krikšto kontekste. Juk lenkų krikščionybės skleidimo
į Rytus pretenzija tapo istorine realybe ir prūsams, ir
29
Deutsche Geschichte im Osten Europas. Land der großen Ströme.
Von Polen nach Litauen, hrsg. von J. Rogall, Berlin, Stedler Vlg., 1996,
S. 34.
30
Schulbuch fūr Geschichte: „Entdecken und Verstehen“ I, Cornelsen,
1996, S. 171.
31
Chronik des Christentums, Chronik Vlg., 1997, S. 133.
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Lietuvai: 1215 m. lenkų siunčiamas cistersų vienuolis
Kristijonas tampa pirmuoju prūsų vyskupu, o Lietuva
po nesėkmingo bandymo 1251 m. priimti krikštą iš
Vokiečių ordino 1387 m. jį priima iš lenkų.
Atėjo lenkų eilė vaizduoti „juos-pagonis“. XII a.
pabaigoje „jie“ – tai prūsai. Šiame kontekste Gniezno

Pav. 3. Prūsų karys (Videvutis?). Auksinė

katedros durys tampa vizualiu šaltiniu, perteikiančiu
XII a. pabaigoje susiformavusį „mes (krikščionys) – jie
(pagonys)“ vaizdinį Vidurio Europoje.
Šio vaizdinio tęstinumas istorinėje erdvėje ir laike
regimas gretinant Gniezno duris su XII a. pradžios
vizual iniu šaltiniu – Adamero Historia pontificum
nuoraše esančia miniatiūra (pav. 1). Abu vizualiniai
šaltiniai tampa iškalbinga „mes–jie“ vaizdinio tęstinumo
(arba slink imo į rytus) media. 1387 m. paskutiniu
krikščioniškosios Europos paveikslo bruožu tapo Li
etuvos krikštas. XIV a. pabaigoje, nors ir smarkiai
vėluodama, Liet uva patenka į „mes-krikščioniškoji
Europa“ kategoriją.

III. Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios
freskų ciklas
Pažaislio bažnyčios vieną koplyčią bei zakristijos prie
angio paskliautę puošia dešimties al fresco paveikslų
ciklas, pasakojantis apie šv. Brunono krikšto misiją ir
žūtį (pav. 4). O šios bažnyčios kapitulos prieangio sienos,
Laimos Šinkūnaitės manymu, yra ištapytos šv. Adalber
to Vaitiekaus gyvenimo epizodus vaizduojančiomis
freskomis (pav. 5).
Taigi priešais mus – dar vienas vizualinis pasakojimas
su mums pažįstamais personažais. Šis pasakojimas
atsirado Lietuvoje XVII a. pabaigoje.
Markowski G., Historia: 5 Kl., 1961.
Dzieje Polski do roku 1501, oprac. J. Zak, B. Miskiewicz, A.
Gasiorowski, Warszawa, 1993, s. 130.
34
Hager W., Geschichte in Bildern, Zürich, 1989, S. 22.
35
Schwichowski Z., op. cit., S. 78.
36
Ibid., S. 79.
32

33
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Tai kol kas ankstyviausia Lietuvoje žinoma šių misio
nierių ikonografija. Freskos datuojamos 1675–1684 m.37,
tad šv. Brunono ir šv. Vaitiekaus Adalberto istorijos
Lietuvoje „pasakojamos“ praėjus daugiau nei šešiems
šimtams metų po įvykių.
Įdomu, kad menininkas pateikia vizualinę šv. Bru
nono istoriją anksčiau, nei apie ją mininčius rašytinius
šaltinius sužino istorikai. Ankstyviausio šaltinio (Kved
linburgo analų), pranešusio apie šv. Brunono misiją ir
žūtį 1009 m., rankraštį atrado K. Leibnizas 1710 m.38, o
Lietuvoje šie analai į istorikų akiratį pateko tik XIX a.
pirmoje pusėje (Simonas Daukantas)39.
Peršasi dėmesio verta išvada, kad šv. Brunono ir šv.
Adalberto Vaitiekaus gyvenimą ir mirtį vaizduojančios
freskos Pažaislio vienuolyno bažnyčioje yra tas itin retas
fenomenas, kai visuomenei istorija vizualiai pasakojama
anksčiau, nei apie ją sužinoma iš istorinio pasakojimo.
Koks istorijos vaizdinys yra perteikiamas šiomis fres
komis? Kas jų dėka yra fiksuojama visuomenės vizualioje
atmintyje? Į šiuos klausimus padės atsakyti freskų siu
žetų analizė bei jų sukūrimo istorinė aplinka.
Pažaislio freskų meistras šv. Brunono istoriją
pasakoja dešimties freskų ciklu. Dvi jų puošia vieną
iš keturių bažnyčios koplyčių (pažymėkime freskas
sutartinai 4 A1 ir 4 A2). Šias freskas ištyrė ir detaliai
aprašė menotyrininkė Halina Kairiūkštytė-Jacinienė.
Jos teigimu, ši koplyčia „pagal senesnius duomenis“
buvo paskirta šv. Pranciškui Saleziečiui40. Deja, šių
„duomenų“ šaltinio autorė nenurodo. Tad lieka neaišku,
ar užsakovas iš anksto sumanė skirti šv. Brunonui
atskirą koplyčią ir užsakė kaip tik šio šventojo gyvenimą

vaizduojančias freskas, ar koplyčios freskose vaizduo
jamas šv. Pranciškus Salezietis, kuris vėliau „tapo“ šv.
Brunonu Bonifacijumi?
Kitos aštuonios šv. Brunono ciklo freskos yra korido
riuje tarp zakristijos ir presbiterijos (4 B1–4 B8). Šioms
freskoms menotyrininkai suteikia siužetą apibūdinan
čius pavadinimus: „Šv. Brunono audiencija pas popiežių“
(4 B1), „Šv. Brunono atvykimas“ (4 B2), „Ugnies stebuk
las“ (4 B3), „Šv. Brunono pamokslas“ (4 B4), „Netimero
krikštas“ (4 B5), „Šventyklos statymas“ (4 B6), „Šv. Bru
nono nužudymas“ (4 B7), viena ciklo freskų, deja, labai
blogai išlikusi (4 B8), tad sunku rekonstruoti jos siužetą.
Šalia išvardytų freskų, bažnyčios dekorą sudaro dar
penkios freskų grupės. Juose vaizduojami šv. Kristupas,
šv. Romualdas, šv. Marija Magdalietė, švč. Mergelė Ma
rija bei scenos iš Kristaus gyvenimo. Matome čia ir kelis
pasauliečius: Šv. Romos Imperijos imperatorių Otoną
III ir Lenkijos kunigaikštį Boleslovą. Kodėl dėmesys
skiriamas būtent šiems personažams?
Šv. Kristupą Pažaislio ansamblio fundatorius Kris
tupas Zigmantas Pacas laikė savo šventuoju globėju.
Šv. Romualdas yra Kamaldulių ordino įkūrėjas, o
Pažaislio vienuolynas ir bažnyčia pradėtas statyti iš
Lenkijos atvykusiems kamaldulių ordino vienuoliams.
Šv. Magdalietė įamžina Kristupo Paco XVI a. gyvenu
sios giminaitės vienuolės karmelitės M. Magdelenos de
Paci atminimą. Švč. Mergelės Marijos vardu pašventinta
Pažaislio bažnyčia ir vienuolynas. Otonas III ir Lenkijos
kunigaikštis Boleslovas tampa freskų personažais vei
kiausiai dėl to, kad yra šv. Romualdo amžininkai.
Štai tokioje garbingoje draugijoje vaizd uojami ir
XI a. veikę krikščionys misionieriai
šv. Adalbertas Vaitiekus ir šv. Bruno
nas Bonifacijus. Kodėl XVII a. pabai
gos Lietuvoje jie buvo aktualizuoti?
Pažaislio vienuolynas buvo stato
mas kamaldulių vienuoliams. Ka
malduliai, kaip žinoma, yra viena
Benediktinų ordino atšakų, kurios
brolis ir yra buvęs šv. Brunonas.
Tad galbūt freskos įamžina žymių
benediktinų – kankinių atmintį, pas
tarųjų visiškai nesiejant su Lietuvos
istorija?
Kairiūkštytės-Jacinienės teigimu,

Pav. 4 A2. Mykolas Arkangelas Palloni. Freska iš šv. Pranciškaus Saleziečio
koplyčios. 1675–1685
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37
Nuomonės dėl freskų datavimo įvairuoja:
Kairiūkštytė-Jacinienė (1930) datuoja jas 1694
m., Karpowicz (1967) 1674–1684 m.
38
Wattenbach W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, hrsg. von R. Holtzmann, Tübingen, 1948, B. 1, H. 1, S. 45.
39
Bumblauskas A., Gyvosios istorijos programa, Vilnius, 1998, p. 13–14.
40
Kairiūkštytė-Jacinienė H., Baršauskas J.,
Pažaislis, Vilnius, 1960, p. 56.
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virš įėjimo į Pažaislio bažnyčią buvo 1843 m. uždažyta
freska41. Autorė daro prielaidą, jog čia buvo vaizduo
jama Pacų giminė, gerbianti XI a. kankinį kamaldulį
šv. Brunoną Bonifacijų.Taigi mecenatui sureikšminus
šv. Brunono kankinystės istoriją, pastaroji tampa ne
vien kamaldulių istorijos dalimi.
Kodėl šv. Brunonas svarbesnis už šv. Adalbertą?
Jiems skirtų freskų santykis yra 10:2 pirmojo naudai.
Juk šv. Brunonas viso labo yra šv. Adalberto mokinys
bei jo misijos tęsėjas.
Prioritetą šv. Brunonui, regis, teikia freskų užsako
vas. Kodėl? Į šį klausimą ieškojome atsakymo Pažaislio
vienuolyno bei bažnyčios mecenatystės istoriniuose tyri
muose. Beje, pirmasis ir iki šiol vienintelis tokių tyrimų
bandymas yra Mindaugo Paknio magistro darbas 42.
Jaunas istorikas visus Pažaislio mecenatystės nuopel
nus priskiria Kristupui Zigmantui Pacui. Jo „estetinių
nuostatų deklaraciją“ jis įžvelgia architektūriniame
Pažaislio ansamblyje43.
Įtakingos Lietuvoje giminės galva, LDK kancleris
Kristupas Zigmantas Pacas, gavęs išsilavinimą Lježo,
Krokuvos, Perudžos universitetuose, išties galėjo turėti
dėmesio vertas estetines nuostatas.
Menotyrininkė Laima Šinkūnaitė freskų ciklą taikliai
apibūdino kaip ikonografinę menininko programą44. Šios
ikonografinės programos atskaitos taškas yra pasakoji
mas apie pirmąsias krikščioniškąsias misijas į Rytus, o
kulminacija – Švč. Mergelės Marijos vainikavimas dan
guje. Kulminacinėje freskoje matome kelių ikonografinių
Dievo Motinos vaizdavimo tipų sintezę, atitinkančią to
meto meno madas. Šį XVI a. flamandų tapybaibūdingą
braižą, be abejo, atsinešė iš Šiaurės Italijos kilęs ir ten
mokslus išėjęs Mykolas Arkangelas Palloni.
O štai freskose, vaizduojančiose šv. Brunono misiją,
įžvelgiama kelių rašytinių istorijos šaltinių sintezė.
Vargu ar studijų meno mokyklose metu menininkas
studijavo šiuos istorijos šaltinius.
Freskos „Šv. Brunono Bonifaco pamokslas“ (4 B4) in
formacinis šaltinis, be abejonės yra Viperto „Istorija“45.
Freska „Ugnies stebuklas“ (4 B3) yra veikiausiai vizuali
Petro Damianio ir Viperto hagiografinių versijų kompili
acija. Pasak Damianio46, Netimeras įsakęs šv. Brunonui
pereiti tarp dviejų laužų, tokiu būdu išbandydamas šv.
Brunono skelbiamo Dievo galią. Pasak Viperto, Ne

timeras liepė Brunoną įmesti į ugnį, o pastarasis, „apsi
taisęs vyskupo rūbais, liepė savo sostą įnešti į laužą“
(vertė I. Leonavičiūtė)47. Pažaislio freska stebuklo su ug
nimi sceną vizualiai interpretuoja savaip: baltais rūbais
apsitaisęs vyskupas pats ryžtingai žengia į ugnį (4 B3).
Iš šių kelių pavyzdžių matyti, kad Pažaislio fres
kos yra kelių XI a. naratyvų vizualinė kompiliacija XVII
amžiuje. Kaip jau buvo minėta, XVII a. antroje pusėje
pirmųjų krikščionių misionierių istorija Lietuvoje buvo
nežinoma. Iškiliausio to meto istoriko Alberto Vijūko
Kojelavičiaus „Lietuvos istorijoje“, kurią galėjo skaityti
Kristupas Zigmantas Pacas, nei šv. Vaitiekus, nei šv.
Brunonas,nei juolab 1009 m. neminimi. Vaisingiausia
atrodo hipotezė, kad šių freskų faktinis rašytinis šaltinis
gali būti standartinis šv. Brunono gyvenimo aprašymas
Romos brevijoriaus skaitiniuose (Officium sancti Bru
nonis martyris, Vilnae 1673…)48.
Istorikai iki šiol neturi tiesioginių įrodymų, kad freskų
ciklo koncepciją pasiūlė Kristupas Zigmantas Pacas.
Nėra žinomas jo susirašinėjimas su freskas tapiusiu
menininku49. Nepaliko jokių žinių ir pats meistras.
Galimos tik prielaidos, ir pastarosios – tik iš nūdienos
perspektyvos.
Viena aišku, freskos nėra tik estetinių nuostatų
deklaracija. Realizuojant ikonografinę Pažaislio progra
mą, be meninės, būta ir idėjinės nuostatos. Priešais mus –
XVII a. Lietuvos diduomenės istorinės sąmonės atspindys.
Klausdami, kieno ir kokią „idėjinę programą“ profe
sionaliu teptuku įgyvendino menininkas, mes priver
čiame unikalias Pažaislio freskas prabilti kaip vizuali
nį Lietuvos istorijos šaltinį, iš kurio rekonstruojame
XVII a. istorinės sąmonės raidą.
Prisiminkime, kad Pažaislio vienuolynas buvo stato
mas kontrreformacijos įkarštyje.
Lietuvos istorijos šimtmetį tarp Liublino unijos ir
valstybės pamatus pakirtusių XVII a. šešto septinto
dešimtmečių karų su Rusija ir Švedija Zigmas Kiaupa
vadina „LDK ir Lenkijos idėjinės kultūrinės konkurenci
jos amžiumi“, o Nesvyžiaus ir Biržų Radvilų, Olelkaičių
ir Pacų gimines – „aktyviausiais to meto opozicinio
lietuvių sąjūdžio organizatoriais“50. Jų dvarai išties
tapo naujais kultūriniais ir politiniais LDK visuomenės
traukos centrais, kuriuose buvo puoselėjamos seno
sios Lietuvos valstybingumo tradicijos.

Ibid, p. 54.
Paknys M., Pažaislio mecenatas K. Z. Pacas, diplominis darbas
magisro laipsniui įgyti, apgintas 1997 m. VU IF Istorijos teorijos ir
kultūros istorijos katedroje, moksl. vadovas doc. A. Bumblauskas.
43
Ibid., p. 42
44
Šinkūnaitė L., „1009 metai ir Pažaislis. Krikščioniškųjų misijų te
ma“, in: Kauno diena, 1999 01 16.
45
Wipertus, „Hystoria de praedicatione episcopi Brunonis cum suis
capellanis“, in: Monumenta Poloniae Historica, t. 1., ed. A. Bieùowski,
Lwów, wyd. 2, s. 229–230.
46
Pasinaudota Gudavičiaus straipsnio „„Lietuvos“ vardas XI–XII

a. I pusės šaltiniuose“ p. 85 pateikta 6 nuoroda: ištrauka iš Damiani
Vita sancti Romualdis lot. kalba (Iš: Pomniki dziejowe Polsci, t. 1, s.
327–329).
47
Wipertus, op. cit., S. 29.
48
Už nuorodą dėkoju Vytautui Ališauskui.
49
Pacų archyvas buvo sunaikintas ir šios giminės veiklą galima
rekonstruoti tik iš pavienių šaltinių. Yra išlikę 1673–1682 m. Pažaislio
kamaldulių vienuolyno priorams Kristupo Zigmanto Paco rašyti 11
laiškų, kuriuose randame informaciją apie darbų finansavimą.
50
Kiaupa Z., Kiaupienė J., Kuncevičienė A., Lietuvos istorija iki
1795 m., p. 324–325.

41
42
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Pav. 4 B2. Mykolas Arkangelas Palloni.
Šv. Brunono atvykimas. 1675–1685.
Freska. Pažaislio Švč. Mergelės Marijos
apsilankymo bažnyčios koridorius

Pav. 4 B3. Mykolas Arkangelas Palloni.
Ugnies stebuklas. 1675–1685. Freska.
Pažaislio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios koridorius

Pav. 4 B4. Mykolas Arkangelas Palloni.
Brunono pamokslas. 1675–1685. Freska.
Pažaislio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios koridorius
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Pav. 4 B5.
Mykolas Arkangelas
Palloni.
Netimero krikštas.
1675–1685. Freska.
Pažaislio bažnyčios
koridorius

Lietuva. Koks gali būti tiks
las vaizduoti „juos“ (rusus)
besikrikštijančius?
Net ir nežinant šiandien
atsakymų į šiuos klaus i
mus, Pažaislio freskos aktu
alios tik kaip XVII a. pabaigos
Lietuvos istorijos vizualinis
šaltinis. Pažiūrėkime, kaip
jis funkcionuoja istorinėje
mūsų visuomenės sąmonėje?
Pažaislio Švč. Mergelės
Marijos Apsilankymo baž
nyčia bei buvęs kamaldulių
vienuolynas menotyrininkų
Pav. 4 B6. Mykolas Arkangelas Palloni. Šventyklos statymas. 1675–1685. Freska.
ir meno istorikų yra aktuali
Pažaislio bažnyčios koridorius
zuotas kaip Lietuvos dailės
istorijos objektas. Pažaislio architektūrinis ansamblis
Pažaislio freskų ciklas, apjungiantis pirmųjų krikšto
yra fiksuojamas Lietuvos istorijai skirtuose leidiniuose
bandymų siužetus ir apoteozinę Šv. Marijos vainikavimo
apie Lietuvos baroką, o Pažaislio freskų ciklas, net kaip
sceną, byloja apie „Krikščionybės tęstinumo Lietuvoje“
barokinį meną iliustruojantis paminklas, nepatenka į
idėjinę programą, kurios užsakovas buvo lietuviškam
politiniam elitui priklausęs Kristupas Zigmantas Pacas. Lietuvos istorijos monografijas. Nerasime jų ir istori
jos vadovėliuose. Pilnos Pažaislio freskų reprodukcijų
Krikščion ybės ištakų paieška XI a. turėjo „įrodyti“
kolekcijos nepavyko rasti net specialiuose menotyros
katalikybės tradicijų Lietuvoje senumą, o Švč. Merge
leidiniuose. Reprodukcij ų albumai, skirti Lietuvos
lės Marijos kultas – šių tradicijų tęstinumą.
baroko epochai, iliustruojami tik Pažaislio freskų ciklo
Veikiausiai tokią Pažaislio freskose perteiktą idėjinę
fragmentais. Šių freskų siužetų istoriniam kontekstui
programą galima būtų laikyti ankstyviausia Lietuvoje
iki šiol nebuvo skirta dėmesio.
vizualiąja „mes–krikščionys“ deklaracija, jeigu ne vie
Galima daryti išvadą, kad Pažaislio freskos iki šiol ne
nas „bet“.
buvo prakalbintos kaip vizualinis istorijos šaltinis.
Šis „bet“ yra Edvardo Gudavičiaus, griaunančio visą
Jų siužetas nėra aktualizuotas istorinėje visuomenės
šią gražią teoriją vienu pastebėjimu: freskų siužetai
sąmonėje, jų nesama visuomenės istorinėje vizualioje
akivaizdžiai perteikia Viperto ir Damianio hagi
51
atmintyje
.
ografines šv. Brunono versijas, o abu metraštininkai
Pažaislio
freskų istorinį siužetą suaktualinti bandė
šv. Brunono žūtį lokalizavo... Rusijoje. Jeigu Pažaislio
tik
Laima
Šinkūnaitė.
Tačiau tai veikiau freskų siužeto
freskų užsakovui Kvedlinburgo analai, vieninteliai šį
įvykį lokalizavę Lietuvos ir Rusijos pasienyje, nebuvo
žinomi anksčiau nei Leibnizui, tai freskos vaizduoja
51
Tokią išvadą padarėme apžvelgę reprezentatyviausias publikaci„juos“ (rusus), o ne „mus“ (lietuvius)!? Kaip žinia, Rusia
jas: enciklopedinio pobūdžio leidinius bei fundamentalias Lietuvos
istorijos monografijas.
krikštijama 988–989 m., t. y. šimtais metų anksčiau nei
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proginio aktualumo įžvalga (net drįsčiau tai pavadinti
proginiu „pritempimu“). Siejant 1009 ir 2009 m., siužetas
aktualizuojamas kaip „pirmasis vizualinis pasakojimas
apie pirmąjį krikšto aktą“52.
Išties Lietuvoje nėra žinoma kito meninio kūrinio,
pasakojančio apie šv. Brunoną. Pažaislio freskos gali pre
tenduoti į pirmąjį Lietuvoje esantį vizualinį pasakojimą
apie pirmąjį krikšto aktą. Tačiau nepamirškime, kad
Pažaislio freskos – tai XVII a. „pasakojimas“, jos neak
tualios ir istoriškai nekorektiškos rekonstruojant XI a.
Lietuvos istoriją.
1999 m. gruodžio 28 d. Lietuvoje ėmė veikti paroda,
skirta artėjančiam Krikščionybės dviejų tūkstančių
metų jubiliejui pažymėti. Ji pradedama pasakojimu
apie krikščionybės atėjimą į Lietuvą. Centrinės pirmojo
stendo „Pirmasis bandymas pakrikštyti Lietuvą 1008–
1009“ puošmenos yra dvi Pažaislio freskos (4 B3 ir 4 B5).
Jos „iliustruoja“ rašytinį šaltinį: ištrauką iš Kvedlin
burgo analų, mininčių šv. Brunoną ir Lietuvos vardą.
Tokiame stende XVII a. freskos yra vertingos ne
daugiau kaip patrauklios spalvotos iliustracijos. Turint
omenyje, kad oficialiai paroda pavadinta „Krikščionybė
Lietuvos mene“, Palloni freskos turėtų reprezentuoti
kaip tik XVII a. Lietuvos dailę, jos krikščioniškąją
tematiką. Istoriškai jos galėtų būti suaktualintos ne
kaip XI a. istorijos vizualika, bet kaip XVII a. istorinės
sąmonės vizuali išraiška.
Dėmesys šiai ekspozicijai didžiulis: antrą mėnesį
veikiančią ekspoziciją aplankė 25 768 lankytojai 53,
o Lietuvos nacionalinį istorijos muziejų per mėnesį
vidutiniškai aplanko 17 250 interesantų54. Taigi ši
paroda Liet uvos vis uomenės istorinėje vizualinėje
atmintyje Pažaislio freskas aktyviai aktualizuoja XI
a. krikšto misijų į Baltijos žemes kontekste. Vadinasi,
kad freskos taip ir lieka neprakalbintos kaip XVII a.
vizualinis istorijos šaltinis.
Pirmieji šias freskas bandė „prakalbinti“ Gudavičius
ir Bumblauskas vienoje 1998 m. „Būtovės slėpinių“ lai
doje. Istorikai interpretavo Pažaislio šv. Brunono ciklą
kaip ikonografinį šaltinį, reprezentuojantį XVII a. mitą,
atsiradusį iš XI a. hagiografinių tekstų. Šio mito cent
rinė figūra yra šv. Brunono pakrikštytas kunigaikštis
Netimeras, vaizduojamas trijose freskose, korektiškai
aktualizuojamas kaip imaginacinis kunigaikščio at
vaizdas, sukurtas XVII a. antroje pusėje.
Paradoksalu, kad Netimero krikštą kaip pirmąjį
krikšto aktą Lietuvos istorijoje sureikšmino pats
Gudavičius 1996 m. 55 Nors sunku įsivaizduoti taip

manius ir freskų užsakovą XVII a. viduryje, tačiau tai,
kad Netimerą užsakovas įamžina, laikydamas jį rusų
kunigaikščiu, dar mažiau tikėtina.

52
Šinkūnaitė L., op cit.: „Pažaislio vienuolyne esantis šv. Brunono
Kverfurtiečio hagiografinis ciklas veikiausiai yra ankstyviausias ir galbūt
vienintelis kūrinys, taip išsamiai pasakojantis apie labai svarbų Lietuvos
valstybės faktą – pirmąjį krikšto aktą [...] krikščioniškų misijų, 10 a.
pab. – 11 a. pr. vykusių į baltų kraštus tema savotiškai aktualizuojasi
artėjant Lietuvos vardo pirmo paminėjimo tūkstantmečiui“.

53
Lankytojų skaičius nuo 1999 12 28 iki 2000 02 22 pagal LDM
Informacijos centro 2000 m. vasario 24 d. duomenis.
54
1998 m. Lietuvos kultūros ministerijos duomenys.
55
Gudavičius E., „Šv. Brunono misija“, p. 115–128.
56
Subačius P., op. cit., p. 14.
Už Pažaislio iliustracijas ačiū L. Šimkūnaitei ir M. Pakniui (E. Ž.).
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Pažaislio freskų vizualinis pasakojimas puikiai įsiter
pia į bendrąją anksčiau nagrinėtų vizualiųjų šaltinių
grandinę. XII a. vidurio Adamero rankraščio nuorašo
miniatiūrą, Gniezno katedros duryse esančią XII a. pa
baigos Vita s. Adalbertis bei Pažaislio freskų ciklą vie
nija bendri personažai – šv. Brunonas ir šv. Adalbertas,
bendras siužetas – pirmosios krikšto misijos į baltų že
mes. Tačiau visų trijų šaltinių perspektyvos skirtingos:
XII a. pradžios – europietiška, XII a. pabaigos – lenkiška
ir XVII a. vidurio – lietuviška. Vienoje grandinėje šie
vizualiniai šaltiniai demonstruoja „mes–jie“ priešpriešos
istorinės raidos procesą. Šių vizualiųjų šaltinių sekos
dėka mes (Lietuvos visuomenė) „matome“ save Vakarų
ir Vidurio Europos istorinėje retrospektyvoje.
Be to, pasirinktų vizualiųjų šaltinių siužeto aktua
lumas sąlygotas dar vienos aplinkybės. Lokalizuojant šv.
Brunono žūties vietą, Kvedlinburgo analuose minimas
Lituae žemės vardas. Šiandien tai laikoma pirmuoju Li
etuvos vardo paminėjimu rašytiniuose šaltiniuose. 1009
m., šv. Brunono nužudymo metai, yra pirmoji tiksli Li
etuvos istorijos data. Etninės kilmės hipotezės, valstybės
vardo pirmas paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose, val
stybingumo pradžia, epochų pradžia ir pabaiga – visa tai
ypač svarbūs istorijos atskaitos taškai tautai, siekiančiai
save suvokti istoriniame laike. Šios „pradžios“ ir „pabai
gos“ datos yra reikšminga „rišamoji medžiaga“ ne tik
šiandienės visuomenės istoriniam laikui suvokti, bet ir
tautos istoriniam identitetui formuotis. Lietuvių tautos
formavimosi procesas, gavęs pradžią XIX a. antroje
pusėje bei atsinaujinęs, atkūrus nepriklausomybę XX
a. pabaigoje, dar neužbaigtas, tad atskaitos datos bei
su jomis susiję istoriniai pasakojimai vis dar aktualūs.
Mūsų nagrinėti vizualiniai istorijos šaltiniai aktuali
zuojami taip pat ir šiuo požiūriu. Jie įgalina pažvelgti į
tai, kaip Lietuvos istorijos „pradžią“ reiškiantis siuže
tas buvo vizualiai fiksuojamas įvairiais laikotarpiais
bei iš įvairių perspektyvų.
Apibendrinant norisi perfrazuoti taiklų Pauliaus
Subačiaus teiginį „Pasakojimas apie tautą yra pasako
jimas apie tai, ką ir kodėl mes pasakojame“56 į teiginį:
„vizualinis pasakojimas apie tautą yra pasakojimas
apie tai, ką ir kodėl mes vizualiai pasakojame“, ir dar
pridurti – ir apie tai, ką ir kaip apie mus vizualiai pa
sakoja kiti. 

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 4

tema: Lietuvos evangelizacijos tūkstantmečiui (1009–2009)

MINDAUGO KRIKŠTAS
Mečislovas Jučas

1253 m. Kuršo vyskupijos dalybų dokumento. Kuršių ir
Apaštališkasis Sostas buvo numatęs sukrikščioninti
žemaičių etninės ribos nėra aiškios. Pietinę Kuršo vys
Lietuvą per Livoniją. Lietuva buvo priskiriama Livonijos
kupijos dalį, pagal 1253 m. dalybos dokumentą (terra
vyskupijoms. Prūsijos vyskupijos nepretendavo į žemai
inculta), Duvzarę, Megovę, Keklį ir Pilsatą Augustas
čių žemes ir vyskupijų teritorijose nesiekė žemių šiapus
Bielensteinas priskyrė žemaičiams3. Kazimieras Būga
Nemuno. 1243 m. liepos 4 d. popiežiaus Inocento IV
legatas Vilhelmas prūsų
vyskupijos sienas laikė ir
žemėse išskyrė 4 vyskupi
kuršių sodybų sienomis, o
jas (Kulmo, Pomezanijos,
Henrykas Ùowmiañskis ir
Varmijos ir Sambijos) ir jas
Stanisùawas Zajączkowskis
patikėjo Rygos metropoli
didelę dalį Kuršo vyskupi
jai. Jų sienos buvo išves
jos priskyrė žem aič iams.
tos: 1) Vyslos, Drevencos ir
Vakarai – pop iežiai ir
Osos, 2) Vyslos ir Pasargės
imperatoriai – visai ne
upėmis, 3) iki Priegliaus ir
ats ižvelgė į etnines ar
4) iki Nemuno. Livonijoje
valstybines sienas. Jiems
buvo 5 vyskupijos: Rygos,
rūpėjo vien krikščionybės
Jonas Tritis. Iliustracija kun. Stasio Ylos maldynui „Tikiu Dievą“.
Kuršo, Žiemgalos, Tartu ir
plėtimas. 1244 m. liepos
1964. Medžio graviūra
Pernu (Ezelio). Popiežiaus
15 d. popiežius, jau trečią
Grigaliaus IX įgaliotinis Vilhelmas iš Modenos 1234 ir
kartą siųsdamas Vilhelmą Modenietį į Livoniją, reika
1237 m. nustatė Rygos, Kuršo ir Žiemgalos vyskupijų
lavo, kad jis skirtų misionierius į Lietuvą4. 1246 m.
1
2
sienas . 1251 m. jas patvirtino ir popiežius . Anksti,
vasario 5 d. popiežius Inocentas IV, ragindamas Kuršo
vyskupą vizituoti vyskupiją, priminė pareigą ginti ją
nuo 1208 m., žinoma Sėlių vyskupija. Kai apie 1220 m.
nuo lietuvių puolimų ir neleisti jos niekam užimti5.
buvo vokiečių nukariauta rytinė Žiemgala su Mežotnės
pilimi, ji buvo prijungta prie Sėlių vyskupijos. Žiemgalos
Ir imperatorius Frydrichas II 1245 m. ragino didįjį
vyskupija atsirado 1225 m., o 1237 m. jos sienos buvo
magistrą Henriką von Hohenlohe vykdyti pagonių
nustatytos tarp Dauguvos, Nemuno ir Neries, nuo ku
konversiją tarp Kuršo, Lietuvos ir Žiemgalos genčių ir
rios ištakų vyskupijos siena turėjo eiti iki Polocko. Šiai
tas žemes turėti: ad ingrediendum et obtinendum terras
vyskupijai turėjo priklausyti beveik visa Aukštaitija
Curlandiam, Letowiam et Semigaliam6.
dešinėje Neries pusėje, o toliau nuo Kauno jos siena ėjo
Vyskupijose buvo Ordino politinė valdžia, nes jose
iki Dubysos žiočių ir apėmė dalį Žemaitijos, kurios likusi
trečdalis žemės teko vyskupui, o du trečdaliai – Ordinui.
dalis priklausė Kuršo vyskupijai. Vilhelmas Modeni
Mindaugas įkūrė Lietuvos vyskupiją tose žemėse, kurios
etis apie 1234 m. paskyrė Kuršo vyskupą Engelbertą.
turėjo atitekti Kuršo ir Žiemgalos vyskupijoms. Nuo
Didelė šios vyskupijos dalis turėjo būti lietuvių krašte.
pastarųjų vyskupijų liko tik siauras pajūrio ruožas. Jį
Kai 1240 m. vyskupas žuvo Kuršių žemėje, išnyko ir
ginti 1252 m. Ordinas ir pasistatė Klaipėdos (Memelio)
jo vyskupija. 1251 m. buvo paskirtas naujas Kurš o
1
vyskupas Henrikas ir vyskupijai priskirtos žemaičių
Bunge Fr. G., Liv-Est und Curländisches Urkundenbuch (toliau –
LUB), Reval, 1853, Bd. 1, Nr. 133, 153. 1251 m. kovo 3 d. Žiemgalos
žemės Ventos aukštupyje, tarp Ventos ir Vadaksties (su
vyskupija buvo priskirta Rygos vyskupijai.
Akmene), visa Virvytė, Vardava, Bartuvos aukštupys
2
Ibid., Nr. 222, S. 281.
(su Mosėdžiu), Šventosios aukštupys. Tai žinome iš
3
Bielenstein A., Die Grenzen des lettischen Volkstammes und der
MEČISLOVAS JUČAS – istorikas, VU profesorius. Pastaruoju
metu išleido knygas: „Žalgirio mūšis“ (1999), „Lietuvos ir Len
kijos unija“ (2000).

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 4

lettischen Sprache in der Gegenwart und im XII Jahrhundert, S. P.,
1892.
4
Preussisches Urkundenbuch (toliau – PUB). Politische Abtheilung,
Königsberg, 1882, Bd. 1, Nr. 157, S. 118.
5
LUB, Bd. VI, Nr. 2729.
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pilį. Lietuvos vyskupija trukdė įgyvendinti pirminį
vienas krikštas, viena valdžia, vienas kovojančios
Lietuvos sukrikščioninimo planą.
Bažnyčios kūnas“10. Kitas popiežiaus žingsnis žengtas
Kaip atsirado Lietuvos valdžioje vyskupija? Čia reikia 1247 m. rugpjūčio 27 d., kai dviem bulėmis Danilai buvo
kiek platesnio žvilgsnio.
suteiktateisė į žemes, tarp kitų rusų kunigaikščių, kurie
Padėtį Rytų Europoje keitė iš Centrinės Azijos įsiveržę
dar „nepriklauso Bažnyčiai ir neteisėtai valdo“11. Da
totoriai. Čingischano anūkas Batijus nusiaubė rusų
nilai prašant, popiežius skelbė, kad niekas iš katalikų,
žemes: 1236 m. Riazanę, 1238 m. Vladimiro-Suzdalės
nė kryžiuočiai, jam pavaldžių žemių neužims12. 1247
žem ę, 1239–1240 m. pietinę Rusią ir Kijevą. 1241
m. rugsėjo 7 d. Inocentas IV jau skelbia, kad Danila
m. Batijaus ordos pasiekė
paž ada per litt er as spe
Vengriją, o 1242 m. – Len
ciales et nuntios vykdyti
kiją. 1242 m. rudenį rusų
bažnytinę uniją.Popiežius
žemės buvo paskelbtos cha
nusprendžia Danilą ir jo
no Bat ijaus ulus u. Rusų
tautą, ir valstybę priimti
kun ig aikščiai 1242–1247
„į bažnytinę vien ybę“ ir
m. buvo sušaukti į Ordą ir
vadina Danilą charissimus
turėjo patvirtinti savo va
in Christo filius noster, Da
salinę priklausomybę nuo
niel, rex Russiae illustris.
Batijaus7. Taip rusų žemėse
Popiežius paragino Rygos
arkivyskupą nuvykti pas
prasidėjo totorių jungas
Danilą ir įsitikinti, ar rusų
(išskyrus jų neužkariautą
karalius, jo vyskupai ir po
Šiaurę – Naugardą ir Psko
nai laikosi švento pažado13.
vą), kuris truko beveik du
su puse šimtmečio. Žinoma,
Inocentas IV 1248 m.
Jonas Tritis. Iliustracija kun. Stasio Ylos maldynui „Tikiu Dievą“.
kad 1258–1259 m. žiemą
vas ario 10 d. kreipėsi ir
1964. Medžio graviūra
totoriai puolė Lietuvą ir
į Suzdal ės kunigaikštį
buvo įsiveržę iki Nalšios, bet nepadarė didesnės įtakos
Aleksandrą (Nevskį) ir taip pat paragino jį jungtis su
krašto valdymui.
Katalikų Bažnyčia; pripažinti ją ir klausyti Apaštališkojo
Totorių įsiveržimas į Europą išgąsdino Vakarus.
Sosto. Aleksandrą jis taip pat kvietė paklusti Romos
Romos popiežius Inocentas IV net bandė siųsti pas
bažnyčiai ir siūlė įkurti katalikų katedrą Pskove14. 1248
totorius misionierius – pranciškonus ir dominikonus.
m. sausio 22 d. popiežius ragino Volynės kunigaikštį
Popiežius taip pat siekė sukurti buferinę zoną prieš
veikti išvien su Prūsijos magistru prieš totorius15. 1253
galim ą tot orių veržimąsi į Vakarus. Antitotoriškai
m. gegužės 1 d. popiežius skatino Čekijos, Moravijos,
koalicijai turėjo vadovauti Rygos arkivyskupas Albertas
Serbijos, Pomeranijos krikščionis kovoti su totorių ant
II. Jam buvo pavesta siekti ir krikščioniškų Bažnyčių
puoliais ir skelbti kryžiaus žygį prieš juos16. Ir Prūsijos
sujungimo. Rusia tuomet buvo suprantama kaip Kijevo
bei Livonijos vyskupai skelbė pasipriešinimą totoriams17.
valstybės paveldėtoja, Haličo–Volynės kunigaikštystė.
Už tai Vol ynės kun igaikštis Danila gavo karaliaus
Jos kunigaikštis Danila Romanovičius, dalyvavęs kovose
karūną, o jo rusų karalystė popiežiaus buvo paskelbta
su totoriais, siekė sustabdyti totorių veržimąsi į piet
paveldima ir paimta Šv. Sosto globon18.
vakarinę Rusią. Jis norėjo gauti Vakarų paramą ir, ma
Į popiežiaus Inocento IV rengiamą platų frontą prieš
tyt, kreipėsi į popiežių. Pirma popiežiaus reakcija buvo
totorius pateko ir „Mindaugo Lietuva“. Volynės metraštis
1246 m. gegužės 3 d. paskelbtos net 4 bulės. Jose sakoma,
ją pirmą kartą paminėjo 1235 m.19
8
kad Danila (Daniel) prašęs popiežiaus globos . Dar tais
XIII a. viduryje Mindaugas jau buvo tituluojamas vy
pačiais metais popiežius pasiuntė Čekijoje rezidavusį
riausiuoju kunigaikščiu – hoeste konic (Eiliuotoji Livoni
domin ikoną Aleksejų pas rusų karalių 9. Popiežius
jos kronika, eil. 3732). Dėl Mindaugo valdomos Lietuvos
istorikų nuomonės skyrėsi: ùowmiañskis manė, kad
perspėjo Rygos arkivyskupą ir įpareigojo jį veikti rusų
Mindaugas buvo lietuvių kariaunų vadas, o Henrykas
aplinkoje, kad būtų „vienas Viešpats, vienas tikėjimas,
LUB, Bd. 1, Nr. 185, S. 242.
Novgorodskaja pervaja letopisj, s. 79, PRL, t. 1, tb. 70.
8
Monumenta Poloniae Vaticana (toliau – MPV), ed. J. Ptaúnik, Cracoviae, 1914, t. 3, Nr. 43, 44, 45, 46; Historica Russiae Monumenta
(toliau – HRM), ed. A. J. Turgenevio, p. 1841, t. 1, Nr. 62, p. 57;
Nr. 63, 64, 65.
9
HRM, Nr. 64, p. 58.
10
LUB, Bd. 1, Nr. 191, S. 249–251; HRM, Nr. 65, p. 59.

MPV, t. 3, Nr. 53.
Ibid., Nr. 54, 55.
13
MPV, Nr. 58; LUB, Bd. 1, Nr. 195, S. 254.
14
HRM, Nr. 58; LUB, Bd. 1, Nr. 195, S. 254.
15
MPV, III, Nr. 66; PUB, I Erste Hälfte, Nr. 204, S. 142.
16
HRM, Nr. 88, p. 78–79.
17
Ibid., Nr. 90, p. 80.
18
MPV, III, Nr. 67; Ipatjevskaja letopisj, M., 1998, s. 827.
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Paszkiewiczius – kad Lietuvos kariaunų vadas buvęs
ir iki Mindaugo, bet jo šeima pasidalijo Lietuvą, o Min
daugas iš naujo ją suvienijo20. Dėl ankstyvosios Lietuvos
valstybės pobūdžio yra taip pat dvi priešingos nuomo
nės: 1) „gentinė valstybė“ kaip karinė demokratija, 2)
ankstyvoji feodalinė monarchija. Skirtingų nuomonių
esama ir dėl Lietuvos valstybės politinio centro. Jo ieš
kota Anykščiuose (Šeimyniškėlių piliakalnis), Kernavėje,
Vilniuje, Naugarduke. Labiausiai patikimos paieškos
veda į Kernavę. Bene pirmasis tą mintį iškėlė Maksas
Töppenas, jį parėmė Fryderykas Pappeé, Ludwikas
Koùankowskis, Henrykas Paszkiewiczius, Manfredas
Hellmannas, Juozas Stakauskas, Zenonas Ivinskis21.
Tokia prielaida grindžiama svariais argumentais: 1)
pastaraisiais dešimtmečiais surastas Kernavėje pir
masis XIII a. Lietuvos miestas, kaip amatų ir prekybos
centras, kurį supo trys galingi piliakalniai; 2) Eiliuo
toje Livonijos kronikoje (eil. 8343–8350) teigiama, kad
Livonijos riteriai žygiavo zu Kernowen... do wart kuniges
Thoreiden lant – į Kernavę..., kur buvo kunigaikščio
Traidenio žemė. Nors tarp Mindaugo ir Traidenio ne
galima nustatyti giminystės ryšių, bet laiko tarpsnis
tarp jų valdymo buvo nedidelis; 3) Lietuvos metraštis
liudija (XVI a. pradžioje, bet perteikdamas lietuvišką
tradiciją) apie seniausią Lietuvos sostinę Kernavę.
Lietuvos valstybė kūrėsi etninėje lietuvių žemėje, o ne
Nemuno aukštupyje, kur buvo mišrios slavų ir lietuvių
gyvenvietės. Valstybės branduolys buvo Neries baseine.
Liet uvos valstybė nebuvo Kijevo Rusios tęsinys su
slaviškais politiniais Polocko ar Naugarduko centrais.
Mindaugo pradėtos kunigaikščių vidaus kovos liudija
prasidėjusį valstybės vienijimo procesą. Volynės met
raštininkas užrašė: izgna Mindovg synovca svoego Tevte
vila i Edivida. Jis tai darė pasiųsdamas tuos broliavai
kius kartu su vuem Vykontom kariauti į Smolenską. Tuo
pasinaudojęs Mindaugas zane poimana be vsia zemlia
litovskaja i besčislenoe umenije...be bogatstvo ich ir dar
norėjęs juos nužudyti22. Kunigaikščiai, sužinoję Mindau
go kėslą, bėgo į Volynę pas Danilą. Danilos žmona prašė
vyro jų nepriimti, bet Danila nepaklausė. Jis norėjo
pasinaudoti lietuvių kunigaikščiais ir su jais žygiavo
į Naugarduką, Volkovyską, Slonimą, Zditovą. Danila
siekė išstumti Mindaugą iš Juodosios Rusios, tik Vykintą
pasiuntė pas jotvingius ir žemaičius, po to pas vokiečius
Ipatjevskaja letopisj, s. 776.
Ùowmiañski M., Studia, t. 2, s. 319–339; 352–360; Paszkiewicz H.,
Jagiellonowie a Moskwa, s. 43–53; Pamiętnik V Powszechnego zjazdu
historyków polskich w Warszawie, 1931, d. 2, protokolai, p. 76–80;
Kwartalnik Historyczny, 1930, 44, s. 308.
21
Scriptores rerum Prussicarum, Leipzig, 1863, t. 1, p. 95. Pastaba
5-ta; – Er beherrschte namentlich Oberlitthauen oder Auxtote, Kernow
an der Wilia war seine Residenz, in: Kwartalnik Historyczny, 1927, s.
469–470; Koùąkowski L., Dzieje..., 1930, s. 3; Paszkiewicz H., Jagiello
nowie a Moskva, 1933, p. 79–87; Ivinskis Z., Lietuvos istorija, Vilnius,
1991, p. 177 – „viena pagrindinių buveinių“; Hellmann M., „Die Päpste
und Litauen“, in: La cristianizzazione della Lituania, Vaticano, 1987,
19
20
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į Rygą. Vykintas tapo pagrindiniu koalicijos prie Min
daugą organizatoriumi. Jis pranešė, kad vokiečiai
nori padėti Tautvilai. Danila davė Tautvilai rusų ir
polovcų, ir visi žygiavo į Rygą. 1248 m. Rygoje Tautvila
buvo pakrikštytas23. Polocke, kurį valdė Tautvila, buvo
įkurta jam pavaldi katalikų vyskupija, minima iki 1310
m. – Rutheniensis ecclesia. Tautvila sustiprino savo
pretenzijas į Lietuvos sostą, nes, veikdamas išvien su
Rygos bažnytine hierarchija, siekė pakrikštyti Lietuvą.
Volynės metraštis tiesiogiai sieja Tautvilos krikštą ir
Mindaugo pastangas eiti Tautvilos keliu. Mindaugas
bandė ardyti savo priešų koaliciją – vienus papirkti, o
su kitais kovoti. Mūšyje prie Tverų žuvo jo pagrindi
nis priešas Vykintas. Mindaugas pradėjo derybas su
Livonijos magistru Andriumi von Stirlandu: pasiuntė
slaptą pasiuntinį į Rygą su dovanomis zlata mnoga i
serebra i sosud serebrenych. Jis prašė magistro nužudyti
Tautvilą, bet magistras atsakė: ne možeš izbavlen byti
ašče ne pospeši k pape i primeši kreščenija ne otdoleši
vragou24. Eiliuotoje Livonijos kronikoje teigiama, jog
magistras siūlęs Mindaugui:
Kad krikščionimi tu liktum,
Didžią garbę aš tau duočiau
Ir išrūpinčiau vainiką,
Nors dėl to reiktų man mirti.
(eil. 3491–3496)
Bet magistras neužmiršo ir savęs:
Žodžiai tie karaliui tiko.
Magistrui pažadėjo
Didį plotą savo žemės.
(eil. 3497–3499)
Mindaugo pasiuntiniai sutarė su magistru, kad
Mind augas kreipsis į popiežių. 1250 m. Mindaugo
pasiuntinys Parbus nuvyko į Milaną pas popiežių
(eil. 3509). Inocentas IV bulėje rašė, kad Mindaugas
prašė krikšto ir siuntė pasiuntinius pas popiežių, kad
jį priimtų kaip ypatingą Romos Bažnyčios sūnų25. Ino
centas IV pavedė Kulmo vyskupui Henrikui fidelium
fecit per baptismatis sacramentum26. 1251 m. liepos 17
d. popiežiaus bulėje Mindaugas (Mindowin) pavadintas
carissimus in christo filius nostrus illustris Luthovie Rex.
Kulmo vyskupas Henrikas buvo įpareigotas karūnuoti
S. 40, 44 – Kernavė am Neris eine der Wichtigen Burgen Mindaugas ir
Zentrum der Königsherrschaft des Mindaugas. Stakauskas (p. 59) palaikė
Paszkiewiczių, kad Kernavė buvo Mindaugo sostinė.
22
Ipatjevskaja letopisj, s. 815.
23
Inocento IV bulė Tautvilai datuota 1248 m. rugsėjo 28 d. Tautvilos krikštą mini ir Volynės metraštis: prijaša rižanie s velikoju čestju i
kresščen byst (s. 816).
24
Ipatjevskaja letopisj, s. 817.
25
Theiner H., Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, 1860
(toliau – Theiner H.), t. 1, Nr. 102, p. 49.
26
Ibid, Nr. 101, p. 49.
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Mindaugą autoritate nostra corones in Regem27. Kita
bule Inocentas IV įpareigojo Kulmo vyskupą įkurti
vyskupiją, kuri „būtų pajungta tik Romos pontifika
tui“. Popiežius Inocentas IV įpareigojo Henriką pagal
formą prisaikdinti Lietuvos vyskupą „pažodžiui ir tos
priesaikos raštą, antspauduotą savo antspaudu, per
savo pasiuntinį nusiųsti jam“28. 1251 m. vasarą Mind
augas buvo pakrikštytas su žmona Morta ir su daugybe
pagonių. Mindaugo krikšto faktą užfiksavo ir Eiliuotoji
Livonijos kronika (eil. 3560–3563), tik suplakė krikšto
ir karūnavimo įvykius. 1251 m. popiežius Inocentas
IV paskelbė net 6 bules Mindaugo krikšto klausimu,
bet 1251 m. nebuvo įkurta vyskupija, o Mindaugas
nebuvo karūnuotas Lietuvos karaliaus karūna. Kaip
tai paaiškinti? Krikšto priėmimas nepašalino karo
pavojaus. Mindaugas papirko žemaičius ir jotvingius,
o savo karo jėgą nukreipė į Volynę. Totorių pavojaus
akivaizdoje Danila sutiko tartis su Mindaugu. 1252 m.
buvo sudaryta taika. Tai ir buvo proga prašyti žadėtos
karūnos bei vyskupijos. 1253 m. vasarą Mindaugas
buvo vainikuotas. Karaliaus karūną Mindaugui ir jo
žmonai Mortai uždėjo Livonijos magistras Andrius von
Stirlandas29. Su juo į Lietuvą atvyko taip pat Kulmo
vyskupas Henrikas ir kunigai.
Mindaugas paprašė skirti Livonijos kunigą Kristijoną
Lietuvos vyskupu. 1254 m. kovo 12 d. jis priėmė Kristi
joną ir skyrė jam pusę Raseinių, Ariogalos, Betygalos
ir Laukuvos žemių 30. Bet 1254 m. rugpjūčio 25 d.
prieš popiežiaus valią Rygos arkivyskupas subordi
navo Kristijoną savo valdžiai31. Mindaugas pasiskundė
popiežiui. Inocentas IV panaikino vyskupo Kristijono
pavaldumą Rygos arkivyskupui ir padarė jį tiesiogiai
priklausomą Šv. Sostui32. Tai buvo didelis Mindaugo
politikos toliaregiškumo vaisius. Ta proga popiežius
pareiškė, kad Mindaugą „nuo jo atsivertimo pradžios va
dinsime protinguoju sūnumi“, o Lietuvos vyskupas tapo
tiesiogiai pavaldus Romos popiežiui. 1251 m. popiežiaus
bulėje sakoma, kad Rex Lethovie yra pasiruošęs savo
lėšomis pastatyti naują katedrą33. 1254 m. kovo 12 d.
katedrą fundavo Mindaugas34. 1253 m. rugpjūčio 21
d. popiežius įgaliojo Rygos arkivyskupą konsekruoti

kunigą Kristijoną Lietuvos vyskupu35, bet šis 1259 m.
pasitraukė iš Lietuvos36.
Kur buvo katedra? Napoleonas Kitkauskas dabartinės
Vilniaus arkikatedros šiauriniame šone rado bažnyčios
pamatus. Apie tai plačiau paskelbė kun. Algimantas
Kajackas37. Bet Mindaugo katedros vieta tiksliai nenu
statyta. Politinis ir religinis centrai nebūtinai turėjo
sutapti.
Karūnavimo metu ir po to Mindaugas Ordinui užrašė:
1) 1254 m. – pusę Raseinių, Betygalos, Ariogalos ir
Laukuvos žemių38;
2) 1255 ir 1261 m. – Sėlą39;
3) 1257 m. – Karšuvą ir Nadruvą40;
4) 1259 m. – Sūduvos dalį, Dainavą, visą Žemaitiją,
išskyrus Kristijonui užrašytą dalį ir Skalvą41;
5) 1260 m. – visą Lietuvą, jei mirtų bevaikis42.
Užrašymų neautentiškumą, kaip rašė Ivinskis 43,
liudija tokie argumentai: 1) vis didesni plotai galėjo
būti užrašyti tik verčiant tragiškiems įvykiams. Tokių
įvykių Lietuvoje tuomet nebuvo; 2) perdėtai liaupsinami
Ordino nuopelnai; 3) nėra tų užrašymų liudytojų; 4)
popiežius 1264 m. numatė Lietuvos sukrikščioninimą
per Čekijos valdovą Otokarą II. Ordinas siekė įrodyti,
kad tos provincijos priklauso jam, todėl galėjo falsifikuoti
dokumentus.
1254 m. Livonijos magistras ir Prūsijos vicemagistras
Burhardas von Hornhuzenas dalijo jotvingių žemes Mo
zūrijos kunigaikščiui Ziemovitui ir Volynės – Danilai už
suteiktą jų Ordinui pagalbą įsitvirtinant toje žemėje.
Mozūrija ir Volynė gavo trečdalį jotvingių žemės in
perpetuam possidendam44. Nereikia manyti, kad jis tai
darė be Šv. Sosto žinios. 1247 m. Inocentas IV įgaliojo
savo nuncijų kontroliuoti Ordino veiksmus45. Dauguma
jotvingių, kaip ir prūsai, buvo išnaikinti arba asimiliuoti.
Pagrindinis argumentas, kad Mindaugas iki mirties
(1263 m.) išliko krikščionis, yra popiežiaus Klemenso
IV 1268 m. sausio 20 d. bulė čekų karaliui Otokarui II,
skatinanti jį atstatyti krikščionybę Lietuvoje. Joje pami
nėta ir tai, ką darė clare memorie Mindota46. Stakauskas
manė, kad Mindaugas išliko krikščionimi iki mirties,
nors kategoriškai neneigė ir priešingos nuomonės47.

Theiner, I, Nr. 101, p. 49; Nr. 102, p. 49; Nr. 104, p. 50.
Ibid, Nr. 105, p. 50.
29
Eiliuotoji Livonijos kronika, eil. 3561–3563.
30
LUB, Bd. 1, Nr. 263, S. 345.
31
Theiner, I, Nr. 120, p. 58.
32
Ibid, Nr. 121, p. 59; HRM, Nr. 111, p. 81.
33
Theiner, I, Nr. 111, p. 53.
34
LUB, Bd. 1, Nr. 263, S. 345. Vokiečiai, aiškindami 1409 m.
žemaičių sukilimo priežastis, teigė, kad Mindaugas fundavit quandam
ecclesiam cathedralem in quadam civitate que vocata est Wille (Codex
epistolaris Vitoldi, p. 996).
35
PUB, Bd. I, Nr. 273, S. 206.
36
SRP, t. II, p. 42–43.
37
Kajackas A., „History and recent archeological investigations of
Vilnius cathedral“, in: La cristianizzazione della Lituania, Vaticano,

1987, p. 264–279.
38
LUB, Nr. 263, S. 345.
39
Ibid., Nr. 286, S. 371; Nr. 363, S. 451–464.
40
PUB, Bd. 1, Zweite Hälfte, 1909, Nr. 39, S. 33–35.
41
Ibid, Nr. 79, S. 69–70.
42
Ibid, Nr. 106, S. 91–93; Napierski K. E., Russich–Livländische
Urkunden, S. P., 1868, Nr. 5, 13, 18, 20, 23, o Nr. 14, 19 yra popiežiaus
patvirtinimas dėl Sėlos žemės.
43
Ivinskis Z., Lietuvos istorija, Vilnius, 1991, p. 179.
44
PUB, Bd. 1, Erste Hälfte, Nr. 298, S. 221.
45
Ibid, Nr. 201, S. 141.
46
Theiner, I, Nr. 151, 154, p. 79, 80–81 ir PUB, 1, Zweite Hälfte,
Nr. 279, S. 198.
47
Stakauskas J., Lietuva ir Vakarų Europa XII amžiuje, Kaunas, 1934,
p. 126–130, 240.

27
28
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MINDAUGO KRIKŠTAS

Kad Mindaugas atsisakė krikščionybės, yra daugiau
argumentų: 1) Mindaugo apostaziją patvirtina net trys
nepriklausomos viena nuo kitos XIII a. kronikos. Volynės
metraštyje pasakyta, kad kreščenije ego ljstivo byst48.
Plačiau apie tai rašė Eiliuotoji Livonijos kronika:
Malonu būtų žemaičiams,
Kad karalius panorėtų
Sunaikinti tuos krikščionis
Ir jis pats pagoniu liktų,
Ir kad priimtąjį krikštą
Greit pamesti jis sutiktų.
To žemaičiai reikalauja.
Žemaičių įkalbėtas Mindaugas prisidėjo prie pagonių49.
Didžiosios Lenkijos (Poznanės vyskupo) kronika
tvirtina tą patį, kad Mindaugas atsisakė krikščionių
tikėjimo50;
2) Gediminas teigė, kad Mindaugas atsisakė krikš
čion ybės dėl Ordino daromų skriaudų Lietuvai. Tą
Gedimino teiginį pakartojo ir popiežius Jonas XXII
1324 m. birželio 1 d. 51;
3) 1409 m. vokiečiai, rašę apie 1409 m. žemaičių
sukil imą, nurodė, kad Mindaugas ir jo krikščionys
atsisakė krikščioniško tikėjimo ir kad tai buvo didelė
krikščionybės išdavystė52;
4) Konstancos Susirinkime 1416 m. vokiečių proku
ratorius Petras Vormenditas teigė, kad Mindaugas
netrukus po krikšto jo atsisakė53.
Ipatjevskaja letopisj, s. 817.
Livländische Reimchronik, Riga, 1998, eil. 6350–6356 ir 6430.
50
Monumenta Poloniae Historica, ed. A. Bieùowski, Lwów, 1872,
s. 586.
51
Gedimino laiškai, Vilnius, 1966, Nr. 12, p. 93; LUB, Bd. 2, Nr. 703,
S. 172; Theiner, I, Nr. 293, p. 193.
52
Codex epistolaris Vitoldi, ed. A. Prochaska, Cracoviae, 1892,
48
49
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Dvi popiežiaus bulės, nors tiesiogiai ir nekalba apie
Mindaugo apostaziją, bet tą faktą akivaizdžiai patvir
tina. 1260 m. sausio 25 d. popiežius paskyrė Prūsijos
ordinui iš totorių jo atimtas rusų54 ir pagonių žemes55.
Prievartinė misija buvo pavesta jau ne Danilai ar Min
daugui, o Prūsijos ordinui.
Tariamą Mindaugo atsidavimą Bažnyčiai formavo
religinio entuziazmo kupinos popiežiaus bulės. Tai buvo
tik krikščioniško pasaulio intencija. Tuo tarpu Min
daugo krikštas buvo padiktuotas politinių aplinkybių.
Jo elgesys, ypač paskutiniaisiais gyvenimo metais,
kelia daug abejonių. Jis dėjosi su stačiatikiais, nes jo
dukterys ištekėjo už Danilos sūnų Švarno ir Romano.
Sūnus Vaišelga buvo aktyvus stačiatikis.
Kuo paaiškinti Mindaugo ir Danilos pasikeitimą Ro
mos atžvilgiu? Visų pirma susilpnėjo totorių užpuolimo
pavojus ir nebereikėjo Vakarų paramos. Totoriai
pasitraukė į pietų stepes ir tik rinko iš rusų gyventojų
mokesčius bei duoklę. Reti jų įsiveržimai priminė tik
bausmes. Kad ir kaip būtų, tačiau viena neginčijama
tiesa – lietuviai pasiliko pagonybės tamsoje. Popiežiai
juos vadino infideles. Vėlesnieji Lietuvos valdovai tik
derėjosi su Vakarais (Roma, Lenkija, Vengrija, Čekija)
dėl krikščionybės priėmimo sąlygų. 1387 m. krikštijant
Lietuvąapie Mindaugo krikštą net nebuvo užsiminta.
Nepriėmusi krikšto Lietuva daug ką prarado. Ji turėjo
kariauti su Ordinu, buvo izoliuota nuo Europos, neteko
teisių įgyti katalikišką valstybės karūną ir valstybinį
suverenitetą.

p. 997.
53
Ibid, p. 1027.
54
LUB, Bd. 1, Nr. 345, S. 440.
55
Ibid, Nr. 346, S. 441.
56
Theiner, I, Nr. 123, p. 60–61; PUB, Bd. 1, Politische Abteilung,
Nr. 310.
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religijotyra

FILOLOGINĖ RELIGIJOTYRA:
ESCHATOLOGIJŲ ANALIZĖ
Gintaras Beresnevičius

Labai apsidžiaugiau, kai pavyko sugalvoti pabaisišką
antraštę, nuo kurios taip ir trenkia begaliniu intelek
tualumu ir nuoboduliu. Nors iš esmės bandysiu kal
bėti būtent apie tai, o visų pirma apie religijotyros
tendencijas šių dienų Vokietijoje. Praėjusių metų spalio
7–10 d. dalyvavau Tiubingene vykusioje religijotyros
konferencijoje, skirtoje pasaulio pabaigos koncepcijoms
religijose; čia pamėginsiu perteikti tiek pačią konfe
rencijos medžiagą, tiek parodyti, kas dabar vyksta
Vokietijos religijotyroje.
Konferencijos tema: „Pabaigos laikas, posūkio laikas,
naujasis laikas“ (taip grubiai pažodžiui verčiu kalambū
rišką Endzeit, Wendezeit, Neue Zeit) surengė Vokietijos
religijų istorikų susivienijimas (Deutsche Vereinigung
fur Religionsgeschichte, DVRG). Tai ypač norėčiau pa
brėžti: religijų istorijos disciplina yra kas kita, negu ly
ginamoji religijotyra ar ties teologijos riba balansuojanti
evangelikų teologijos fakultetų religijotyra. Šiandien
religijų istorija, atsikračiusi evoliucionizmo, „visuo
tinės religijų istorijos“ slogučio, yra istorinė filologinė
disciplina, besinaudojanti atitinkamai istoriniu-filo
loginiu metodu ir išsikovojusi (karingas atspalvis čia
pabrėžtas ne tuščiai) autonomiškos humanitarinių
mokslų disciplinos rangą. Dėl susiklosčiusių aplinkybių
būtent filologiniam-istoriniam metodui religijų istorija
privalo dėkoti už savo autonomiškumą, ir kiekvienas
religijų istorikas vienaip ar kitaip deklaruoja jam savo
ištikimybę.
Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip šimtas moksli
ninkų, perskaityti trisdešimt keli pranešimai. Išskyrus
plenarinius posėdžius, į kuriuos rinkdavosi apie du
šimtus žmonių, tarp jų „iš gatvės“, konferencija vyko
dviem srautais, iš pranešimų pavadinimų ne visada
buvo galima nuspėti, ką vertėtų rinktis, juolab kad
žadėtų pranešimų anotacijų beveik niekas iš anksto
nepateikė. Besirinkdamas beveik visuomet pataiky
davau į prastesnį referatą, tad pilno vaizdo fiziškai
GINTARAS BERESNEVIČIUS – religijotyrininkas, LMA Kultūros
ir meno instituto vyr. mokslinis bendradarbis.
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susidaryti negalėjau. Apytikrį – lyg ir... Manau, kad
mūsų konferencijos nėra tobulos, tačiau visiškai tas
pat ir Tiubingene. Pranešimai būdavo kaitaliojami vi
etomis, kartais paskutinę akimirką, nurodomos ne tos
temos, ne tie pranešėjai, kas pusdienį programos buvo
spausdinamos iš naujo. Jaučiausi kaip namie.
Situacija. Vokietijoje irgi krizė, taupymas ir, žinoma,
pakraščio disciplina – religijotyra. Po to jau filosofija,
istorija, filologija. Žodžiai „religijotyros finansavimas“
auditorijoje sukelia ne šiaip kreivas šypsenėles, o juoko
papliūpą. Dalyvavau tokioje „vidinėje“ konferencijos
dalyje, kur Tiubingeno universiteto religijotyrininkai
doktorantai pristatinėjo savo projektus, t. y. būsimo
darbotemas, dabartinį įdirbį. Projektai įvairūs. Vienas
tyrinėja Filipinų flagelantus, kurie gerai išsiplakę dar
ir leidžiasi prikalami prie kryžiaus; per praėjusias Ve
lykas leidosinukryžiuojamas pats, dabar ieško rėmėjų,
nes nori dar kartą. Pasakojo apie prikalimo ypatumus,
pojūčius kalant vinis ir kybant ant kryžiaus. Drauge
yra parašęs sausą mokslinę studijėlę apie flagelantus.
Žmonės buriasi į grupeles, tiria konkrečią temą, ieškosi
rėmėjų. Tai gana sud ėtinga. Kartais pasirenkama
specifinė tematika, kurios niekas niekada neparems
(kokios nors lokalinės paraislaminės sektos tyrimai
ar seniai pražuvusios civilizacijos karo ritualas), tad
pinigų mėginama graibytis pagal kitokius kriterijus,
ypač žvalgantis į Briuselio fondų pusę. Bet neatrodo,
kad tai labai sėkmingas dairymasis. Tarkime, žmogus
tiria islamą; Briuselyje prasimušaiki aukšto, skirstančio
pinigus valdininko, kuris jam paaiškina, kad islamas
nea ktualu, šiandien reikal ing iausi musulmonybės
tyrimai. Visa auditorija leipo juokais, nes „ir arkliui
aišku“, kad šie dalykai iš esmės sinonimiški, nes „nėra
musulmonybės be islamo“, bet valdininko galva – tai
ne arklio. Dar vienas projektas, irgi gan beviltiškas, –
grupelė islamo tyrėjų, mėgina „priminti uodegą“ Avero
jaus jubiliejui Briuselio skirtiems pinigams. Averojus
su religijotyra turi ne daug bendra,bet grupelė siekia
paramos naujam Averojaus vertimui į vokiečių kalbą su
naujais komentarais. Mat yra VDR atliktas vertimas,
o jis – socialistinis. Kuo tai baigėsi, nežinau, bet ta
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grupelė užsimojusi, beje, puikiamprojektui – parašyti
Azijos religijų istoriją. Kadangi šiam reikalui pinigų
niekas neskirs, ieškoma lėšų „iš šono“. Apskritai daug
jaunimo pasirinko specifines jiems įdomias, tačiau
„nekošernas“ temas, tad jas ir tiria, tačiau finansavimo
galimybių ieško įvairiausiuose vietinės ir pasaulinės
reikšmės jubiliejuose etc. Tyliai jusdamas kolegišką
solidarumą, pastebėjau: jie nedaro neskonybių, t. y.
neima puikiai finansuojamo feminizmo ar sociologijos
temų. Religijotyrinink as – tai žmogus, turintis sa
vigarbos. Religijų tyrinėjimai šio to išmoko.
Koks nors mokslo funkcionierius galėtų nusišiepti: štai
ir ten su finansavimu ne kaip, ko dar norėti iš lietuviš
ko mokslo biudžeto. Visiška tiesa, tik Vokietijoje fondų
šimtai ir tūkstančiai. Surasti padorią finansuojamą
temą nėra sunku. O be to, algos mokamos. Nors, tiesa,
Vokietijoje religijotyrininko profesoriaus alga mažesnė
už visų kitų disciplinų profesūros algas. Ir ten jie
„pakraštyje“.
Ad hominem. Žmonių elgesys konferencijos metu.
Žmonių, nes vokiečiai, pasirodo, irgi žmonės. Elgiasi
kaip ir per lietuviškas konferencijas ar paskaitas.
Geriausiavieta auditorijoje – iš krašto. Mėgstamos dar
antra,trečia kėdė nuo praėjimo. Galinės vietos pačios
geriausios, pirmųeilių niekas nenori. Po pranešimo au
ditorija reiškiapadėką: maždaug šimtas žmonių beldžia
krumpliais į stalo paviršių. Toks dundėjimas, gūdokas,
viduramžiškas, bet man labai patiko. Kitkas – kaip ir
Lietuvoje. Rektoratoposėdžių salėje, kur vyko kai kurie
posėdžiai, yra mikrofonas, tačiau jis arba neveikia, arba
cypia. Bet vokiečiai turi baisiai stiprias gerkles, tad
nesijaudina. Iš paskutiniųjų stengiamasi laikytis regla
mento, vedėjas stabdo kalbėtoją, o tas: „va dar paskutinė
auksinė mintis... ir dar...“ Tiesa, iki galo vadžios nebuvo
paleistos. Prieš auditoriją kartais sėdėdavo turintis
moderuoti senyvas profesorius. Prasidėjus pranešimui,
jis imdavo knapsėti nosimi ir akimirksniu užmigdavo,
visos auditorijos džiaugsmui...
Dėl juoko. Pranešimo, kurio tris keturis kartus nenu
traukė juoko pliūpsnis, nebuvo. Tai ne vien pedagoginės
pertraukėlės auditorijai išjudinti. Pranešėjai ironizavo
save ir savo objektą, žaidė kalambūrais, o kas nesugebėjo
subtiliai ironizuoti, bent banaliai pokštavo. Bet audi
torija juos priimdavo palankiai, juokdavosi iš visiškai
persenusių juokų. Juokas – religijotyrininkųpožymis.
Prie metodologinių reikalavimų religijotyrai visiškai
teisėtai galima prirašyti humorą, gal teisingiau – ironiją.
Kodėl – jau atskiro straipsnio tema.

Kontekstai
Konferencija, kaip ir dera religijų istorijos konferen
cijai, vyko vokiečių kalba, dalyvavo iš esmės vokiškai
kalbančių šalių universitetų atstovai, būta prancūzo,
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graiko, švedų, vokietės iš Teherano, bet religijotyrininkų
koinė Europoje – vokiečių kalba. Aiškiai matyti, kad
akademinis ratas susiformavęs, viena katė kitą pažįsta
ir aiškiai žino, ko iš vieno ar kito pranešimo laukti. Rytų,
Vidurio Europos atstovų nėra, net visur dalyvaujančių
lenkų. Kadangi nebuvo pakankamai lėšų (tokia buvo
oficiali versija), iš JAV dalyvių nesikviesta, bet niekas
jų, švelniai tariant, nepasigedo. O savanorių iš užatlan
tės nebuvo, spėju, dėl to, kad jų eseistika religinėmis
temomis šioje kietoje terpėje būtų sumalta į miltus.
Pranešimų geografija įvairavo, bet ją galima nesun
kiai apibendrinti. Viduržemio jūros baseino, keltų bei
germanų, Kinijos religijos, induizmas. Ugrofinai, slavai,
baltai paminėti nebuvo, Oderis religijų istorikams (!)
yra aklina siena. Ne Gangas juk, neįdomu. Nors apie
slavus, tiesa, būta – Vasilios Makrides iš Erfurto uni
versiteto skaitė pranešimą apie moderniąją ortodoksų
apokaliptiką, iš esmės remdamasis Jugoslavijos ideo
loginių stereotipų modeliu. Antras slavų paminėjimas –
įžanginėje, konferenciją pradėjusio Hanso Kippenbergo
kalboje, kurioje jis, modeliuodamas XX a. teokratinių
tendencijų kryptis, užsiminė apie buv. Jugoslaviją,kur
žudynės vyko ir po religinės neapykantos vėliava. Tai
jam kažkaip netilpo į istorijos bei teokratijos pabaigos
koncepciją, tad Kippenbergas su Jugoslavijos problema
susitvarkė vienu ypu: alles klar: Slawen (prasmė tokia:
ko norėti, juk tai slavai). Šį metodologinį piruetą au
ditorija sutiko pritariančiu griausmingu juoku. Aš ne
slavas, bet pašiurpau. Iš juodaodžių šaipytis nevalia
– rasizmas. Iš slavų galima.
Rytų ir Vidurio Europa nurašoma su išankstine
arogantiška panieka ar geriausiu atveju ignoruojama.
Tai nėra sunku, nes galų gale Vidurio Europoje profesio
nalios religijotyros realiai nėra. Bent jau tokios, kuri
atit iktų istorinės-filologinės religijotyros reikalavi
mus. Ausies krašteliu mėginau nugirsti „Marija Gim
butas“, nes buvo aišku, kad, tarkime, „Greimas“ tikrai
neišgirsiu. Nieko panašaus. Net amerikonų religijotyros
šulas Campbelas paminėtas nebuvo. Ne ta kompanija.
Religijų istorijoje reikalavimai patys aukščiausi, pa
tys radikaliausi.
Baigiant apie kontekstus. Religijų istorikų profesūra
intensyviai juda. Du trys metai Brėmeno universitete,
po to Berlynas, dar po kelių metų Erfurtas – tai natūrali
profesorių ir docentūros rotacija. Viena vertus, nuo
viduramžių laikų mokslininkas privalo judėti, idant
neapkerpėtų, susipažintų su kitomis idėjomis ir pasi
tikrintų savąsias. Šiais internautų laik ais tai irgi
galioja. Judantis profesorius juda su savo koncepci
jomis ir paskaitų kursais. Kiekviename universitete
esti sava religijotyros pakraipa, su kuria „naujokui“
tenka kontaktuoti, antra vertus, toks desantas verčia
sujusti ir vietinius mokslininkus. Nekalbu apie stu
dentus, kuriems profesoriai dėl to pernelyg neįkyri. Ir
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dar: su dviem trim paskaitų kursais profesorius gali
suktis po universitetus. Šiuo metu ši rotacija linksta į
buvusią Rytų Vokietiją – Leipcigą, Erfurtą, Greifsval
dą. Profesūra ten dėstyti vyksta patyliukais burnoda
ma, bet ne dėl kokios nors prievartos – tiesiog reikia
kelti „rytietiškų“ univers itetų lygį, tai sąmoningas
piliečio aukojimasis. Tiesa, kiekviename universitete
yra vadovaujantis profesorius, ant savo pečių laikantis
kryptį, kuri tame universitete jau turi tradiciją ir įdirbį.
Tokie jau nejuda. Tiubingeno krypties laikytojas – prof.
Bernhardas Gladigowas, anglakilmis vokietis, pavardė
tariama taip, kaip rašoma, kryptis – filologinis istorinis
radikalizmas, visos kitos metodologijos netinkamos.
Gal todėl konferencijoje nemačiau jokių fenomenologų
ar lyginamosios religijotyros atstovų, o gal jie tiesiog
bijojo prisipažinti.

Metodas ir lygis
Metodologija, kaip minėjau, filologinė-istorinė, tad
buvo įdomu pasižiūrėti, kas tai yra iš tikrųjų.
Pranešimai dažniausiai buvo sukalti „filologiškaiistoriškai“ puikiai. Bet kokio nors aukštojo filologinio
pilotažo nepastebėjau. Tiesiog pranešėjai moka rei
kiamą kalbą, bent jau gali laisvai skaityti šaltinius.
Ar tai būtų kinų, ar korėjiečių, ar sanskritas, ar senoji
persų – jokių abejonių nekyla, tai conditio sine qua... Ka
lbinio konteksto išmanymą papildo istorinio laikotarpio
pažinimas, žinios apie laikotarpio ir teritorijos ekono
miką, socialinę sferą, vyraujančią ideologiją. Konkreti
problema perleidžiama būtent per šiuos filtrus, ir pats
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„perleidimas“ problemą jau savaime gerokai pavartalio
ja iš įvairių pusių bei požiūrio taškų. Esama ir lyginimo
elemento. Tarkime, su atitikmenimis kitais laikais, ki
tose kultūrose bei religijose. Bent jau man, susidūrusiam
su dažnai neigiama lietuvių folkloristų reakcija į
tautosakinės medžiagos panaudojimą mitologinėms
rekonstrukcijoms, įdomu buvo tai, kad ne tik sakmės,
bet ir tarptautinės pasakos labai laisvai įtraukiamos
į kokio nors ritualo ar įvaizdžio rekonstrukcijas: tai
laikoma ypač elegantišku metodologiniu veiksmu.
Problema kartais išaiškinama lyg ir vienaprasmiškai,
kartais paliekama atvira, kartais pasiūlomi keli jos
sprendimo būdai, bet nuolat paliekama erdvė kitokiam
sprendimui. Tiesa, ne visiems pranešimams tai galioja.
Be to, mano klausytieji religijotyrininkai nesyk turi
kokią nors savo idée fixe, kurią jau gina iš peties.
Dar vienas principas – tai nuolatinė kritiška nuostata.
Visų pirma, tiriamojo objekto atžvilgiu. Nuolat stengia
masi įrodyti ar parodyti, kad tyrinėtojas nesutapo su
juo, nesitapatino, neprarado objektyvumo (tam nesyk
panaudojama ironija, dalis auditorijos tai supranta ir
vertina).
Šiek tiek nustebino tai, kad konferencijoje metodolo
gijos klausimai nebuvo liesti. Jei pranešėjui reikėdavo,
jis paaiškindavo, kad, „suprantama“, remiasi istoriniufilologiniu ar istoriniu-lyginamuoju metodais, visi prita
riamai palinkčiodavo ir visos metodologinės problemos
dingdavo net neiškilusios. Man buvo paaiškinta, kad
šiandien metodologiniai klausimai nebeaktualūs, nes
visi metodai ir teorijos, išskyrus istorinį-filologinį,
istorinį-lyginamąjį, diskreditavosi. Bet vis dėlto susidarė
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įspūdis, kad ne kartą visi tie metodologiniai burtažodžiai
nieko nereiškia, o religijotyrininkai tiesiog kritiškai rašo
apie pasirinktą objektą, pasinaudodami specialiojo ir
bendrojo išsilavinimo žiniomis. „Kritiškai“ reiškia ne tiek
kritiškumą šaltinių atžvilgiu, kiek nuolatinę nuostatą,
juntamą iš kiekvieno sakinio, ir jos esmė yra išlaikyti
distanciją nuo objekto, kartais su ironijos, kartais su
filologijos, kartais su istorijos pagalba.
Medžiaga, tiesą sakant, pati diktuoja pagarbaus
elgimosi su ja formą, kuri ir pavadinama metodologija,
– galima būtų pamanyti ir taip.
Vienintelis metodologinis piruetas įvyko gana neti
kėtai, kai Bernhardas Maieris iš Bonos universiteto,
samprotaudamas apie germanų ir keltų eschatologinius
vaizdinius ir konstatavęs, kad jie iš esmės sutampa,
pastebėjo (tai žinoma visiems religijotyrininkams), kad
tai ne pirmas ir ne paskutinis fenomenų sutapimo atve
jis,ir pareiškė, kad tradicinis religijų istorijos skirsty
mas (keltų, germanų, egiptiečių religija etc.) yra pasenęs
ir keistinas, kadangi jis reprezentuoja XIX a. vidurio
realiją – tautą. O apie kokią tautą galima kalbėti nagri
nėjant keltus, skirtingais dialektais šnekančias, tarpu
savyje kariaujančias gentis nuo britų salų iki Anatolijos?
Maierio nuomone, čia reikėtų elgtis maždaug taip, kaip
elgiasi archeologai, t. y. skirstyti kultūras (atitinkamai
ir religijas) ne tautiniu, o kultūrinių duotybių pagrindu.
Pagal Maierį, gana aiškiai susiklosto keltų-germanų
regionas, kuriame tam tikri religiniai vaizdiniai yra
labai artimi. Tokį regioną derėtų apimti ne tautiniu,o
tiesiog teritoriniu principu, kaip erdvę, kurioje paplitęs
vientisas mitologijos ir kulto kompleksas.
Idėja, žinoma, įdomi, tačiau geriausios mintys ateina
pavėluotai – taip ir man jau grįžus namo šovė mintis, kad
tas kompleksas vargu ar apsiribotų keltais ir germanais.
Maieris nagrinėjo „griūvančio dangaus“ mitologemą.
Tačiau ją turi ne tik keltai ir germanai, ir lietuvių pa
sakose apie griūvantį dangų kalbama. Graikai, matyt,
irgi ką nors panašaus turi, jei yra Atlantas, vadinasi,
dangų laikyti reikia, Irano arijų eschatologijoje yra
mintis apie būsimą dangaus susijungimą su žeme, t. y.
„nukritimą“ ant žemės. Be abejo, tokios idėjos esama
ir induizme (religijotyrininkų patarlė: „Indijoje visko
yra“ – turima omenyje fantastiška induizmovaizdinių
gausa, jei kur nors pasaulio kampe egzistuoja koks
nors religinis vaizdinys, jo atitikmuo neišvengiamai
egzistuoja Indijoje – tai taisyklė, ne mistika). Pats
esu skaitęs apie griūvantį dangų, rodos, pigmoidų
mitologijoje. Kur šį ratą stabdyti? Ir kokiu principu
pasirinkti stabdymo akimirką? Jei bus stabdoma, kils
klausimas, kodėl neįtraukiama kaimynų mitologija,
jei nebus – toks kompleksas tikėtiniausiai nusidrieks
per visą Žemės rutulį ir gausime naują religijos feno
menologijos leidimą.
Daug pranešimų buvo aukšto lygio. Labai aukšto. Maž
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daug pusė. Kita pusė gana vidutiniška, buvo ir atvirai
prastų pranešimų. Savų perestukinų turi ir vokiečiai.
Toks jaunuolis, Martinas Baumannas iš Hanoverio,
skaitė pranešimą apie karibų induizmo formavimąsi
Trinidade. Tiesa, sužinojau, kad Trinidade dėl britų ko
lonijinės politikos gyvena 90% induistų, jie visi, žinoma,
indai (Tobage – juodaodžiai). Šiaip medžiagos analizei,
manding, buvo, bet pranešimas sudarytas iš įspūdžių
Trinidade atpasakojimų, apie viešbučio radijo trans
liuojamą muziką, gamtą, buvo rodomos skaidrės etc.
Nuvažiavo žmogus dviem savaitėm atostogų ir padarė
referatą. Tokių ir panašių pranešimų būta. Tiesa, iš jų
klausytojai bėgo atvirai, nesidrovėdami.
Akademinės diskusijos lygis irgi įvairavo. Vienas
pranešėjas, ilgai ir įdomiai nagrinėjęs zaratustrizmo
eschatologiją, kraipydamas galvą ir su išlygomis padarė
išvadą, kad, rodos, žydų eschatologija galėjo padaryti įta
ką iraniškajai. Net man buvo aišku, kad chronologiškai
čia nesueina galai, bet tokia hipotezė gali egzistuoti,
jos kilmė žinoma, tai Upsalos mokykloje sukalta te
orija (Nathanas Söderblomas). Pašokęs Kippenbergas,
vienas Vokietijos religijotyros banginių, šį docentuką
tiesiog apstaugė, sumalė į miltus, sutrynė, apkaltino
ideologizavimu (baisiausia nuodėmė religijotyroje, po
jos tik teologizavimas, tačiau toks kaltinimas jau pri
lygsta anatemai), docentukas paraudo – Kippenbergas
tai pastebėjęs patenkintas užriko: „Jūs paraudote, o tai
rodo, kad jūs melavote!“ Po pertraukos mačiau juos kokią
valandą ramiai besišnekučiuojant vestibiulyje, tiek apie
zaratustrizmą, tiek šiaip apie visokius niekus.
Konferencijose būna klausimų pranešėjui penkia
minutė, ir Tiubingene – viskas kaip Lietuvoje – dažnas
klausėjas pakildavo iš vietos ir prapliupdavo aštuonių
tūkstančių spaudos ženklų tirada, išpasakodavo viską
ką žino, dažniausiai ne į temą, po to klausiamai įsispit
rydavo į pranešėją, kuris pamąstęs pasakydavo maždaug
ja. Diskusijai skirtas laikas nesyk tuo ir baigdavosi.

Mircea, religijotyrininkų
danties sopė
Mircea Eliade konferencijoje buvo plūstamas, ig
noruojamas, cituojamas, jo buvo atsižadama, jis būdavo
suspenduojamas, prakeikiamas – taip nuosekliai ir su
tokiu azartu, kad tapo aišku: ne viskas taip paprasta.
Kippenbergo plenariniame pranešime Eliade drauge su
Carlu Gustavu Jungu buvo priskirtas „naujojo Izraelio“
pranašams, šitaip jį mitologizuojant dar labiau, negu
mitologizuoja Eliade šlovinantys entuziastai.
Religijų istorikai Eliade’s atsižada pabrėžtinai ir
nuolat, nors Vidurio Europoje, Prancūzijoje, JAV jis
daugiaunegu populiarus, net laikomas metodologiniu
humanitar ikos lyderiu, o vokiečių religijų istorikai
nuo jo atsižegnoja. Šarlatanas, pranašavimo sindromo,
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visuotinės religijų istorijos idėjos apsėstas religijotyros
maniakas. „Fušeruoja“ šaltinius, neįsigilina į temą, šoka
per tūkstantmečius kaip per katės balutę.
Religijų istorikai Vokietijoje yra aukščiausio lygio
rel igijotyrininkai profesionalai, kurių darbo šerdis
– kritinis požiūris į medžiagą ir nedidelės, ganėtinai
siauros temos, apibrėžti laikotarpiai. Eliade’s šėlsmas
per žemynus ir mitologijas juos šiurpina. Religijų istori
kas išmano konkrečią religiją konkrečiu laikotarpiu,
tarkime, imperatoriaus Cin Šichuanio valdymo periodo
Šiaurės Junanio provincijos sektas ar Darijaus valdymo
epochos mazdaizmo ypatumus Persijos Chorasano pro
vincijoje. Išmano puikiai, su visomis smulkmenomis
ir niuansais, yra šios temos lyderis ir pasaulinio lygio
ekspertas (tai nėra pernelyg sudėtinga, nes jo kolegų
per visą Žemės rutulį susirinktų du ar trys). Ir štai
Eliade, darydamas eilinį savo opusą, prašniokščia pro
jo temą, gal ir pacituoja jo monografiją ar straipsnį –
neįsigilinęs, neperpratęs iki galo, nepastebėjęs, kad
pasir inkta citata tik hipotetinė, ar netgi apskritai
cituodamas iš atminties. Eliade pasiremia kokiu nors
šaltiniu, išpeša iš jo reikiamą detalę ir vėl nepaiso, kad
tame pačiame šaltinyje ta detalė paneigiama ar kad ji
turi savo komentavimo tradiciją. O kaip jaustis religijų
istorikui? Tai apiplėšimas vidury dienos.
Religijų istorikas dirba, triūsia, mokosi mirusių
kalbų dialektų, jo gyvenimo darbas išleidžiamas 200
egz. tiražu ir jis dar turi atlaikyti kolegų kritiką, o čia
Eliade iš kelių šimtų monografijų, Homero ir Talmudo
citatų sukurpia pasaulinį religijotyros bestselerį. Ir
ką galvoti? Iš esmės Eliade’ei religijų istorikai negali
atleisti vieno – to, kad jam pasisekė. Jei jis būtų dėstęs
kur Konstance ar Sarbriukene, savo koncepcijas leidęs
rotaprintu, gal jis pernelyg ir neužkliūtų... Religijoty
rininkai, netgi „tikslieji“, filologinės pakraipos, tyliai
pakenčia savo šiek tiek erezijon linkusius kolegas. Net
nevykėlius, kuriems leidžiama ramiai tūnoti periferijoje.
Kodėl, dar pamėginsiu paaiškinti.
Vis dėlto Eliade’ei konferencijoje buvo skirtas vienas
pranešimas. Jürgenas Mohnas iš Miuncheno universite
to skaitė gana klampiai pavadintą referatą: „Kosmoso
sugrįžimas? Apie Mircea Eliade’s „religiškai produktyvų“
istorijos aiškinimą“. Mohnas, gana jaunas religijo
tyrininkas iš šiuo metu besiformuojančio Miuncheno
religijotyros centro, mėgino objektyviai įvertinti Eliade,
t. y. ne iš anksto sumalti jį į miltus, o iš pradžių bent jau
blaiviai pažvelgti į jo koncepciją. Tai religijų istorikų
aplinkoje buvo jau savaime rizikinga.
Mohnas pradėjo nuo svarstymų, kurion dėžutėn Elia
de dėtinas, ir, žinoma, atmetęs jį kaip religijų istoriką,
darbine hipoteze pasirinko Eliade’s kaip religijos feno
menologo versiją (jis pats iš dalies save tokiu laikė, o ir
formalūs požymiai atitinka). Tiesa, Eliade diskredituoja
tai, kad jo knygose religiniai faktai apibendrinami

180

pernelyg greitai, o jo raktinės sąvokos (das Heilige, le
sacre, holiness, archetipai, hierofanijos etc.) yra labai
išskydusios, pernelyg bendros ir skirtingose teksto vie
tose ar skirtingose Eliade’s monografijose gali reikšti
gana skirtingus dalykus.
Kaip galima išdėstyti Eliade’s koncepciją? Eliade
provokuoja religijų istoriją, keldamas klausimą, ar
kosmosas ir istorija koreliuoja. Tai aiškindamasis, Eli
ade visų pirma atlieka istoricizmo kritiką, ir ši kritika
iš dalies teisinga, tik reikia skirti Eliade kaip religijų
istoriką (jis pats kvalifikuojasi kaip toks) ir Eliade kaip
homo religiosus, kuris pats save stipriai eksplikuoja
į tyrinėjamą lauką. Istorija Eliade’ei prasminga per
simbolius, susiejančius ją su Kosmosu, ir jis Kosmose
mato įsiistorinančią duotybę. Savo ruožtu religija tampa
keliu į Kosmoso ir istorijos įsisavinimą.
Šioje koncepcijoje labai daug literatūriškumo, bet rei
kia pripažinti, kad joje Kosmosas, istorija bei religija
išties sujungiami. Atrasti Kosmosą istorijoje Eliade’ei
pavyksta; ten, kur susiduria Kosmosas ir istorija, atsi
randa simboliai, kurie jau yra religijos dalis. Sistemą
Eliade sukuria, tai reikia pripažinti.
Kita vertus, religijų istorija Eliade’ei driekiasi tarp
šventybės ir profanybės, iracionalumo bei racionalumo,
ir pan. O tai juk europinės sąvokos, kurios dažniausiai
iš principo netinka neeuropinėms religijoms aprašinėti.
Eliade šiuo požiūriu yra europinės religijos sampratos
atstovas bei paveldėtojas, ir jeigu reikia nustatyti, kas
jis išties yra, tai tenka atsiriboti nuo laikinai priimtos
išankstinės jo kaip fenomenologo sampratos, būtent – jis
ne fenomenologas, kadangi jo koncepcija perdėm isto
riška. Jį reikia apibūdinti kaip kosmocentriškai mąstantį
hėgelininką. Čia, ko gero, ir būtų raktas į Eliade’s
supratimą ir „įdėjimą dėžutėn“, nes jo samprata, kitaip
negu paties Eliade’s metodologinė savimonė, nėra nei
fenomenologinė, nei religinė istorinė. Eliade’ei religinė
sklaida (religijų istorija) prasideda nuo šventybės ir
profanybės įtampos, kurios įveika atsiranda dangaus ir
žemės įvaizdžiuose, toliau jiems skylant bei pasipildant
vandens, astralinių dievybių, požemių etc. hierofanijo
mis, ir tokia religinė išklotinė iš esmės tampa savotišku
apreiškimu. Tai ne tiek mokslinė religijos istorija, kiek
mitologinė kosmogonija. Tarkime – kosminis egzisten
cializmas. Ir galime aiškiai teigti, kad kosmoso–istori
jos–religijos koreliacija yra paties Eliade’s religingumo
eksplikacija. Norint Eliade nagrinėti, tai visų pirma
imtina domėn, ir, atitinkamai, reikia skirti paties
Eliade’s Kosmoso sampratą nuo realios jo pastebėtos
Kosmoso ir istorijos koreliacijos.
Ir dar: aiškinantis Eliade, reikėtų skirti Eliade’s teoriją
ir Eliade’s metodą. Tai, ką jis deklaruoja, nesutampa
su tuo, ką ir kaip jis daro. Reikia skirti ankstyvąjį ir
vėlyvąjį Eliade, mėginti suprasti pokyčius, kurie naujai
atsiranda to paties termino realiame turinyje (hiero
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fanijų, archetipų ir t. t. atveju). O platesniu požiūriu
Eliade’s asmenyje reikėtų matyti moderniojo žmogaus
prasmės paieškas.
Mohno pranešimas, manding, buvo skirtas mėginti
identifikuoti Eliade, taigi jis buvo griežtai išmestas
tiek iš religijų istorikų, tiek netgi fenomenologų terpės,
tačiau jam palikta specifinė „hėgelininko“, istorijos,
kosmoso, religijos prasmės ieškotojo niša (kuri vis dėlto
tiek specifinė, kad joje, be paties Eliade’s, daugiaunieko
neįtupdysi).
Tačiau, mano nuostabai, Mohno pranešimas buvo
sutiktas pakankamai šaltai, iš auditorijos jam buvo
primesta... Eliade’s apologetika, pseudoobjektyvumo
siekis, pernelyg didelė simpatija Eliade’ei. Praktiškai
jam buvo nurodyta, kad užuot mėginęs ieškoti vietos
Eliade’ei, jis privalėjo imtis radikalios jo kritikos.
Man susidarė įspūdis: Eliade yra religijų istorikų slo
gutis, toks galingas, kad jie be jo nebegali egzistuoti. Gal
metodologiškai Eliade’s egzistavimas padedafilologinių
religijų istorikų autoidentifikacijai?

Pasimetę religijos psichologai
Vienas konferencijos pusdienis buvo skirtas religijos
psichologams. Šiaip lyg ir aišku, kokia tai disciplina –
prasidedanti nuo Williamo Jameso „Religinės patirties
įvairovės“, tačiau toliau į ją verčiau nekišti nosies, nes
prasideda kone medicina. Pavyzdžiui, aš esu mėginęs
skaityti modernius religijos psichologijos traktatus,
tačiau nesupratau nieko. Nei apie ką kalbama, nei ko
iš religijos psichologijos galima tikėtis. Tikriausiai, –
nutariau, – norint suvokti religijos psichologiją reikia
būti religijos psichologu, t. y. turėti „bazinį išsilavinimą“.
Tad buvo baisiai smalsu išsiaiškinti, kaip save suvokia
ir prezentuoja religijos psichologai.
Pagrindinės religijos psichologų mintys parodė, kad
iš dalies neklydau. Jei gali nelįsti į religijos psichologi
ją, verčiau nelįsk. Nes ten įlindęs vis vien nieko
nesuprasi.
Pirmieji šioje dalyje nuskambėję žodžiai – religijos
psichologijos padėtis Vokietijoje kritiška ar bent jau
sąlyginai kritiška. Religijos psichologija – tai pavainikis,
kurio tėvas niekaip nenori prisipažinti. Joks gimdy
tojas nesiima atsakomybės už pavainikį: nei teologija,
nei psichologija, nei religijotyra. Teologijos srityje re
ligijos psichologiją utilizuoja pastoracinė psichologija,
iš esmės pervesdama religijos psichologiją į grynąją
psichologiją. Kažin kas panašaus ir tais atvejais, kai
religijos psichologija patenka į psichoanalizės orbitą, ji
praryjama, tik nasrai kiti.
Religijotyra religijos psichologiją laiko dukterine
disciplina ir iš jos tikisi atitinkamų rezultatų, tačiau re
ligijos psichologija šių lūkesčių išpildyti nelabai įstengia.
Pagrindinė problema: kiek ir kaip humanitarinį mokslą
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galima jungti su gamtamoksliu, juolab kaip humanita
riniai dalykai gali būti tikrinami pagal gamtamokslį?
Psichologija į religijos psichologiją žvelgia utilitariš
kai; jos požiūriu, egzistuoja meno psichologija, sporto
psichologija, valgymo psichologija: kodėl gi negalėtų
egzistuoti ir religijos psichologija?
Tad kaip elgtis religijos psichologijai? Dviem kojom
remtis į tris kontinentus? JAV rasta elementari išeitis –
religijos psichologija įjungta į praktinę psichoterapiją,
universitetuose nagrinėjamos sveiko gyvenimo koreli
acijos su religingumu temos, pvz., ar tikintieji gyvena
ilgiau, daugiau ar mažiau serga vėžiu. Vokietijoje re
ligijos psichologija pakibusi, vienuose universitetuose
ji labiau gravituoja į medicininės disciplinos pusę, ki
tuose – į humanitarinės, tačiau šis pakibimas neleidžia
susišnekėti patiems religijos psichologams.
Hartmutas Zinseris iš Berlyno – žinomas religijotyros
autoritetas, užsiimantis ne tik religijos psichologija
– savo pranešime nagrinėjo psichoanalitinių sąvokų
pritaikymo religijotyroje galimybę. Bendra nuostata
buvo kritiška. Visų pirma Zinseris kvestionavo pačią
psichoanalizę. Ir kaip terapiją, ir kaip metodą. Religija
išties iracionalus fenomenas, bet psichoanalizė, žodžiais
tą pripažindama, praktikoje remiasi sąvokomis. Ar
pacientas, gulėdamas ant kušetės, atskleidžia univer
salios religinės pasąmonės elementus, ar tai greičiau
fantazijos, minčių asociatyvinė grandinė? Jam leižiama
išsišnekėti, pliaukšti, kas užeina ant seilės, o po to
tą medžiagą interpretuoja psichoanalitikas, turintis
bendrą psichoanalizės išsilavinimą, žinantis, ką jam
privalu atrasti ir diagnozuoti. Vaizdiniai pritempiami
prie schemos ir po to interpretuojami, tačiau visiems
žinoma, kad interpretacija daugiau priklauso nuo in
terpretatoriaus negu nuo interpretuojamojo.
Religijos turi daugybę vaizdinių, ir juos galima
gretinti su paciento šnekalais. Manyti, kad pacientas
„išstumia“ vaizdinius iš individualios pasąmonės lygiai
taip, kaip jie „išstumiami“ religijose, tik iš kolektyvinės
pasąmonės. Pasąmonė tampa visų veiksmų ir vaizdinių
pagrindu. Tarkime, ji išties egzistuoja – tačiau ar tai,
ką ji perteikia, jau yra religinės prigimties fenomenas?
Ir ar tikrai audiencijoje pas psichoanalitiką pacientas
atleidžia visus stabdžius ir išsikalba visiškai, nieko
nenuslėpdamas ar neužmiršdamas? Psichoanalizėje,
ir tai plika akimi matyti, tyrinėtojas yra tyrinėjimo
subjektas ir nulemia rezultatus, ar gal greičiau tai jo
paties (auto)terapija, kurią jis permeta pacientui.
Sigmundas Freudas religijose įžiūri neurozę. Tad išei
tų, kad kulto apeigos ir ritualai atliekami nesąmoningai?
O visi išstūmimai irgi nelabai aiškūs. Kas gi tai yra?
Pavyzdžiui, žmogus nori pagerinti savo ekonominę
situaciją – ar tai iš pasąmonės išstumtas neurotinis
kompleksas? O kai kalbama apie tokį sudėtingą reiš
kinį kaip religija, tokie išstūmimai atrandami iš karto.
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gintaras beresnevičius

Patyliukais religija paverčiama liguistu fenomenu.
Religija – tai liga. Kitu atveju psichoanalizė nesuveikia.
Bet juk egzistuoja skirtumas tarp religijos ir neurozės.
Neurozė izoliuoja žmogų nuo visuomenės, o religija, prie
šingai – daro žmogų socialine būtybe. Jei pripažinsime,
kad religija yra išstūmimas, atitinkamai turėtume
logiškai pratęsti ir tarti, jog visa kultūra yra psichopa
tologija. Ir, tarkime, ar toks reiškinys kaip kalba – irgi
išstumtas pasąmonės turinys?
Kiekvienam laikui jo prieštaros rodosi skirtingai.Psi
choanalizė XIX a. pabaigos – XX a. pradžios produktas,
beje, šiandien beviltiškai persenęs. Šiandien vietoj„pa
sąmonės“ greičiau tartume „genetinis paveldas“...
Christianas Zwingmannas iš Bad Sakingeno pasiūlė
temą: „Religiniai laikų pabaigos lūkesčiai kaip gyvenimo
problemų spręsmas? Religinė psichologinė analizė“. Tai
buvo iliustracija, kaip religijos psichologija sprendžia
eschatologines ir apskritai religinių lūkesčių problemas.
Zwingmannas užpylė lentelėmis, kurių nespėjau persi
piešinėti, bet idėja maždaug tokia: egzistuoja prasmės,
reikšmės, sveikatos ir pan. siekiai, kurie atitinkamai
pereina į paieškas, o pastarosios visų pirma atsiremia
į vertinimo, orientavimosi sistemos poreikį. Paieškos
vyksta „pasaulietiniu“ lygmeniu, kuris religinio žmogaus
atveju kopijuojamas į transcendentinę sferą. Galima
stebėti, kaip asmens ar asmenų grupės religingumas
sąlygoja tam tikras pastangas, pvz., socialinės paramos
ieškojimą. Galima nagrinėti, kaip religiniai ritualai
šiuolaikinėje visuomenėje (vestuvės, laidotuvės) padeda
pereiti gyvenimo fazes. Religijos psichologija užsiima
ir atsivertimais, stebėdama, staigūs jie ar lėti, ar išties
savimonės pasikeitimas rad ikalus. Anal izuojama
milenaristinė laikysena, kurioje ne iškentėtapraeitis,
bet daug žadanti ateitis legitimuoja dabartį etc.
Šitaip religijos psichologija vis dėlto įtraukiama į
taikomųjų mokslų sritį, kažkur tarp psichologijos ir
sociologijos. O bendra išvada būtų tokia: religijos psi
chologai bijo religijotyrininkų, nes neišmano religijo
tyros, o religijotyrininkai bijo religijos psichologų, nes
neišmano psichologijos. Dialogas neįvyko.

Eschatonai
Pranešimai buvo skirti posūkio ir galutinių laikų
įvaizdžiams religijose, bet tokio bendro vaizdo niekas
nepiešė, kartais pranešimai tik su didelėmis išlygomis
atitiko konferencijos temą. Laikotarpiai, žemynai, įvaiz
džiai, tematika nesutapo. Bendra nuostata – krizeni
mas iš žiniasklaidos sukelto bumo, bet niekas nežaidė
tokiomis kvailystėmis kaip trečias tūkstantmetis,
epochos lūžis, Vandenio era. Religijotyrininkai labiau
pademonstravo, ties kokiomis temomis jie dirba, parodė,
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jog išmano religijotyrines technikas, ir išsiskirstė. Vie
nintelis temą formaliai iki galo atitinkantis pranešimas
buvo Kocku von Stuckrado (Bremenas) referatas apie
astrologines laikų pabaigos konotacijas krikščioniškoje
erdvėje. Von Stuckradas pats savaime įdomus, grafas
(kas buvo matyti iš šimto metrų – tik ne iš aprangos ar
pasipūtimo), religijotyrininkas-astrologas. Pasirodo, ir
tokių būna: bet kai pamačiau, kad jis dirba pateikdamas
astrologinę medžiagą, supratau, „kodėl jam leidžiama“.
Jis laikėsi radikaliai kritinės nuostatos ir dėstė ne ast
rologijos tiesas, o astrologinį požiūrį. Dabar net nega
liu pasakyti, kaip jam tai pavyko, tai metodologiškai
sunku apčiuopti, bet iš esmės buvo filologiškai-istoriš
kai pateikiama astrologinė medžiaga. Kai kas man
buvo visiška naujiena – pvz., ta garsioji Vandenio era,
kuri, pasak New Age, jau stojo ar užplauks kitąmet,
yra realus astrologinis faktas, tačiau žvaigždynai – tai
ne sekundmačiai, Vandenio ženklan Žemė ėmė linkti
XVIII a., o šis virsmas baigsis apie XXIV a. Profesionalų
astrologiniai žurnalai niekada neskambino varpais –
nei planetų judėjimas, nei žvaigždynų padėtis šiuo ir
artimu bei tolimu metu nežada jokių kataklizmų. Visa ši
tūkstantmečio sumaištis prasidėjo dėl labai jau migloto
Nostradamo, planetų parado, žydų krikščionių tradici
jos, kuriai vienintelei 1000 turi prasmę (nei kinams,
nei japonams, nei musulmonams, nei induistams šis
skaičiukas prasmės neturi). Astrologija čia nelabai kuo
dėta – pati savaime ji negali pagrįsti eschatologijos, o
modernioji dutūkstantmečio eschatologija atsirado todėl,
kad astrologiniai vaizdiniai sumišo su krikščioniškais,
o visą šią sumaištį išskleidė ir iki masinės psichozės
išpūtė bulvarinė žiniasklaida.
Moralas? Religijotyra Vokietijoje gyvuoja, turi
problemų, dažniausiai, be abejo, finansinių, yra pa
kankamai populiari. Tai liudija paskaitų kursai visuose
universitetuose, keliolikoje – atskiri institutai ar semi
narai (pastarieji atitinka mūsų katedras): štai Miunche
no universitete šiuo metu formuojamas labai galingas
religijotyros centras... Žmonės dirba kaip ir visi hu
manitar ai, iš tiesų savo malonumui, bet be jų, re
ligijotyrin inkų, intelektinis Vokietijos universitetų
peizažas neįmanomas. Pavyzdžiui, šią konferenciją
globojo Tiubingeno universiteto rektorius, surengė
priėmimą jos dalyviams, ją nušvietė žurnalistai, į vaka
rines paskaitas plūdo ne tik studentai, bet ir „žmonės
iš gatvės“... Konferencija baigėsi, religijotyrininkai iš
važinėjo kas kur. Kas skaityti kursų, kas į bibliotekas,
kas ieškoti pinigų Azijos religijų istorijai, kas prisikalti
prie kryžiaus Filipinuose... – smulkūs religijotyrininkų
malonumai. Bepigu – kai visuomenė žino, kad paskuti
nis universitetinę civilizaciją baigiantis elegantiškas
štrichas – religijotyra. 
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kultūros politika

ŠIUOLAIKINĖS DAILĖS VADYBA LIETUVOJE
Arba kelios pastabos apie globalinio gelbėjimo rato patikimumą

Elona Lubytė

Šių metų kovo 9–10 d. Vilniaus dailės akademijoje
vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Moderni
meno vadyba – kultūros politikos dalis“. Renginys
buvo skirtas UNESCO steigiamos kultūros vadybos
ir kultūros politikos katedros veiklos kryptims ir
siūlomoms magistrinėms mokymo programoms aptarti
„Lietuvos kultūrinių realijų ir ateities modelių kontek
ste“. Sveikinamąją rektoriaus Arvydo Šaltenio kalbą
pratęsė LR Kultūros ministro pasisakymas „Kultūros
vadyba Lietuvos kultūros politikoje“, LR Nepapras
tosios ir įgaliotosios amb asadorės, LR Nuolatinės
atstovės UNESCO Ugnės Karvelis pranešimas „Kultūros
plėtimo metodai, kultūros pristatymo gairės ir princi
pai“, UNESCO kultūros vystymo sekcijos viršininko
Mates Kovaco pranešimas „Kultūros politika plėtros
procesuose: UNESCO pozicija ir veiksmai“ bei būsimos
katedros vedėjos Gabrielės Žaidytės „Unesco Kultūros
vadybos ir kultūros politikos katedros pristatymas“. Po
pertraukos pasisakė atskirų kultūros vadybos grandžių
praktikai: Lietuvos Nacionalinės filharmonijos direkto
rius Gintautas Kėvišas, Lietuvos kompozitorių sąjungos
pirmininkas Gintaras Sodeika, Vilniaus Šiuolaikinio
meno centro direktorius Kęstutis Kuizinas, Lietuvos
kino studijos direktorius Robertas Urbonas, Kino ir
edukacijos centro direktorius Audronis Liuga. Pasi
sakymus pratęsė diskusijos, konkrečių probleminių
situacijų analizė. Antrąją konferencijos dieną buvo
pristatytos panašaus profilio studijų Rytų ir Vidurio
Europoje programos. Čia kalbėjo Nacionalinės ir pa
saulio ekonomikos universiteto Sofijoje Socialinės ir
Kultūros vadybos katedros vedėja Lidija Varbanova,
Latvijos kultūros akademijos kultūros administravimo
MA direktorius Ivaras Berzinis, Maskvos aukštosios
socialinių ir ekonominių mokslų mokyklos absolventė
Kristina Martinkevičienė, Krokuvos Jogailos univer
siteto Europos studijų centro koordinatorė Boýena
Gierat-Bieron. Vėliau uždarame posėdyje buvo apsvars
tyta būsimosios katedros programa. Šis straipsnis – tai
ELONA LUBYTĖ – Lietuvos dailės muziejaus XX a. 2-os pusės
skulptūros rinkinių saugotoja ir VGTU vadybos k. doktorantė.
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papildytas pranešimas, skaitytas pirmąją renginio dieną
ir įsiterpęs tarp praktikų pasisakymų.
Valdymas (management) ir rinka (market) – sąvokos,
pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį laikytos patikimu
gelbėjimo ratu, garantuojančiu saugų Lietuvos ūkio
perplukdymą iš centralizuotos, komandinės į laisvą,
ekonominę, konkurentabilią globalinę rinką, gamintoją
(žemdirbį, siuvėją, mūrininką, dailininką, poetą ir kt.),
tikslingą privatizaciją, vartotoją ir valstybę tenkinančią
pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą, prekės ir paslaugos
vertės suteikimą ne tik materialinei, bet ir intelektuali
nei veiklai. Deja, kaip rodo patirtis, universalus gelbė
jimo ratas, apjuosęs per ilgai vandenyje užsibuvusio,
nepatyrusio plaukiko liemenį, dažnai subliūkšta, tampa
nesaugus, net galintis nutempti link dugno.
Pastaraisiais metais su industrine ir postindustrine
Vakarų civilizacija, Jungtinėse Valstijose suformuota
vadybos mokslo sistema susipažino gausus būrys Lietu
vos universitetų, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų
absolventų, tarptautinių kursų, seminarų klausytojų.
Dalis jų įgytas žinias gan sėkmingai naudoja praktikoje.
Laisvos rinkos požymiai pastebimi privačioje veikloje
(prekyba, leidyba, žiniasklaida, reklama, pramogų vers
las, turizmas ir kt.), tačiau permainos strateginiame
ūkio valdymeir administravime stokoja kompleksinio
nuoseklumo, profesionalumo. Tai lemia atsinaujinimo
netolygumą ir neužbaigtumą. Šį nemalonų, per ilgai
užsitęsusį pereinamojo laikotarpio būvį konkretizuotų
atidesnis žvilgsnis į šiuolaikinės dailės vadybos de
centralizacijosypatybes. Jos lyg segmentas atspindi mūsų
visuomenės ekonominių, politinių, kultūrinių, socialinių
posistemių kaitos negalias paskutiniaisiais metais ne tik
dėl ekonominės krizės, sustingdžiusios permainų raidą.
Kodėl per dešimtmetį, pasikeitus dešimčiai vyriausy
bių ir penkiems kultūros ministrams, įvairi šiuolaikinė
profesionalioji dailė, kultūra, sulaukusi ne mažesnio
negu krepšinis vietinio ir tarptautinio dėmesio, netapo
besirengiančios ES narystei valstybės politikos pri
oritetu? Juk pagrindinės ES nuostatos siejamos su
nauja kultūros savoka, kai ji suprantama kaip vertybė,
veikiantiekonominę bei politinę raidą, ryšius, laisvalaikį
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ir turizmą, miestų bei regionų planavimą, švietimą,
mažumų teises ir tarptautinius santykius. Norint iš šios
įvairiopos sąveikos gauti maksimalią naudą ir paversti
kultūrą veiksmingu visuomenės politikos įrankiu, reikia,
jog ji taptų visos valdymo politikos pagrindu1. Netikėtai
apsisprendusiems atsižvelgti į ES rekomendacijas
Lietuvos politikams teks palaukti vis dar rengiamų
valstybės kultūros politikos nuostatų.
Lietuvoje, kaip ir kitose Vidurio, Rytų Europos
posocialistinėse šalyse, šiuolaikinės dailės vadybos kaita
sietina su permainomis pritaikant lokalinėje aplinkoje
internacionalinį (globalinį) valdymo ir administravimo
modelį, įsiliejant į tarptautinių institucijų, renginių, rin
kos tinklų sistemą. Atsižvelgiant į skirtingas nacionali
nes (geopolitines, ekonomines, sociokultūrines) kultūros
sklaidos ypatybes, globalizacijos sąvoką keičia poliarinių
apibrėžimų jungtis – glokalizacija (globalus/lokalus).
Todėl raktu, nusakant naujus Valstybės – dailininko –
institucijos – vartotojo santykius, tapo kelios vietinės
aplinkybės, nusakančios visuomenės piliečio žmogiškųjų
resursų, mentaliteto raidą.

1. Lietuva yra vėluojančios modernizacijos fenomenas:
Juk ir dabar, per istoriškai labai jau trumpą laikotarpį
jai tenka patirti tokias socialines ir politines įtampas,
kokios Europos ir Amerikos civilizaciniuose procesuose
buvo „išdalintos“ ilgiems istorijos periodams2. Pirmąjį
nepriklausomybės dešimtmetį visuomenė poliarizavosi
į modernių ir tradicinių valdymo metodų šalininkus.
Pirmieji buvo aktyvesni privačiame sektoriuje, an
trieji – lėtai atsinaujinančioje valstybinių įstaigų, ūkio
valdymo ir administravimo sistemoje, formuojančioje
išorinę Lietuvos aplinką.
2. Lietuvoje yra nestiprios visuomeninio aktyvumo tra
dicijos. Istorijos eigoje mūsuose ilgai galiojo vertikalūs
ryšiai – pono ir baudžiauninko. [...] Lietuviai buvo vals
tiečiai, o pilietinė visuomenė – labiau miesto negu kaimo
savybė. Visuomeninio gyvenimo pagyvėjimas, prasidėjęs
pirmosios nepriklausomybės metais, sovietmečiu vėl bu
vo vertikalizuotas. Žmogus bendraudavo su valdininku,
lyg mužikas prašydamas malonės, o ne kaip pilietis,
reikalaujantis, kad jo teisės būtų gerbiamos. [...] Tad
antrojo tautinio atgimimo sulaukė [...] tauta [...] beveik

1
In from the Margins, A report by the European Task force on Culture
and Development, Strasbourg, 1996, CC–Cult.
2
Donskis L., „Kultūrinė situacija: Vakarai ir Lietuva. II“, in: Metmenys,

1993, Nr. 65, p. 114–121.
3
Girnius K., „Politinė visuomenė Lietuvoje“, in: Naujasis ŽidinysAidai, 1999, Nr. 11/12, p. 589–590.

Mindaugas Navakas. Cygnus. 2000.
Dažytas poliuretanas, stiklo pluoštas, 200x290x130.
Šiuolaikinė dailė, palikusi vadybos permainų blaškomas institucijas,
stabili ir nepriklausoma plaukioja „glokaliniuose“ vandenyse
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be visuomeninio kapitalo ir pilietinio solidarumo. Ir
išsilaisvino laiku, kai Vakaruose pirmenybė skiriama
asmens saviraiškai3. O išsilaisvinusi išsiskaidė, susitelkė
į asmeninių interesų įgyvendinimą. Tai nesudarė prie
laidų atsirasti ne teoriškai, o praktiškai decentralizuotai
valdymo ir administravimo (sprendimų priėmimo per
ištiestą ranką) sistemai, jungiančiai valstybinį, nevy
riausybinių organizacijų (NVO) ir privatų sektorius.
3. Lietuvoje yra ryški profesionaliosios dailės valdymo
ir administravimo tradicijų stoka. Muziejininkai Vil
niausuniversitete buvo rengiami 1948–1952 m., dailė
tyrininkai – LSSR VDI – nuo 1970 m. Sovietmečiu
suformuota interpretacinė šiuolaikinės dailės kritikos
krypt is, dail ėtyrininko veiklos prioritetu iškėlusi
kūrybinę, o ne analitinę, planinę-organizacinę veiklą.
O tiesioginė galimybė nuosekliau susipažinti su marga
ir keliakrypte moderniąja muziejininkyste radosi tik
atgavus nepriklausomybę, t. y. prieš dešimtmetį.
4. Lietuvoje ir XX a. pirmoje pusėje, ir sovietmečiu
nacionalinė, tautinė savimonė dažnai buvo tapatinama
su liaudies, neprofesionaliąja kultūra, jos stilistikos
transformacijos ryškios tarpukario, sovietmečio moder
nizacijos raidoje. Šiandien aktyvios postindustrinės
technologizacijos aplinkoje tapusi lokaline populiariosios
(kičinės) masinės, t. y. komercinės, kultūros atšaka,
etn inė kultūra vis dar traktuojama kaip tautinės
savimonės išsaugojimo priemonė, užgožianti aktyvius
ir įvairiak rypčius gyvosios profesionaliosios dailės
procesus.
5. Lietuvoje sovietmečiu nesusiklostė griežta ta
koskyra tarp oficialiosios ir alternatyviosios dailės
raidos, modernizacijos reiškiniai Pabaltijyje legali
zavosi laisviau negu kituose regionuose, o dailininkų
oponavimas neįgavo atvirų, antivalstybinių, opozicinių
nuostatų. Meninio atsinaujinimo procesams būdingas
prisitaikymo/susitaikymo elementas (seminonkonformiz
mas – Alfonsas Andriuškevičius, tylusis modernizmas
– E. L.). Jaunųjų konceptualistų dailė nesusiformavo į
alternatyvią srovę ir institucializavosi ŠMC. Taip šalia
tradicinės oficialiosios dailės atsirado naujoji – taip pat
oficialioji – dailė, o komercinėje nišoje aktyviai įsitvirtino
mėgėjų kūryba. Susiklostė lokalioji mėgėjų masinė
(populiarioji) ir elitinė profesionalioji dailės sistema.
Lietuvos dailininkų bendruomenė nėra gausi. 1999 m.
3000 gyventojų teko 1 dailininkas profesionalas (LDS
narys), 0,003 naujosios dailės atstovas (1997 m. įsikūrusi
Tarpdisciplininė menininkų sąjunga vienija 40 narių)
ir 4 dailininkai mėgėjai, tautodailininkai. 2/3 LDS
narių gyvena Vilniuje, 1/3 – pensininkai, 1/2 užsiima
valstybine, pedagogine bei kita papildoma veikla, 1/6

yra laisvieji menininkai.
6. Sovietmečiu Lietuvoje klostėsi inteligentijos, vidu
riniosios klasės puoselėjamos vietinės filantropinės
tradicijos, pasireiškiančios oficialiai netoleruojamų dai
lininkų kūrinių kolekcionavimu (architektas Zigmas Li
andzbergis (1929–1993), knygotyrininkas Vladas Žukas
ir kt.). Vakaruose aukštoji ir vidurinioji klasės dažnai yra
ne tik oficialiosios ir komercinės, bet ir alternatyviosios
dailės patronažės, kolekcininkės. Žemesnioji klasė –
masinės kultūros ir mėgėjų dailės vartotoja.Pastarąjį
dešimtmetį šis modelis Lietuvoje transformavosi ypač
netikusiai. Pirmuoju nepriklausomybės dešimtmečiu
finansiškai sustiprėjo nelegalių komercinių sluoksnių
verslininkai, masinės kultūros bei mėgėjų dailės varto
tojai, neturintys aukštajai klasei būdingų filantropinių
ambicijų. Pastarųjų neskatina nepatrauklus ir painus
Labdaros ir paramos įstatymas bei naujieji visuomenės
prioritetai. 1998 m. daugiausia Lietuvos rėmėjų lėšų
skirta: sportui – 51%, religijai – 10,1%, socialinei globai
ir rūpybai, sveikatos apsaugai – 7,5%, kultūrai –7,2%,
švietimui – 4,7%, mokslui – 1,0%4.
Šiandien senoji ir naujoji vidurinioji klasė nepajėgi
būti dailės kūrinių kolekcininke. 1998–1999 m. anketi
nės apklausos duomenimis 1/4 dailės galerijų lankytojų
pajėgūs įsigyti dailės kūrinius, likusieji nori, bet negali
dėl pinigų stokos.
Nuo 1998 m. Lietuvoje minimali mėnesinė alga yra 418
Lt, o patvirtintas minimalus gyvenimo lygis – 123 Lt.
Gyventojų išlaidos vienam šeimos nariui per mėnesį
kultūros ir poilsio paslaugoms 1998 m. sudarė: ūkinin
kai – 7,2 Lt; samdomi darbuotojai – 15,3 Lt; verslininkai
– 42,0 Lt; pensininkai – 6,0 Lt; kiti – 16,3 Lt5.
Naujasis šiuolaikinės dailės kolekcininkų ratas ne
didelis ir margas, o komercinė veikla jame ne visuomet
garbinga: kunigo Ričardo Jakučio finansinės manipulia
cijos, Egidijaus Jakūbausko bandymas pavogti a. a.
Kazimieros Zimblytės kūrinius, dažna pigaus supirkimo
ir brangaus perpardavimo praktika. Naujieji versli
ninkai-kolekcininkai – reta išimtis: pramonininkas,
privataus antikvariato „Maldis“ šeimininkas, senosios
dailės aukcionų (1997, 1999) organizatorius, Lietu
vos kolekcininkų asociacijos prezidentas Edmundas
Armoška domisi tradicine šiuolaikine daile; verslinin
kas Marijus Šukliauskas neabejingas „tyliojo modern
izmo“ dailei, „Lietuvos aido“ galerijoje rengia temines
kolekcionuojamų dailininkų parodas, reklaminės fir
mos „Lukrecija dizainas“ savininkas Marijus Vaupšas
remia ir kolekcionuoja naująjį meną. O valstybiniai ir
komerciniaibankai, privačių gydymo kabinetų, kirpyklų,
grožio salonų, kavinių ir kt. įstaigų savininkai kol kas

4
„Labdarystę numarins pavojingi įstatymai“, in: Trečiasis sektorius,
1999 08, Nr. 3, p. 1–2.
5
Namų ūkio biudžetų tyrimo rezultatai. 1998 sausis – rugsėjis,
Vilnius, Statistikos departamentas prie Lietuvos respublikos vyriau

sybės, p. 22.
6
Lydeka Z., „Transformacijos proceso organizacinis aspektas“, in:
Organizacijų vadyba: Sisteminiai tyrimai, Kaunas: VDU, 1999, t. 2,
p. 152–161.
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vis dar vertina dailės kūrinį kaip puošybą, o ne ilgalaikę
kapitalo investiciją, ir dažniau linkę skolintis kūrinius
puošybai iš dailės muziejų.
Ryškus Lietuvoje reziduojančių užsienio ambasadų
darbuotojų dėmesys šiuolaikinei lietuvių dailei. Greta
to esama kelių solidžių kolekcijų užsienyje. Didžiausias
rinkinys priklauso amerikiečių kolekcininkui Nancy
Dodge’ui. Besidomintis sovietmečio daile kolekcininkas
yra sukaupęs daugiau negu 1000 lietuvių tapytojų,
grafikų, skulptorių ir fotografų darbų, kurie 2001 m.
kartu su estų ir latvių rinkiniais turėtų būti pristatyti
naujame Niu Džersio universiteto muziejuje. Taip stra
tegiškai įžvalgus kolekcininkas aplenkė emocinguosius
tautiečius, vis dar aptarinėjančius Nacionalinės galerijos
koncepciją.
Grįžkime prie vadybos raidos. Šiuolaikinė dailė, kultū
ra yra sudedamoji dalis Lietuvos ūkio vadybos sistemos,
kuriospermainų raidoje išskiriami trys etapai6.
Pirmuoju – parengiamuoju tarpsniu (1988–1990) –
vyko spontaniškas komandinės ekonomikos saviorga
nizacijos procesas „iš apačios“: atsiskyrimas nuo SSRS
centralizuotos dailės valdymo sistemos (SSRS dailininkų
sąjungos ir dailės fondo, SSRS parodų direkcijos, SSRS
Eksporto salono ir kt.). Skaidosi dailininkų bendruo
menė, buriasi pirmosios menininkų grupės („Grupė
24“, „Angis“). Kuriasi naujos institucijos – pirmosios
žinybinės dailės galerijos (Lietuvos architektų sąjungos
– „AL“, LDS – „Arka“ Vilniuje). Laisvėja dailės renginių
organizavimo sistema, Lietuvos kultūros ministerijos
iniciatyva surengtos pirmos necenzūruojamos kurato
rinės dailės parodos („Mitologija Lietuvių tapyboje“, ku
ratorius Andriuškevičius; „Žmogaus ženklai. Skulptūra,
piešiniai, fotografija“, kuratorės Rasa Andriušytė,
Elona Lubytė; „Tradicija šiuolaikinėje lietuvių dailėje“,
kuratorė Raminta Jurėnaitė, 1988). Vyksta pirmieji,
tiesioginiai lietuvių dailės pristatymai užsienyje. Nepa
prastai išauga laisvosios spaudos vaidmuo.
Antruoju – permainų tarpsniu (1990–1994) – vyko
stichiškas komandinio ūkio sistemos suformuotų valdy
mo mechanizmų griovimas ir griuvimas, privatizacija,
įvairiakryptė reorganizacija. Individualizuojasi ir skai
dosi visuomenės interesai (valstybiniai, visuomeniniai,
privatūs). Tęsiasi dailinininkų būrimasis į grupes, klos
tosi naujų, ne tik žinybinių, bet ir privačių dailės galerijų
tinklas, laisvos žiniasklaidos sistema. Formuojant naują
valdymo sistemą, priimami strategiškai svarbūs spren
dimai (kuriama teisinė bazė, klostosi naujas kultūros do
tavimo mechanizmas, skylantis į biudžetines dotacijas,
projektinį ir stipendinį finansavimą). Susiformuoja trijų
lygių dailės valdymo sistema, kurioje svarbus vaidmuo

tenka Meno tarybos, visuomeninių ir privačių fondų
ekspertų komisijų veiklai. 1993 m. įsteigus naująALF
padalinį – Soroso šiuolaikinio meno centrą – Lietuvoje
formuojami šiuolaikinės dailės integracijos į tarptauti
nius procesus pagrindai. Stiprėja Vilniaus šiuolaikinio
meno centro pozicijos pristatant tarptautinę dailę.
Nežiūrint permainų, chaosinio įvairiakryptiškumo tarp
snio pabaiga sietina su ekonominiais ūkio stabilizacijos
požymiais – 1994 m. BVP nuo 4% išauga iki 7%.
Trečiuoju – stabilizacijos tarpsniu (1995–2000) – tęsėsi
restruktūrizacija, naujų valdymo modelių adaptacija,
kuomet, ypač po 1999 m. ekonominės krizės, išryš
kėjo dalies permainų pusiškumas, nesuderinamumas,
išoriškumas, vieningos strategijos ir grįžtamojo ryšio
stoka. Pasirodė, kad naujoji valdymo sistema aiškiai
stokoja abiems pusėms naudingo valstybinio, visuome
ninio ir privataus sektorių dialogo. Daugelis pažangių
inovacijų neįsitvirtino ir apsukusios ratą grįžo į pradinį
tašką. Šia prasme naujosios sistemos negalių, neveiks
numo išryškėjimas perspektyvinės plėtros akivaizdoje
tapo pozityviu ekonominės krizės elementu.
1988–1990 m. „iš apačios“ inicijuotos permainos ne
susikristalizavo į perspektyvų sisteminį dailės valdymo
modelį. Pakitimai įgyvendinti neatsižvelgus į socio
psichologines permainų pasekmes, nepaliekant erdvės
ir laiko lokalinei sistemai adaptuoti globalius valdymo
modelius ne nuostatomis „iš viršaus“, bet „iš apačios“
kylančiam savireguliacijos mechanizmui. 1998–1999 m.
dailininkų, kritikų, galeristų, parodų kuratorių anketi
nės apklausos duomenimis, 99% respondentų netenkina
vykdomos valstybės kultūros politikos nuostatos, o 1%
nežino, kaip jas vertinti.
Tad naują – integracijos į ES, stojimo į NATO – tarpsnį
pasitinkame supratę, kad daug ką reikia pradėti iš
naujo. Tačiau dabar, kitaip negu ankstesniais permainų
tarpsniais, galios nebe lengvatiniai politiniai kreditai,
o profesionali, ne tik abiems pusėms naudinga, bet ir
konkurencinė partnerystė. ES dokumentuose dailė, kul
tūra nėra dominuojantis, strateginis, prioritetinis klau
simas. 1995 m. ES kultūros programų biudžetas sudarė
15,2 mln. ekiu, t. y. 0,02% bendro ES biudžeto7.
Po užsitęsusios įžangos grįžkime prie šiuolaikinės
dailės vadybos decentralizacijos Lietuvoje, nuosekliau
aptardami valdymą, administravimą.
Apie valdymo ir administravimo decentralizaciją.
Permainų eigoje, valstybei atsisakius ideologinio dailės
raidos reglamentavimo, susiformavo trijų pakopų – stra
teginė, taktinė ir operatyvinė – valdymo sistema (žr.
schemą), vienijanti daugiau ar mažiau atsinaujinusias
senas ir naujas institucijas (organizacijas). Vertikalioje

7
Europe from A to Z. Guide of European integration, UC, 1998,
p. 59–60.
8
Hoog M., Hoog E. (ed.), Le Marche de L’Art, Paris: Presses Univer-

sitaires de France, 1995.
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grandyje sprendimų priėmimas perduodamas „žemyn“ –
savivaldybėms, ekspertų komisijoms ir taryboms, o
horizontalioje – klostosi kūrybingo, atviro visų sektorių
(valstybinio, visuomeninio, privataus) bendradarbiavimo
sistema. Kaip tai vyksta? Dažnai teoriškai demokratiš
ka ir atvira sistema praktiškai tampa konservatyviai
uždara, biurokratizuotai neveiksminga. Panagrinėkime
keletą sprendimų priėmimo ir bendradarbiavimo pa
vyzdžių.
1993 m. priimtas Pridėtines vertės mokesčio įstatymas
nepalankus dailininkams. Pagal 4 straipsnį PVM
netaikomas kultūros paslaugoms: nekomercinei leidybai,
muziejų, parodų salių, net loterijų, kurių apyvarta1998
m. siekė 130 mln. Lt, bilietams. Tačiau PVM taikomas
dailės galerijose parduodamiems kūriniams, dailės
kombinatų produkcijai, išimtis taikoma tradiciniams
amatams, kurie prie Ūkio ministerijos veikianč ios
Tarpžinybinės dailiųjų amatų ekspertų komisijos, į
kurios sudėtį įeina LDS atstovai, nutarimu atleidžiami
nuo PVM. PVM mokestis apsunkina galimybę dailinin
kui profesionalui civilizuotai, per tarpininką (galeriją,
saloną) parduoti, o pirkėjui įsigyti dailės kūrinį, kurio
kaina, prie PVM pridėjus galerijos mokestį, padidėja nuo
35 iki 50%. Čia dar derėtų prisiminti, kad dailės kūrinio
atsiradimas susijęs su gamybos procesu (medžiagos,
energijos sąnaudos, transportas ir kt.), o tai reiškia,
kad kurdamas menininkas tampa dvigubo, trigubo, o
parduodamas kūrinį dailės galerijoje bei mokėdamas
už parodinį plotą – penkiagubo PVM mokėtoju. Daili
ninkų sąnaudos kuriant meno kūrinius, kitaip negu
patentininkų ar smulkiųjų verslininkų, nekompensuoja
mos. 1998–1999 m. anketavimo duomenimis, didžiausia
dailės kūrinių prekyba vis dar vyksta dirbtuvėse. Visi
respondentai pažymi, kad ir taip menka apyvarta jose
aktyvesnė negu vietinėse dailės galerijose. Tad kam nau
Dailės valdymo lygiai Lietuvoje

Prezidentas
Seimas
Vyriausybė

Strateginis
valdymas

Ministerijos, žinybos
Nevyriausybinės
organizacijos (NVO)

Taktinis
valdymas

Nacionalinės,
valstybinės,
žinybinės, NVO institucijos
Apskritys
Miestų ir rajonų savivaldybės
Apskričių, miestų ir rajonų savivaldybių institucijos
NVO, žinybinės, privačios institucijos
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Operatyvinis
valdymas

dingas PVM taikymas profesionaliosios dailės kūrinių
pardavimui? Gal galerijų apyvarta didesnė negu loterijų
ir PVM tampa ženklia įplauka į valstybės biudžetą?
Tad dar kartą žvilgtelėkime į skaičius. 1998 m. dailės
galerijų apyvartą sudarė: „Kauno langas“ – 515 358 Lt,
„Taikomosios dailės galerija“ – 185 581 Lt, „Medalių
galerija“ – 123 558 Lt, „Lenkų meno galerija“ 44 574 Lt,
„Lietuvos aido galerija“ – 44 574 Lt. Naivu tikėtis, kad
priimant įstatymą būtų buvę atlikti sociologiniai tyri
mai, įvertinti jų rezultatai. O juk atleidus dailės kūrinių
prekybą, kaip ir kitas kultūros paslaugas, nuo PVM mo
kesčio, buvo galima aktyvizuoti vangiai besiformuojančią
profesionaliosios dailės kūrinių rinką, pagerinti sudė
tingą finansinę dailininkų padėtį bei sutvirtinti naujo
institucinio darinio – dailės galerijų – vaidmenį. Kodėl
taip neatsitiko? Dėl žemų ir neveiksnių horizontalių tak
tinės valdymo pakopos ryšių. Dailininkai nesusivienijo
gindami savo interesus ir nepaveikė aiškesnės LDS
pozicijos atstovaujant savo narių interesams, o Kultūros
ministerija, galėjusi remtis Europos Tarybos ekspertų
rekomendacija, siūliusia atsisakyti PVM taikymo arba
sumažinti jį iki 5%, nepajėgė pateikti svarių argumentų,
išnaudoti lobizmą, kolegialius tarpžinybinius ryšius,
privertusius Finansų ministeriją peržiūrėti priimtus
sprendimus. Ir niekas negaliatsakyti į klausimą, kuris
ministras kaltas. O, pavyzdžiui,Vakarų valstybėse su
išvystyta dailės rinkos sistema PVM mokestis dailės
kūriniams yra mažesnis (JAV – 8,3%, Vokietijoje – 7%,
Belgijoje, Šveicarijoje, Olandijoje – 6%), arba įstatymiš
kai sudaromos salygos kompensuoti dailininkui dvigubo
apmokestinimo išlaidas (Danija)8.
Pagrindiniu horizontalaus valdymo decentralizacijos
požymiu laikomas sprendimų priėmimas per ištiestą
ranką, t. y. per visuomeninius fondus, komisijas, tarybas
– NVO tinklą, atstovaujantį trečiajai nevyriausybinei
valdžiai. Atidžiau susipažinus su šio sektoriaus veikla
išaiškėjo, kad realią galią, t. y. delegavimo į naujų vi
suomeninių fondų tarybas galimybę, yra monopolizavusi
Meno kūrėjų asociacija, 1993 m. suvienijusi išstojusias
iš SSRS ir netolygiai atsinaujinančias ir prisitaikančias
prie naujų sąlygų kūrybines sąjungas. Naujos, pastarąjį
dešimtmetį įsikūrusios visuomeninės organiz acijos
(Lietuvos muziejų draugija, Lietuvos dailės istorikų
draug ija, Lietuvos tarpdisciplininio meno sąjunga,
net ir Lietuvos dizaino sąjunga) arba nacionaliniai
tarptautinių organ izacijų padaliniai (Tarptautinio
muziejų komiteto (ICOM), Tarptautinės dailės kritikų
asociacijos (AICA)) nepriimti į Meno kūrėjų asociaciją
neturi teisės deleguoti savo atstovų į fondų tarybas,
t. y. dalyvauti sprendimų priėmime. Taip teoriškai
demokratiškas, atviras valdymo modelis praktikoje
tampa konservatyvus ir uždaras.
Įgyvendinant decentralizacijos programą, 1991 m.
Kultūros ministerija perdavė kūrinių įsigijimo teises

187

Elona Lubytė

ir sprendžiamąją galią dailės muziejams, jų sudary
toms ekspertų komisijoms, kurios pačios nusprendžia,
kokiais kūriniais būtina papildyti vieno ar kito fondo
rinkinius.
1999 m. LR kultūros ministro nutarimu muziejų ko
misijos panaikinamos ir vėl sukuriama centralizuota
Šiuolaikinės dailės, fotografijos, tautodailės užpirkimo
komisija prie KM, kuri sudaryta iš Meno kūrėjų asocia
cijos deleguotų dailininkų, fotografų ir tautodailininkų
sąjungų, trijų nacionalinių muziejų atstovų. Tik dabar
lėšos tolygiai bus paskirstomos tarp trijų nacionalinių
muziejų ir tautodailininkų sąjungos, nesvarbu, kad už
paskutiniųjų pinigus įsigyti kūriniai pateks į muziejų
rinkinius, kad jų kaina neaktyvioje rinkoje kelis, o
kartais ir keliolika kartų mažesnė negu dailininkų
profesionalų.
Apžvelgus kai kuriuos lokalinių pokyčių ypatumus
aiškėja, kad įvairiapakopės edukacinės sistemos nebu
vimas tapo viena priežasčių, stabdančių dailininkui ir
vartotojui patrauklių strateginių kultūros politikos nuo

,„
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statų formavimą bei įgyvendinimą Lietuvoje. Komplek
sinis jos atnaujinimas, jungiant specializuotus ir univer
salius interesus, galėtų tapti glokaliniu gelbėjimo ratu
tik tuo atveju, jeigu edukacinės programos bus skiriamos
ne tik kuriantiems ir pristatantiems, bet ir vartojan
tiems šiuolaikinę dailę. Tam reikalingas ne vienos ar
kelių specializuotų katedrų, galinčių likti fasadiniais
tarptautinių planų, atsiskaitymų ir ataskaitų ženklais,
t. y. globaliais, bet subliuškusiais gelbėjimo ratais, bet
visos švietimo sistemos atsinaujinimas bei valstybės ūkio
ekonominių galių augimas. Deja, šiandien tai priklauso
ne nuo studentų, o nuo valdininkų, inicijuojančių spren
dimus ir priimančių galiojančius įstatymus. Kaip juos
mokyti bei paskatinti pasitelkti į pagalbą profesionalus?
Konferencijoje pasisakęs Latvijos kultūros akademijos
kultūros administravimo magistrų studijų direktorius
pasigyrė, kad pirmus 3 iš 8 absolventų įdarbino Latvijos
Kultūros ministerijoje. Jeigu Lietuvos švietimo minis
terija patvirtins naujosios katedros programą, pirmųjų
magistrantų sulauksime po poros metų. 

“
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pastabos

Apie Grožį
Irena Vaišvilaitė

Mūsų šiaurietiškų kraštų miestuose
tarp žiemos ir pavasario įsispraudžia
itin nemalonus laikas, kurį būtų gali
ma pavadinti negražiausiu metų laiku.
Nutirpęs sniegas atveria akims iš po
žiemos likusias žmonių bendrijos gy
venimo šiukšles ir purvą – įvairiausios
pakuotės, maišeliai, buteliai bado akis,
kur tik pažvelgsi, o ypač parkuose,
skveruose, užmiestyje. Kažkaip itin
liūdnai atrodo tie pirkėjo akiai pa
traukti skirti dalykai – „Coca-Cola“,
„Chips“, „Estrella“ pakuotės, „L&M“ ar
„Marlboro“ pakeliai, dabar jau įsiūlę
save, tušti, nereikalingi ir beprasmiai.
Šios beprasmybės ir liūdesio atšvaitas
krenta ir ant žmonių. Ryški, bet dar
šalta, pikta saulė negailestingai rodo
žmonių išorines ir net vidines ydas –
išryškėja raukšlės, piktos grimasos,
žmonės atrodo kaip savo pačių kau
kės. Aplinkoje ir gyvenime be galo
trūkst a grožio, darnos ir prasmės,
gyvenimas atrodo pasiekęs dugną...
Pavasario neurozė. Labai tinkamas
laikas Gavėniai – laikui, skirtam
apmąstyti mirties, gyvenimo, na, o
atidžiau pasižiūrėjus – tai ir Grožio
dalykus.
Todėl, mano akimis žiūrint, du kovo
mėnesio Vilniaus kultūriniai įvykiai
atrodė prasmingai derantys „grožio
deficito“ sezonui ir Gavėniai. Turiu
omenyje Andy Warholo parodą ŠMC
ir „Oscaru“ apdovanoto anglų reži
sier iaus Mendesos filmo American
beauty rodymą.
Mintis, iš karto kylanti po Andy
Warholo parodos – ji pasiekė Lietuvą
pačiu laiku. Prieš dešimtmetį būtume
ją žiūrėję visai kitaip ir, manau,
daugybės dalykų paprasčiausiai ne
matę. Tada dar neturėjome savų
telev izijos žvaigždžių ir talk show,
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vaikai dar necitavo reklamos klipų
šmaikštybių ir nežinojo, kad geltona
„M“ raudoname fone yra „McDonalds
restorano“ simbolis. Televizijos ir laik
raščių kronikos iš arti nerodė žiaurių
mirčių vaizdų, o mūsų parduotuvių
lentynose dar nesipuikavo nei „Heinz“
kečupo nei „Coca-Colos“ butelių
eilės.
Kalbu ne apie kultūros amer iko
nėjimą, o apie pilietybės neturinčios
komercinės ir informacinės kultūros
sug rįžimą į Lietuvą. Ši kultūra
atsinešė savo kalbą, savo simbolius,
savo logiką ir savą grožio sampratą.
Šioje kultūroje bendravimo vietą
užima informacija, vertybes atstoja
elgesio štampai, o grožį pakeičia pat
rauklumas. Vienas pažįstamas ameri
kietis, paklaustas, kodėl, kalbėdamas
apie moteris, jis niekada nesako
„graži“, o tik „patraukli“, atsakė, jog
„grož is“ labai jau rimtas žodis, ir
kad vad indamas moterį gražia, jis
atsidurtų nepatogioje padėtyje, lyg
ir įsipareig otų. O „patr aukl i“ yra
neutralus terminas. Man savo ruožtu
atrodė, kad kaip tik „patraukli“ nėra
neutralus žodis, nes jis turi omenyje
vartojimą. Bet šie ginčai vyko senokai.
Dabar ir mūsų gyvenamoje aplinkoje
žodis „grožis“ tikrai kelia kažin kokį
nejaukumą. Nepastebėjote? O kaip
tada su žodžiais „gėris“, „tiesa“, „šven
tumas“? Kažkokie „nebe tie“ žodžiai.
Bet grįžkime prie Warholo.
Komercinėje kultūroje grožis yra
prijaukinamas ir nukenksminamas,
paverčiamas reginiu, preke, vartoji
mui skirtu daiktu. Warholas tą pui
kiai žino. Jis mums rodo komercinės,
informacinės kultūros simbolius ir
ženklus, vis labiau tampančius mūsų
gyvenimo aplinka. Dolerio simbolis,

kūjis ir pjautuvas, kelio rodyklė, Jac
quellin Kennedy veidas televizijos
ekrane, ledų reklama yra Warholo
„natūra“. Bet šie simboliai, televizijos
ir laikraščių kronikos vaizdai, skelbi
mai – visa, kas turi patikti, tarnauti,
atkreipti dėmesį, pranešti ir – būtinai
įsirėžti atmintyje – liaujasi kalbėję
apie daiktus ir asmenis, kuriuos jie
turi mums „parduoti“. Reklamos ir
informacijos simboliai liaujasi buvę
didelės parduotuvės fragmentais ir
prabyla apie grožį, slypintį daiktuose
nepriklausomai nuo daiktų ar nuo
mūsų.
Akivaizdu, kad grožis
Warholui neatskiriamas
nuo mirties – dviejų jį
masinančių ir gąsdinan
čių dalykų. Šia prasme
Pitsburge užaugęs imig
rantų iš Ukrainos vaikas
kažin kokiu būdu susijęs
su Dostojevskiu. Gro
žis yra Absoliuto prieangis ir todėl
grėsmingai primena mūsų buvimo
fragmentiškumą. Fragmente, detalėje
prasišviečiantis grožis tik pabrėžia
tos detalės trapumą. Warholo drobėse
pigus reklaminis laikraščio skelbimas
tampa daug didesnės, jį pranokstan
čios ir mums nesuvokiamos realybės
fragmentu, kuriame glūdi jokiai ko
mercijai nepaklusnus grožis. Šis grožis
iš tiesų sunaikina Warholo vaizduoja
mus daiktus, sakytum, nulupa jiems
odą, paverčia kartono dėžę ar batų
tepalo reklamą nerimą keliančiu,
kartais tiesiog hipnotizuojančiu primi
nimu apie „kažką daugiau“. Reklamos
fragmentai, prekės, gyvenimo nuot
rupos virsta meno kūriniais.
Žinau, kad ne visi su manimi sutiks
dėl religinio prado Warholo dailėje.
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pastabos
Taip pat ne visi tikriausiai sutiks,
kad tokio prado esama, anonsų
žodžiais tariant, „amerikietiško gy
venimo vertybėmis abejojančiame“
American beaut y. Filmo pavadini
mas dviprasmis ir tą gerai supranti
filmą pažiūrėjęs, nes žodis beauty gali
reikšti ir „gražutę“, ir „grožį“. Be to,
American beauty dar yra rūšis sodriai
raudonų rožių, kurių žiedlapių lietus iš
beprasmybės letargo bundančio filmo
herojaus Lesterio vaizduotėje supa jo
įsimylėjimo objektą – „amerikietišką
graž uolę“, paauglę Angelą. Savimi
besigėrinti ir save reklamuojanti
Angela svajoja būti modeliu, sie
kia tapti geid žiama preke. Ji yra
„Amerikietiškas grožis“ – netikras,
paviršinis, apgaulingas.
Tokia filmo pagrindinė mintis –
išorė ir įspūdis apgaulingi. Daugybė
dalykų filme pasirodo esą ne tai, kas
atrodo. Jei grožis yra ne ten, kur jis
atrodo esąs, tai reiškia, kad grožis gali
būti bet kur, visur. Prasidedanti kaip
banaloka, nors ir smagi, komedija,
American beauty nepastebimai virsta
filmu apie malonę, apmąstymu apie
grožį ir gyvenimo prasmę. Netgi dau
giau – filmas prabyla apie Dievą.
Tiksliau, apie jį prabyla su vaizdo
kamera nesiskiriantis, viską smal
siai filmuojantis paauglys Rikis.
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Jam pasaulis yra ne prekė, kurią
gal i įsigyti, o paslaptis, į kurią jis
smalsiai ir labai atidžiai žiūri – ar
tai būtų negyvas paukštis, ar kaimynė
mergaitė. Berniukas sako: „Būna taip,
sakytum, vienai akimirkai Dievas
pažiūrėtų į tave. Ir jei būsi atidus,
gali tą žvilgsnį sutikti“. „Ir ką gi Tu
pamatai?“ – klausia jo draugė. Rikis
atsako: “Grožį“.
Rikis rodo savo draugei nufilmuotą
vėjyje blaškomą šiukšlę – polietileni
nį maišelį ir aiškina, jog pamatęs tą
„šok antį“ maišelį, jis suprato „kad
ten, už daiktų yra ištisas gyveni
mas. Neįtikėtinai gera jėga norėjo,
kad aš suprasčiau, jog nėra ko bi
joti. Jog niekad nereikia bijoti“. Rikio
nufilmuotą maiš elio vėjyje „šokį“
žiūrovas dar kartą mato filmo pa
baigoje. Šis „šokis“ sakytum antrina
nuskaidrėjusiam, pagaliau laimin
gam – gražiam mirusio pagrindinio
herojaus – Lesterio veidui.
Grožis, prasišviečiantis menkuose
dalykuose ir ten, kur grožio neturėtų
būti – pačioje mirtyje, – žmogui pri
mena jo buvimo paslaptį. Tai ir būtų
riba, prie kurios sustoja American
beauty.
Už šios ribos žvilgsnį kreipia nebe
menas, o tikėjimas, nebe „grožio defi
cito“ laikas gamtoje, o tikėjimo lai

kas – Gavėnia.
„Jis nebuvo nei patrauklus, nei
gražus: matėme jį, bet nepamėgome“
(Iz 53, 2). Didįjį Penktadienį minima
kryžiaus mirtis tikrai nėra graži. Bet
Prisikėlimas sako ką kita – toje mir
tyje yra tiesa apie Grožį, nepaklūstantį
jokiems kanonams. Nukryž iavim u
mums apreikšta nuoga ir baisi tiesa
apie mūsų buvimą: „Dieve mano,
Dieve mano, kodėl mane apleidai?“
Iš nieko pašaukti einame į tuštumą,
į nieką. Bet Nukryžiuotasis, prisiėmęs
mūsų likimą, atskleidžia ir kitą mus
liečiančios Paslapties pusę: „Tėve, į
tavo rankas atiduodu savo sielą“.
Paniekintas Dievo Tarnas ant kry
žiaus ir Prisikėlęs Grožis, kuriam mir
tis nebeturi galios, yra tas pats Grožis,
kuris savo atėjimu į šį pasaulį, mirtimi
ir Prisikėlimu savimi visa pripildė,
sutaikė ir atidavė į Tėvo rankas. Jo
buvimu praeinančiuose, skurdžiuose,
bjauriuose ir menkuose dalykuose
įžiūrimas grožis, kurio atšvaitai mus
gąsdina ir guodžia, yra nepraeinančio
Grožio vartai. Tai tiesa, nuo kurios
mes ginamės ir kuri kartkartėmis
mums apsireiškia ten, kur to visai
nesitikime. Pavyzdžiui, negražiame
žiemos ir pavasario susitikime, laik
raščio skiautėje ar vėjo blaškomame
suplėšytame maišelyje. 
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apžvalga
Vadovas po areopagus
Paulius Subačius

Kaip nešti Gerąją Naujieną sveti
mų krikščionybei kultūrų žmonėms?
Nesenkantis įkvepiančių pavyzdžių
aruodas – Apaštalų darbai, o tradi
cinis kylančių sunkumų įvaizdis –
šv. Pauliaus kalba Atėnų Areopage
(Apd 17, 19–34). Šis įvaizdis buvo
„vaisingas“ bemaž du tūkstančius
metų, tačiau per pastarąjį šimtmetį
Areopago paradigma darėsi vis labiau
problemiška. Mat šiuolaikinėse visuo
menėse, alkstančiose Evangelijos,
sunku rasti areopagą – autoritetingą
suėjimą, forumą, kuriame krikščioniš
kas mokymas galėtų būti reikšmingai
skelbiamas.
Dabar jokia aikštė, sakykla, scena
nėra visų pripažinta. Joks pavienis –
net geriausias – kalbėjimo būdas ne
pasieks daugumos įvairiakultūrėje
didmiesčio aplinkoje. Čia vertes (ir
bevertiškumą) generuoja įvairiomis
kryptimis be ribų ir sienų plūstanti,
tikrąją patirtį aplenkianti arba net
visai pakeičianti teletikrovė. Čia krite
rijus (ir jų nebuvimą) siūlo asmeni
nius ryšius ir pranešimų svarbą de
valvuojantis internetas. Globalizacijos
dėka su Evangelija susiliečia kul
tūros sritys, iki šiol pasilikusios už
krikščionybės įtakos ribų, tačiau spė
riai nukrikščionėja religinės tradicijos
persmelktos kultūros (plg. Fides et
ratio, 72).
Šios naujos kultūrinės situacijos –
tai nauji evangelizacijos laukai, „išsi
mėtę“ ne tik atokiose Okeanijos salose,
bet ir seniausiai priėmusių krikš
čionybę kraštų dvasios „žemėlapyje“.
Mūsų dienų areopaguose (žodis imtas
vartoti ne tik kaip bendrinis, bet ir
kaip daugiskaitinis!) Gerąją Naujieną
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būtina skleisti visais kultūrin iais
„diapazonais“. Ją tenka „išversti“ į
kitas ir kitokias kalbas, nei tai darė
apaštalai bei ligšioliniai jų sekėjai.
Per praėjusias Sekmines (1999 05 23)
Popiežiškoji kultūros taryba paskelbė
dokumentą Dėl kultūros pastoracijos,
kuriame siekiama „pasidalyti požiūrių
ir konkrečių pasiūlymų visuma [...] dėl
kultūros kaip ypatingos susitikimo su
Kristaus žinia vietos pastoracijos at
naujinimo“ (1). Kas iš Jono Pauliaus II
1982 m. įkurtos tarybos pastebėjimų
ir konkrečių siūlymų aktualu Lietu
voje?
Greta jau paminėtų šuolaikinės kul
tūros bruožų, dokumente išskiriamas
transcendencijos pasiilgimas, kurį
regime daugelyje kasdienybės pa
veikslų ir kuris pralaužia paviršinio
abejingumo kiautą. Deja, vertybiškai
sujauktoje, iš kartos į kartą perduo
damo tikėjimo giją sutraukiusioje
vis uom enėje tas pasiilgimas įgyja
iškreiptus pavidalus. „[...] epideminis
religijos nepažinimas maitina įvairia
formį šiandien užgesusių senovinių
kultų, naujųjų religinių sąjūdžių ir
krikščioniškojo tikėjimo sinkretizmą“
(21). Lietuvoje po 1990-ųjų dėl nuka
talikėjimo ir naujųjų religinių grupių
plėtros Bažnyčia kaltino sovietinę
pries paudą ir skelbė atplūstančios
nihilizmo bangos pavojų. Tik pasta
raisiais metais, pirmiausia aistrų dėl
tikybos mokymo bei su a. a. kun. Ričar
du Mikutavičiumi siejamų istor ijų
dėka, į akiratį pakliuvo ir kiti dalykai.
Dvasininkija, aktyvūs pas aul ieč iai
ėmė plačiau svarstyti, kokias prob
lemas Bažnyčioje kelia išsikerojusi
„kultūrinė krikščionybė“.

Į bažnyčią nevaikštanti liaudis
„aukštesnių idealų“ alkį be skrupulų
numalšina fragmentiškais ir sinkre
tiniais krikščioniško dvasingumo
sur ogatais. Jų nuolat parūpina
Lotynų Amerikos teleserialai ir dar
sovietmečiu šį „pašaukimą“ subrandinę
iškilūs Lietuvos inteligentai. Pirmiau
sia „tautiniai“ poetai, švietėjai bei
filosofai. Tik puoselėjant „aukštos pra
bos“ katalikiškai orientuotą intelektą
ir kūrybiškumą galima išsklaidyti
pseudodvasinius laicizuotų keliave
džių „kerus“.
Skaidrios vertybinės pozicijos labai
svarbios ir kitoje protinių pastangų
srityje. Naujausi mokslo, ypač gene
tikos, atradimai bei siaura tyrinėtojų
specializacija esmingai išplečia švie
suomenės etinės laikysenos, jos san
tykio su tikėjimu reikšmę. Popiežiš
kosios kultūros tarybos dokumentas
kalba apie krikščionį mąstytoją su
skilusios kultūros akivaizdoje: „kul
tūros pastoracija kaip prielaidos rei
kalauja filosofinio apmąstymo, siekian
čio organizuoti ir struktūruoti mokslų
visumą“ (11), „kvalifikuotų filosofų ir
teologų uždavinys yra vyraujančios
mokslinės ir technologinės kultūros
gelmėje kompetentiškai identifikuoti
iššūkius ir atramos taškus Evangelijos
skelbimui“ (12).
Idant būtų formuojama ar atgai
vinama – žiūrint kaip suvoksime
padėtį krašte – katalikiška šviesuo
menė, svarbu, bet nepakanka stiprinti
specifines (teologijos, Bažnyčios istori
jos) studijas. Reikia sudaryti sąlygas,
kad įvairių specialybių besimokan
tis jaunimas patenkintų „tikro te
ologinio ugdymo poreikį“. Dokumente
minimos net trys priežastys, kodėl
būtina rimtai atsižvelgti į pasauliečių
profesionalų religinių žinių troškulį:
„geriau pasirengę kovai už tikėjimą“ jie
skleis „religinę kultūrą pasaulietinės
kultūros lygmenyje“, „jautriau da
lyvaus tokioje Bažnyčios tarnyboje,
kokiai jie reikalingi“ ir jungdami
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profesinę veiklą su krikščionišku tikė
matyt, nebūtų sunku atsižvelgti į
padės institucijoms bendradarbiauti
jimu pilnatviškai atliks „pasauliečių
raginimą „palaikyti katalikiškus
„naudojantis naujomis komunikavimo
misiją mieste“ (31).
knygynus ir net steigti juos, ypač
priemonėmis“ (32). Deja, LKMA turi
Lietuvoje vienintelis VU Religijos
maldininkų lankomose parapijose ir
glaudesnių ryšių tik su lietuvišk a
studijų ir tyrimų centras pirmaisiais
šventovėse“ (37). Pavyzdžiui, išplėsti
išeivija bei Pax Romana; neteko pa
darbo metais angažavosi atsiliepti į
devocionalijų parduotuvės prie Aušros
steb ėti ir akademijos internetinės
visų, besidominčių religinėmis temo
Vartų ar prekystalių ties Kryžių kalnu
svetainės.
mis, krikščioniškos savimonės ugdy
asortimentą įvairesne krikščioniška
Katalikų kultūros centrai kaip „vie
mą. Kitos katalikiškos akademinės
spauda bei knygomis.
šieji forumai, kuriamajame dialoge
salelės – VDU teologijos fakultetas,
Vienur kitur jau galima įsigyti
leidžiantys labai plačiai susipažinti
katechetikos katedros nuo pat pra
leidinių apie lankomą šventovę,
su krikščioniškais požiūriais“ į daugelį
džių rengė profesionalus. Pastarųjų
tačiau jie arba skirti vien meno da
dalykų (Ecclesia in Africa, 103), Lie
stoka akivaizdi, tačiau būtų šaunu,
lykams, arba tėra paviršutiniški
tuvoje tebėra siekiamybė. Bene artimi
jei pirmuosius augimo sunkumus
lankstinėliai atminčiai. Juose retai
ausia tokiai kultūrinės pastoracijos
įveik usios institucijos imtų gręžtis
pavyksta įprasminti plikus istorinius
vizijai kretingiškės Pranciškoniškojo
ir į platesnius nukrikščionėjusios
faktus, susieti dailės, architektūros
jaunimo tarnybos bei vyskupijų Jauni
jaunuom enės sluoksnius. Be kita
paveldą su šventovės, joje esančių
mo centrų veikla. Juose bei Ateitininkų
ko, viešomis Šv. Rašto, krikščioniško
pamaldumo objektų religine reikšme.
federacijos projekt uose esama bent
socialinio mokymo paskaitomis ir
Dar teks pap lušėt i įgyvendinant
užuomazgų visos šūsnies iniciatyvų,
seminarais, skirtais visai aukštajai
Popiežiškos ios kult ūr os tarybos
kurios vardijamos priešpaskutiniame
mokyklai, kuriama studentų tar
rekomendaciją piligrimų susitelkimo
aptariamo dokumento skirsnyje Jau
pusavio supratimo atmosfera. Juk
vietose sielovadai naudoti „paprastą
nimas. Šis ir dar du iš 39 skirsnių –
būsimieji tikybos mokytojai ar bib
bei aiškią dokumentaciją, parengtą
patys konkrečiausi.
listai ne taip jau retai laikomi balt
drauge su kompetentingomis orga
Antai svarstant bažnytinio kultūros
omis varnomis, ypač „pragmatiškų“
nizacijomis“ (37).
paveldo bei religinio turizmo atveria
profesijų kontekste.
Ne lengviau eitųsi Lietuvoje „kurti
mas galimybes, siūlomos aštuonios
Paskaitas, kursus, semina
katalikų ekskursijų vadovų
rus, konferencijas, publikaci
organizacijas, turistams
jas religinėmis, taip pat kul
teikiančias tikėjimo liudijimo
tūros srovių, vertybių, moks
įkvėptas kokybiškas kultū
lo, dailės temomis pašauktos
rines paslaugas“ (37). Mat
organizuoti tiek akademinės
nemaža dalis organizuojančių
institucijos, tiek patys įvai
piligrimystes pasauliečių yra
riaus i katalikų kultūros
pamėgę Bažnyčios nepatvir
centr ai. Pop iežiškoji taryba
tintų privačių apsir eišk imų
šiuos areop ag us apibūdina
vietas. Dvasinės vyresnybės
kaip tinkamą būdą „plačiajai
pastangos keisti šią link m ę
publikai supaž indinti su
jau susidūrė su ženkliu pa
katalikų menininkų, rašytojų,
sip riešinimu. Todėl sunku
mokslininkų, filosofų, teologų,
tik ėt is bendros kalbos tarp
ekonomistų bei žurnalistų
religinių ekskursijų vadovų,
darbais ir taip skatinti
prik lausančių skirtingoms
asmeniškai ir entuziastingai
kartoms ir dvasingumo kryp
priimti tikėjimo į Kristų apvai
tims.
sintas vertybes“ (32). 1998 m.
Kitas detalizuojantis do
Tarybos pas kelbtame tokių
kumento skirsnis kalba apie
Ksenija Jaroševaitė. Tabernakulis. Bronza. Kaunas, Šv. Jurgio
centrų sąraše iš katalikiškų
pastoraciją mokslo ir tikėjimo
konvento koplyčia. Gintauto Trimako nuotrauka
Europos šalių Lietuva atrodo
sankirtoje. Lietuvoje sėkmin
kukliausiai – mūsų hierarchai į
gai įgyvendinamas kvietimas
gautą anketą teįrašė Lietuvių katalikų
„steigti akademijas ‘Už gyvybę’“, kiek
veiklos kryptys. Lietuvoje pastarai
mokslo akademiją (pavyzdžiui, slova
sunkiau sekasi „megzti ryšius tarp
siais metais šiek tiek pasistūmėta gal
kai nurodė 11, slovėnai – 12, kitos
[...] specialistų draugijų ir vyskupų
tik dviem iš jų (kuriami sakralinio me
šalys dar daugiau adresų). Vatikanas
konferencijų“. Hierarchai rodo geros
no muziejai ir jungtinės krikščioniškos
viliasi, kad išplatinta informacija
valios, tačiau dėl kunigų, katechetų,
literatūros bibliotekos). Tuo tarpu,
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parapijų tarybų apatijos kol kas ma
žai vaisingos Popiežiškosios kultūros
tarybos laikomos svarbiomis pastan
gos „plačiai skleisti katalikų spaudą
ir leidinius“ (35).
Apie visuomenės komunikavimo ir
religinio informavimo priemones kal
bama daugelyje dokumento vietų. Ši
kultūros pastoracijos galimybių sfera
išskiriama pirmiausia tuo, jog dėl jos
apeliuojama ne vien į pasauliečių ar
kunigų, bet ir į vyskupų sąmoningu
mą: „Katalikų dalyvavimas žiniasklai
doje bus juo vaisingesnis, juo jautresni
šioms komunikavimo priemon ėms
bus ugdomi ganytojai“ (33). Tol iau
užsimenama, kad nesikalbėjimas ir
nesusikalbėjimas su pasaulietine
žiniasklaida iš esmės skiriasi. Pasta
roji patirtis gali padėti susivokti,
kokia pastoracijos dirva plyti prieš
akis: „[žurnalistų] klausimai kartais
keliasumišimą ir nusivylimą, visiškai
neat itikdami mūsų perteikiamos
žinios esmės, tačiau šie klaidinantys
klaus im ai dažnai būdingi daugu
mai mūs ų amž ininkų“ (34). Lietu
vos hierarchai jau įgudo atsižvelgti
į tokių klausimų padarinius. Kauno
arkivyskupas kasmet teikia premijas
žurnalistams profesionalams, kurias
Vatikano institucija mini kaip sektiną
pavyzdį. Tačiau raginimas rengti ir
palaikyti „komunikacijos techniką“
perpratusius katalikus pasauliečius
tebelaukia atsako.
Paradoksalu, tačiau Lietuvoje ge
riau įgyvendintos Tarybos nuorodos
dėl pasaulietinių, o ne dėl religinių
visuomenės komunikavimo priemo
nių. Turime omenyje pastarųjų vy
stymo strategiją, vienų ar kitų krypčių
pasirinkimą lėšų stokos sąlygomis.
Antai dokumente ypač pabrėžiamas
radijo vaidmuo: „katalikų radijo tink
las ne tik padeda gausių išteklių
neturinčioms vyskupijoms naudotis
palankiausiomis technikos priemonė
mis, bet ir skatina kultūrinius mainus
tarp krikščionių bendruomenių“ (33).
Spauda ir leidyba aptariamos kaip
nuo amžių liudijančios „tikėjimo gyvy
bingumą ir katalikų specifinį įnašą į
kultūrinį gyvenimą“ (33).
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Lietuvos Vyskupų Konferencija dar
neatsiliepė į Jono Pauliaus II kvietimą
parengti kiekvienos dalinės Bažnyčios
„kultūrinį projektą“. Šis kviet imas
nuskambėjo 1997 m. Šventojo Tėvo
kalboje Popiežiškojoje kultūros tary
boje. Kaip tokio projekto kūrėja bei jo
įgyvendinimo koordinatorė, regima
vyskupijos kultūros komisija (25) –
mūsuose dar negirdėtas dalykas. Tie
sa, keliose vyskupijose veikia komisijos
bažnytinio meno ir remontų reikalais,

tačiau jų funkcijos kur kas siauresnės.
Lietuvos Bažnyčios „kult ūriniame
projekte“ turėtų būti aprėptos visos
dokumente Dėl kultūros pastoracijos
svarstomos temos – švietimas, menas,
liaud iškasis maldingumas, žin ia
sklaida ir t. t. Kai kurių nepajėgėme
net paminėti trumpoje apžvalgoje,
kuri tik anotuoja į lietuvių kalbą
Bažnyčios informacijos centro jau
išverstą vadovą po šiuolaikinių kul
tūrų areopagus. 

Krikščioniškoji teologija
ir nežemiškos būtybės
Rūta Tumėnaitė

Vos ne kasdien bet kuriuo metu
šuoliuodamas per televizijos kanalus
užtiksi kokį nors filmą ar serialą,
vaizd uojantį žvaigždėlaivio įgulą,
skriejančią per neaprėpiamas kosmoso
platybes ir bandančią užmegzti ryšį
su jo gyventojais. Bene prieš pusmetį
žinių laidos transliavo reportažą iš
JAV, kur buvo rodomos kilometrinės
eilės prie kino teatro kasų: ne tik die
ną, bet ir naktį jose stovėję aistruoliai
stengėsi pakliūti į pirmąjį atnaujintų
„Žvaigždžių karų“ seansą. Maža to,
kai kurie jų buvo apsirengę kaip filmo
personažai ir susijaudinę aiškino,
jog ką tik išsipildžiusi didžioji jų gy
venimo svajonė. Mokslinės fantastikos
veikalai jau seniai išsikovojo solidžius
skyrius kone kiekviename knygyne.
Išties beribis dangus, tolimos planetos
ir blausiai spingsinč ios žvaigždės
nesiliauja kėlę žmogui smals ulio:
ar esame vienintelės protaujančios
esybės visatoje, ar yra ir kitų, o jei yra,
tai kokios jos, tos nežemiškos būtybės?
Populiarioji spauda nepraleidžia progų
pakurstyti susidomėjimą pasakojimais
ir dokumentais apie NSO. Prieš kel

erius metus vienas Lietuvos kunigas,
viešai papasakojęs apie savo „keliones“
skraidančiomis lėkštėmis, sulaukė
hierarchų atsiribojimo, tam tikra
prasme parodžiusio, koks turėtų būti
tikinčio žmogaus santykis su panašiais
dalykais. Tačiau paaiškėjo, kad kos
moso platybių traukai negali atsispirti
net ir teologai. Vatikanas, tarp kitko,
garsėja ir savo observatorija, kurioje
dirbantys fizikai ir astronomai dažnai
pasidairo pro teleskopą. Kokias mintis
galėtų austi teologas, giedrą naktį
žvelgdamas į žvaigždėmis nusagstytą
dangų?
Pernai Jungtinėse Valstijose solidus
teologijos žurnalas Theological Stud
ies išspausdino dominikono Thomo
O’Mearos, Notre Dame Universiteto
teologijos profesoriaus, straipsnį apie
krikščioniškąją teologiją ir nežemiškas
protingas būtybes*. Autorius iš karto
pripažįsta, jog ne teologo reik alas
nuspręsti, ar visatoje egzistuoja kitos
* O’Meara T., „Christian Theology and
Extraterrestrial Intelligent Life“, in: Theological
Studies, 1999, vol. 60.
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protingos būtybės, arba teigti, jog
tėra tik toks, o ne kitoks jų santykis
su žmonių religija. Jam rūpi iššūkis,
kurį kelia nežemiškųjų būtybių idėja:
ar Šv. Raštas yra tokia įkvėpta knyga,
kad vienintelė įmanoma išgelbėjimo
istorija tėra ta, kurią jis aprašo, ar
toks svarbus yra Jėzus, kad visos
protingos rūšys, gyvenančios visur,
išskyrus Žemę, privalo žinoti ir apie
jį? Kitaip sakant, ar krikščioniškasis
apreiškimas ir teologija negalėtų
vystyti kelių perspektyvų apie laisvo
protingo asmens santykį su kosminiu
Šaltiniu arba mylinčiu Tėvu ir ar
blogis negali turėti kitokių pavidalų
ir šaltinių?
Ši „kosminė teologija“ prasideda
nuo pirminės sąlygos: kad būtybės,
gyv enančios kituose kosminiuose
kūnuose, galėtų tapti apreiškimo ad
resatu ir išpažinti religiją, jos privalo
būti protingos ir laisvos; t. y. turi pasi
žymėti pažinimo atvirumu, sugebėji
mu suvokti analogijas, simbolius ir
kitą vaizduotės bei mąstymo veiklą,
taip pat asmenine laisve, kuri būtų
atvira subtiliam Dievo poveikiui.
Čia kalbama apie protingas būtybes,
turinčias tam tikrą kūną, tam tikrą
medžiagą. Bekūnes būtybes (tradiciš
kai vadinamas angelais) nuodugniai
ištirti būtų sunku dėl to, jog esame
pririšti prie juslinio pažinimo. Maža
to, jos ir taip jau turi savo vietą, nors
ir labai nežymią, kai kuriose Žemės
religijose. Čia kalbama apie fizinę
gyvybę planetose bei jų palydovuose
šioje galaktikoje ir kitose.
Mokslinės fantastikos autoriai ir
kai kurie mokslininkai linkę manyti,
kad kitose planetose, skriejančiose
aplink nesuskaičiuojamą gausybę
saulių milijarduose galaktikų, esama
protingų gyvenimo modusų. Bet ku
rioje „kosminėje“ kino juostoje pama
tysime kokį nors visatą skrodžiantį
žvaigždėlaivį, kurio įgula pakeliui
sutinka protingas ir bendraujančias
gyvybės formas – vienos jų draugin
gos, kitos bloga linkinčios. Vis dėlto
mokslui ir grožinei literatūrai sunkiai
pavyksta pavaizduoti ar įsivaizduoti
šias gyvybės rūšis. Jos visos atrodo
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lyg iškraipytos ar padidintos žmo
gystos, kalbantys augalai, ropliai ar
žinduoliai. Nežemiškos esybės, apie
kurias svarsto O’Meara, yra tai, ką
vadiname asmeniu: tai būtybės, apdo
vanotos protu ir laisve.
Ar panašūs samprotavimai galėtų
nuskambėti kaip tikras perversmas
teologijoje? Negi Pradžios knygos,
Ptolemėjaus ar Aristotelio įtaka vi
siems ankstesniems krikščionių te
ologams buvo tokia stipri, kad jų
mintis taip ir neįveikė nerangaus
geocentriškumo, žmonių giminės
išskirtinumo ir sola scriptura religijos?
Istorija byloja ką kita. Jau 1440 m. Mi
kalojus Kuzietis veikale Apie mokytą
nežinojimą iškėlė mintį, jog egzistuoja
gausybė pasaulių ir kad mėnulyje bei
saulėje esama gyvybės. Viduramžiais
Pranciškonų mokykla irgi nesibaidė
kelet o pasaulių minties, tuo tarpu
dominik onai pripažino vienintelį,
griežtai sutvarkytą pasaulį. Vis dėlto
Renesanso laikais du dominikonai –
Tomasso Campanella (1568–1634) ir
Giordano Bruno (1548–1600) – tvirti
no, jog egzistuoja daugybė pasaulių,
ir savo minčiai apginti ieškojo pagal
bos Biblijoje bei ankstyvųjų teologų
raštuose. Bruno, kaip žinia, buvo
Inkvizicijos nuteistas myriop ir su
degintas ant laužo, ir net šiandien
Bažnyčia, atsiprašanti pasaulio dėl
įvairių perlenkimų, neketina jo rea
bilituoti dėl pažiūrų, nesuderinamų
su katalikų tikėjimu.
Protestantiškoji Reformacija pradėjo
kitokią perspektyvą – nuo pradžios iki
galo biblinę ir mažiau paremtą mokslu
bei metafizika. 1550 m. liuter on ų
teologas Pilypas Melanchtonas teigė,
jog klaidinga manyti, kad Kristaus
Įsikūnijimas ir Atpirkimas gal ėj ęs
įvykti daugiau negu vieną kartą. Jo
mintis rėmėsi svarbiausiu protestantų
įsitikinimu, kad išgelbėjimas atei
na iš Jėzuje įsikūnijusio Žodžio ir
Evangelijos skelbimu. Švietimo laiko
tarpis šias diskusijas pastūmėjo link
deizmo. Liberalieji JAV protestantų
mąstytojai Thomas Paine’as ir Ral
phas Waldo Emersonas prakalbo apie
būtybes kitose planetose, kurias ten

apgyvendino išmintingasis Dievas.
Tokioje perspektyvoje gimtoji nuodė
mė ir atperkantis Įsikūnijimas tapo
nereikalingi. Daugelio pasaulių idėja
buvo labai populiari XVIII a. Ame
rikoje, o XIX a. ją ypač puoselėjo nau
jieji protestantiški judėjimai. Vėliau
trumpam atslūgęs dėmesys iš naujo
sustiprėjo po Pirmojo pasaulinio karo,
kada su pažangesnių teleskopų pa
galba buvo atrasta gausybė galaktikų.
Šis atradimas atgaivino susidomėjimą
galima gyvybe kitose planetose.
Tačiau kuo gi remiasi teologas, sam
protaudamas apie nežemiškas protin
gas būtybes? Šv. Rašto pasakojimų
subjektas yra ne ateiviai, bet Žemės
gyventojai. Nei Senasis, nei Naujasis
Testamentai nemini kokios kitos rū
šiesar giminės visatoje, bet ir nesako,
kad jų ten nėra. Būtų paviršutiniška
ir arogantiška tvirtinti, jog die
viškasis išgelbėjimo planas Žemėje
turi omenyje kitas būtybes. Tikėjimas
patvirtina, kad Logas, antrasis Švč.
Trejybės asmuo, įsikūnijo planetoje,
kuri pagal senąją Ptolemėjaus astro
nomiją yra mažoje, uždaroje sistemoje.
Logas tikrai viešpatauja visoje visa
toje, tačiau Jėzus, Mesijas ir Gelbė
tojas, yra susijęs su žemės gyventojais,
egzistuojančiais vienos nuodėmės ir
malonės istorijos rėmuose.
Žvilgsnis į Šv. Raštą
Ieškodamas Šv. Rašto ištraukų, ku
rios paneigtų mintį apie kitų protingų
rūšių egzistavimą, Thomas O’Meara
nurodo himną, užrašytą apaštalo Pau
liaus Laiške kolosiečiams ir susiejantį
Jėzų Kristų su visata: „Jis yra neregi
mojo Dievo atvaizdas, visos tvarinijos
pirmgimis, nes jame sutverta visa, kas
yra danguje ir žemėje, kas regima ir
neregima, ar sostai, ar viešpatystės,
ar kunigaikštystės, ar valdžios, – visa
sutverta per jį ir jam. Jis yra pirma
visų daiktų, ir visa juo laikosi. Ir jis
yra Kūno – Bažn yčios galva. Jis –
pradžia, mirus iųjų pirmgimis, kad
visame kame turėtų pirmenybę“ (Kol
1, 15–18). Nors šioje ištraukoje glūdi
daugybė neaiškumų, tačiau dauguma
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egzegetų man o, kad Paulius kalb a
tikrai ne apie astronomiją; tai esąs
apr eišk imas apie Jėzaus teikiamą
pirmenybę tarpinėms būtybėms. Maža
to, esama nuomonės, jog šias laiško
eilutes, rašytas ne Pauliaus, apašta
laspataisęs, mat jis turėjęs priekaištų
kolosiečiams, kad jų teologija labiau
primenanti kosmologiją ir mokslą apie
angelus. Paulius stengėsi ne iškelti
Kristų į padanges, bet patvirtinti že
miškas evangelijos šaknis. Taigi mįs
linga atrodžiusi Šventraščio ištrauka
nėra jokia paslaptis, o jos subjektas
– ne angelas ar kažin kokia pusiau
diev iška pilnatvė, bet istorinis Jė
zus, kuris yra „Dievo galybė ir Dievo
išmintis“ (1 Kor 1, 24). Visas dėmesys
nukreiptas į Žemę, ne į kažin kokį
neaiškų Kristų, iškeltą viršum visos
visatos. gegutė
Teologinės perspektyvos
Trumpai apžvelgęs teologijos istoriją,
O’Meara randa vos vieną kitą teologą,
kuriems rūpėjo toks modernus klausi
mas kaip apgyvendintas kosmosas.
Origenas ir Tomas Akvinietis manė,
jog gali būti tam tikra protingos gy
vybės įvairovė. Pranciškonas Guillau
me’as de Vaurouillonas (1392–1463)
pirmasis iškėlė įdomų klausimą:„Ar
pasaulių daugybės idėja suderinama
su pagrindinėmis krikščioniškomis
sąvokomis – dievišku įsikūn ijimu
ir atpirkimu?“ Mums artimesniais
laikais gyvenęs teologas Josephas Poh
le (1852–1922), remdamasis gausybe
analogijų tarp žemės ir kitų planetų,
klausė, kodėl gi ten negalėtų būti
ir protingos gyvybės? Tačiau dau
giausia dėmesio nusipelno vienas iški
liausių XX a. teologų Karlas Rahneris.
1964 m. jis paskelbė enciklopedinį
straipsnį „Žvaigždžių gyventojai“.
Remdamasis tuo, jog religija pripa
žįsta angelų egzistavimą, Rahneris
įrodinėja, kad negalima lengva ran
ka atsisakyti kosminės išgelbėjimo
ist orijos vienovės ir kad nederėtų
manyti, jog kitos protingos gyvybės
formos natūraliai egzistuoja anapus
malonės, kuri visada yra Kristaus ma
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lonė. Praėjus dešimtmečiui, Rahneris
kiek santūriau svarstė šį klausimą,
tačiau priėjo išvadą, kad teolog ija
negali absoliučiai paneigti, jog kitoje
žvaigždėje egzistuoja laisvo proto is
torija. Rahnerio įsitikinimu, žmogaus
dvasia reikalauja (tačiau nenulemia)
malonės Dvasios. Krikščionybė supo
nuoja ne žemės elitą, besistengiantį
įtikti griežtam Diev ui, bet visatą,
siekiančią tikslo, kuris yra dvasia, o
kartu ir malonė.
Apreiškimas, malonė,
išgelbėjimas
O’Meara nesutinka, jog samprotavi
mas apie galimas nežinomų būtybių
sąlygas reiškia aroganciją, nes teologi
ja, pripažindama savo nežinojimą
ir ribas, tik žvelgia į santykio su
religija kontekstą, tegu ir pagrįstą
krikščionišku tikėjimu. Svarbiausia
religijai yra tam tikras ryšys su Dievu
prigimties ribose ir kartu anapus
prigimties, tai, kas religijoje vadinama
apreiškimu, malone ir išgelbėjimu. Tai
gi ar nežemiškos būtybės gauna kokią

Gali būti, kad tolimų būtybių pa
saulyje nėra malonės ir apreiškimo,
nėra blogio, kančios ir nuodėmės.
Tai primena Clive’o Stapleso Lewiso
kosminę trilogiją, kur gyvena išganyti
žmonės, nepažįstantys nuodėmės
ir blogio. Ar tos nežinomų planetų
būtybės yra pašauktos ypatingam
santykiui su Dievu ir gyvenimui su
juo? Dominikonų teologas tvirtina,
jog būd ai, kuriais antgamtinis gy
venimas paliečia juslinį intelektą ir
valią, gali būti gana įvairūs, todėl
nederėtų manyti, kad mūsų supra
timas apie sandorą, Dievo karalystę
arba atpirkimą išsemia visus būdus,
kuriais dieviškoji galybė suteikia dalį
savo nesibaigiančiame gyvenime. Kita
vertus, ar kitų planetų būtybės savo
pasauliuose randa tik natūralų, pri
gimtinį gyvenimą ir daugiau nieko?
Gali būti, kad dėl savo psichologinės ir
biologinės energijos jos visai netrokšta
pomirtinio gyv enimo ir kok io nors
ypatingo sąlyčio su Dievu. Gal joms
nežinomos gamtinės nelaimės, ligos
ir kančios, o mirtis yra rami gyvenimo
pabaiga? Greta gamtinių jėgų keliamų

Pijaus X medalis, skirtas naujos Vatikano observatorijos inauguracijai. 1911

nors ypatingą informaciją iš Dievo? O
gal jos atstumia Dievą laisvais, tačiau
pražūtingais veiksmais? Religinę
kūr iniškos prigimties, malonės ir
nuodėmės triadą O’Meara paverčia
kontekstu teologiniam samprotavi
mui apie nežemiškas būtybes, kuris
kartu yra ir to samprotavimo ribos.

konfliktų dar yra laisvas destruktyvus
apsisprendimas, vadinamas nuodėme.
Gal toji giminė yra pažeista nuodėmės,
o gal niekada nepasuka jos pražūtin
gais takais? Visa tai yra atviri teologi
jos klausimai. O’Meara primena, kad
jie nereikalauja jokių išvadų, bet ieško
to, ką krikščionybė (ir dauguma žemiš
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kų religijų) randa asmens, nuodėmės
ir apreiškimo/malonės kontekste.
Gyvybės įvairovė ir
aukštesnieji lygiai
Suabejojęs, ar mes esame vieninte
lės būtybės visatoje, gebančios pažinti
ir analizuoti, ir žvelgdamas į kelių
paskutinių dešimtmečių mokslo pa
siekimus, O’Meara perspėja, kad ne
turėtume manyti esą vieninteliai
visatoje ir savo rūšį bei planetą pro
jektuoti visai visatai arba į jos kūrėją,
nes tokiu būdu apribotume dievišką
išmintį ir galybę. Mes turėtume būti
atviri įsivaizduojamų ir neįsivaizduo
jamų būt ybių įvairovei (tai daro
moksl inė fantastika). Remdamasis
galaktikų gausa ir gyvybės rūšių že
mėje įvairove, dominikonas pritaria
teologo Pohle prielaidai, jog dieviškoji
būtis galėjo sukurti ir ištisą protingų
būtybių įvairovę. Jam atrodo sunkiai
įtikima, kad, esant tokiai gamtiško
gyvenimo įvairovei, galėjo būti sukur
ta tik viena antgamtinio gyvenimo
forma, juk dvas in ė egzistencija su
sav o pakopomis yra aukštesnė ir
turtingesnė. Apreiškimas ir malonė
atspindi tik vieną vid inio dieviško
gyvenimo aspektą – tą, kuris veikia
Žemėje. Tačiau gali būti ir daugiau
gyvenimo su Dievu būdų, kurį su Juo
dalijasi protingos būtybėsmilijarduose
kitų galaktikų.
Blogis
Blogis egzistuoja nebūtinai, o jei jis
egzistuoja kitur, gali reikštis įvairiau
siais pavidalais, įsitikinęs O’Meara.
Kasdienis gyvenimas ir Šv. Raštas
mus moko, kad nuodėmė gali būti in
dividuali ir kolektyvinė. Tačiau kitos
būtybės gali būti laisvos nuo abiejų
nuodėmės rūšių. Ten nuodėmė gali
taip nesusilpninti asmens, ji gali pa
liesti tik individus, bet ne jų visumą
(kaip gimtoji nuodėmė žemėje). Dra
maturgai ir filosofai baimės paženk
lintame XX a. manė, kad nuodėmė
eina kartu su laisve. Tačiau laisvės
tikslas yra išvengti blogio. Gali būti,
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kad visatoje laisvas blogio pasirinki
mas yra išimtis. Štai ir Lewiso moks
linėje fantastikoje blogis yra labai
retas, ten planetose gyvena draugiški,
išmintingi ir mylintys žmonės – iš
skyrus atsiskyrusią „tyliąją planetą“ – Žemę.
Baimė, jog mus užpuls ateiviai,
kyla iš mūsų nupuolusios būsenos
projektavimo į kitas saulės sistemas,
iš prielaidos, kad mūsų nualinta egz
istencija ir beveik nepaliaujamas blo
gio patyrimas yra normalūs dalykai.
Ne vienas šiuolaikinis mokslininkas
protą prilygina blogiui, tvirtindamas,
jog pastangos užmegzti ryšį su kitais
pasauliais baigsis spengiančia tyla,
nes technologiškai išsivysčiusios vi
suom enės bus save sunaikinusios.
O’Meara apgailestauja, kad šia pras
me mokslas atsiduria vienoje gretoje
su siaura geocentrine teologija, nieko
nežinančia apie nuostabią visatos dar
ną ir neįsiklauso į Jėzaus apreiškimą,
jog Dievas yra meilė. Jis pataria ne
projektuoti savo nuodėmės ir išgelbė
jimo istorijos į kitus pasaulius. Įdomu,
kad teologai yra susidarę optimistinę
nuomonę apie gyvenimą kitose plane
tose, o mokslininkai ir rašytojai labiau
linkę į pesimizmą.
Įsikūnijimas
Vyraujanti Įsikūnijimo teologija,
kuri, paskelbta V ir VI a. susirinki
muose, reiškia hipostatinę individua
lizuotos žmogiškos prigimties ir Dievo
Žodžio vienybę, skelbia, jog Dievo
Žodis tampa tikru ir pilnutiniu žmo
gumi: Jėzus yra konkretus žmogus
žemėje, turintis konkrečius fizinius,
fiziologinius ir socialinius pavidalus.
Įsikūnijimo aplinka yra blogio istorija
žemėje, tačiau jo tikslas yra istorišku
būdu pas iūlyti žmonėms dievišką
gyvenimą. Tačiau įsikūnijimu nega
lima laikyti tokio atvejo, kai dieviška
esatis įgauna tam tikrą pavidalą tarp
matomos rūšies atstovų, o tas pavi
dalas skiriasi nuo išganymo žinios
priėmėjų. Tokia būtybė gali būti Dievo
pas iuntinys, tačiau nebūtinai pats
Dievas, įsikūnijęs šiame ar aname pa

saulyje. Šia mintimi O’Meara grindžia
galimą Jėz aus apsilankymą kitu
ose visatos kūnuose: jeigu prisikėlęs
Kristus aps ilankė kitoje planetoje,
tai galėtų reikšti dangišką stebuklą
ir apreišk imą, bet tai nebūtų dar
vienas įsik ūnijimas. Nuodėmės ir
išgelbėjimo istorija, užrašyta Sena
jame ir Naujajame Testamentuose,
nėra visatos istorija. Tai konkreti
religinė istorija konkrečioje planetoje.
Jėzaus svarbumas mums nebūtinai
kažką pasako apie kitas rūšis ki
tose planetose. Jėzaus gyvenimas
ir mokymas atneša eschatologiją,
ne astronomiją. Vis dėlto dieviškas
dosnumas leidžia manyti, jog galėtų
būti ir kitų įsikūnijimų – daugybė
įsikūnijimų įvairiose rūšyse, daugybė
būtybių, vienu ar kit u metafiziniu
būdu palytėtų Švč. Trejybės asmens.
Dievo ieškojimas
Nubrėžęs „kosminės teologijos“ met
menis, O’Meara ragina krikščioniškąją
teologiją galų gale ieškoti Dievo kos
miniame kontekste, nes ankstesni me
todai ir kalba jau išsisėmė ir atsidūrė
aklavietėje. Šiandien visatos apimtis
ir pobūdis skatina tikinč iuosius ir
teologus žengti toliau už vyraujančias
terminijas ir abstrakčius metodus.
Todėl dominikonas kviečia savo ko
legas ieškoti naujų impulsų teologijai
visatos tyrinėjimuose, nes tik tai
galį padėti išvengti antropomorfiškų
sprendimų ir įsivaizduoti visatos Dievą
tokį, koks jis yra. Baigdamas straipsnį,
O’Meara teigia, jog ateities kosmolog
ija nesiims neigti Biblijoje užrašytos
išgelbėjimo istorijos, tačiau tikintieji
turį būti pasirengę „galaktiniam hori
zontui, netgi dar vienam Įsikūnijimui“.
Gali būti, kad toks paraginimas
pamaldžiam žmogui pasirodys tikra
šventvagystė, tačiau dominikonas
neabejoja, kad tokiais samprotavimais
tik išaukštinama Kūrėjo išmintis ir
meilė kūriniams. Straipsnis baigiamas
išties intriguojančiais klausimais:
„Galbūt ateitis glūdi ne paskutinėje
Biblijos knygoje – Apreiškimo knygoje,
bet pirmutinėje, Pradžios knygoje?
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Gal Diev as milijonus kartų ištarė:
„Padaryk ime naujų būtybių pagal
mūsų paveikslą ir panašumą“?“
Tikėkimės, kad šie samprotavimai
nė vienam jų skaitytojui nesugriaus
jo įprasto pasaulėvaizdžio. Juk ly
giai taip pat galima skaityti ir Le
wiso kosminę trilogiją bei svarstyti,
kaip atrodytų nenupuolusi žmonija.
Šiaip ar taip, Šv. Raštas domisi tik
žmogumi ir nieko nekalba apie kitas
į jį panašias būtybes. Net jeigu neže
mišk os esybės ir egzistuoja, mūsų
išganymui tai neturi vertės ir nekeičia
išgelbėjimo vizijos. Ar tai reiškia,
kad Thomo O’Mearos įžvalgos yra

nereikalingos? Anaiptol, jos liudija
teologijos pastangas išgirsti daugeliui
nūdienos žmonių rūpimą problematiką
ir savaip prisidėti prie jos sprendimo.
Teologij a nesvarsto, ar nežemiškų
būtybių esam a, ji tik parodo, koks
būtų jos atsakymas, jei paaiškėtų, kad
visatoje be mūsų yra ir kitų mąstan
čių esybių. Nors ne menkesnė yra ir
kita teologų nuomonė, kad per dide
lis susidomėjimas ateiviais ir NSO
liudija tam tikros formos saviapgaulę,
galinčią pavirsti ir netikro išgelbėjimo
laukimu.


Aukštojo mokslo įstatymas
Nerija Putinaitė

Aukštojo mokslo įstatymas su viso
mis Prezidento pasiūlytomis pat ai
somis priimtas 2000 m. kovo 21 dieną.
Seimui įstatymo projektą priėmus
vasario 15 d. bei įstatymą rengiant, kai
kurių grupių atstovai apie jį atsiliepė
ypač neigiamai. Vilniaus universiteto
rektorius Rolandas Pavilionis atvirame
laiške teigė, kad įstatymas „turės, jei
bus priimtas, didžiulę universitetus
griaunančią galią“1. Įstatyme rekto
rius įžvelgia ne tik universitetus, bet
ir Lietuvos visuomenę griaunančią,
ją niveliuojančią galią: „Daugybė
kolegijų, daugybė universitetų,
daugybė „aukštųjų mokyklų“ ir –
daugybė vidutinybių“2. Sunku iš an
ksto spręsti, kokių padarinių Lie
tuvos visuomenei atneš šio įstatymo
įgyvendinimas. Šiandien, stengiantis
įžvelgti įstatymo trūkumus, dažnai

nepastebimi akivaizdūs privalumai3.
Aukštojo mokslo įstatymas detali
zuoja, papildo ir išplečia Mokslo ir stu
dijų įstatymą, priimtą 1991 m. vasario
12 d. Kelis metus vykęs įstatymo ren
gimo darbas baigėsi rezultatu, kuris
dažniausiai vadinamas „kompromisi
niu“. Įstatymas, kurio ribotumą ren
gėjai aiškiai mato, yra kompromisas
tarp universitetų ir Ministerijos, uni
versitetų ir visuomenės, studentų ir
administracinės universitetų valdžios.

1
Pavilionis R., Griūtis su pažeminimu ir
apynasriu. Atviras laiškas Lietuvos Respublikos
Prezidentui p. V. Adamkui ir Seimo Pirmininkui
p. V. Landsbergiui, arba Kelios pastabos apie
Lietuvos Universitetų tikrovę ir Seimui teikia
mą Aukštojo mokslo Įstatymą, p. 3.

Ibid., p. 5.
Už nuorodas į šiuos privalumus norėčiau
padėkoti vienam iš įstatymo rengėjų švietimo,
mokslo ir kultūros patarėjui Alfonsui Ramonui.
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Universiteto autonomija ir universiteto taryba
Universiteto autonomija, jos nede
talizuojant, skelbiama Mokslo ir stu
dijų įstatyme: „Valstybės aukštosios
mokyklos ir valstybiniai mokslo in
stitutai turi autonomiją, nustatytą
2
3

Liet uvos Respublikos įstatymuose
ir patvirtintame institucijos statute.
Jų veiklą valstybė gali reguliuoti
subsidijomis, valstybės finansuoja
mais užs akymais (sutartimis) bei
kitomis Lietuvos Respublikos įstaty
mų numatytomis priemonėmis“
(Mokslo ir studijų įstatymas, str. 16).
Aukštojo mokslo įstatyme autonom
ija apibrėžiama tiksliau. Aukštosios
mokyklos turi teisę nusistatyti studijų
tvarką; sudaryti studijų krypties
reglamentą atitinkančias programas;
leisti studijų, mokslo ir kitą literatūrą;
nustatyti savo struktūrą, vidaus darbo
tvarką, konkretų dėstytojų ir mokslo
darbuotojų, administracijos ir kitų
tarnautojų skaičių, jų teises ir parei
gas bei darbo apmokėjimo sąlygas,
neprieštar aujančias galiojantiems
teisės aktams ir kt. (str. 9, d. 2).
Universitetų atstovų nepasiten
kinimą sukėlė ne naujas autonomi
jos apibrėžimas, bet 19 straipsnis
„Aukštųjų mokyklų veiklos valstybinio
reg ul iavimo institucijos ir koordi
navimo institucijos“ ir jame numatytas
universiteto tarybos steigimas. Uni
versitetų tarybos išplečia aukštųjų
mokyklų kontrolę, kurią iki šiol atliko
Aukštojo mokslo taryba, „Ministerijos
ekspertinė institucija strateginiais
aukštojo mokslo plėtros klausimais“
(str. 19, d. 3).
Universiteto taryba Įstatyme api
brėžiama kaip „Valstybinių universi
tetų visuomenės priežiūros ir globos
institucija“ (str. 21, d. 2). Numatomos
ir konkrečios jos priežiūros ir globos
funkcijos. Senatas privalo atsižvelgti
į universiteto tarybos siūlymus, tvir
tindamas studijų, mokslinių tyrimų
ir plėtros programas, aprobuodamas
struktūrinius pakitimus, reikalingus
šioms programoms įgyvendinti. Se
natas universiteto tarybos išvadą turi
gauti teikdamas Ministerijai univer
siteto plėtros perspektyvinio plano
projektą, sutarties su Ministerija pro
jektą; tik gavęs universiteto tarybos
išvadą senatas gali tvirtinti metines
rektoriaus ataskaitas, metines paja
mų ir išlaidų sąmatas bei jų įvykdymo
ataskaitas (str. 22).
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Taryba apibūdintina kaip nešališka,
iš trijų šalių – universiteto, minis
terijos ir visuomenės – atstovų suda
ryta komisija, pareiškianti nešališką
nuomonę apie universiteto veiklą.
„Taryba sudaroma 4 metų kadencijai
iš ne mažiau kaip 9 ir ne daugiau
kaip 21 nario. Taryba formuojama
iš trijų dalių: vieną trečdalį Tarybos
narių statuto nustatyta tvarka skiria
senat as (akademinė taryba); kitą
trečdalį Tarybos narių (ne aukštosios
mokyklos darbuotojų), atstovaujančių
mokslo, kultūros, meno, ūkio sritims,
vietos savivaldos ar valstybės valdymo
institucijoms, skiria ministras; likęs
trečdalis Tarybos narių skiriamas
bendru rektoriaus (kolegijos direk
toriaus) ir ministro sutarimu“ (str.
24, d. 4). Įstatyme apsidraudžiama
nuo to, kad Tarybai darytų spaudimą
universiteto atstovai. Tarybos pirmi
ninką, atsižvelgdamas į rektoriaus
siūlymą, skiria ministras, juo negali
būti toje aukštojoje mokykloje dirban
tis asmuo (str. 24, d. 4).
Didžiausias pavojus universiteto
savivaldai įžvelgiamas, kad Taryba ne
tik pareiškia nuomonę, bet ją išreiškia
viešai. Universiteto taryba „viešai
skelbia visuomenei aukštosios mo
kyklos veiklos vertinimo rezultatus“,
„gali siūlyti Ministerijai inicij uoti
aukštosios mokyklos ūkinės, finan
sinės veiklos auditą“ (str. 24, d. 1).
Maž a to, Tar yba gali inicijuoti ir
rektoriaus, universiteto galvos, nu
šalinimą: „Jeigu nustatoma, kad rek
torius šiurkščiai pažeidė įstatymus ir
(ar) statutą, senatas savo iniciatyva
arba Tarybos siūlymu gali rektorių
atstatydinti“ (str. 25, d. 5).
Akivaizdu, jog esant tokiems Tary
bos įgaliojimams, gali kilti nesuta
rim ų ar net akivaizdus konfliktas
tarp senato, universiteto valdžios ir
universiteto tarybos. Sprendžiant gin
čą, paskutinį žodį taria Taryba: „Jei
gu senatas (akademinė taryba) nepri
tariaTarybos išvadoms ir siūlymams
dėl metinių pajamų ir išlaidų sąmatų
bei jų įvykdymo ataskaitų, tai taryba
juos svarsto pakartotinai ir, jei tą
patį sprendimą priima dar kartą, šis
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sprendimas tampa Senatui (akade
minei tarybai) privalomas“ (24 str.,
d. 7)4.
Tarybai iš tiesų Įstatyme suteikia
ma nemažai galių. Tačiau kažin ar
ją galimą vertinti kaip autonomiją
pažeidžiantį elementą. Universiteto
taryba tarpininkauja tarp universiteto
ir Ministerijos, kita vertus, pareiškia
plačiajai visuomenei prieinamą nuo
monę apie universiteto reikalus. Ji
žymi, kad valstybei ir visuomenei gali
ma žinoti tai, kas vyksta valstybinėse
aukštosiose mokyklose. Tarybos kaip
viešojo kontrolės organo įsteigimas
vertintinas kaip pozityvus dalykas.
Aukštosios mokyklos:
universitetai ir kolegijos
Įstatyme numatytas kolegijų steigi
mas jau šiandien yra susilaukęs
neigiamų valstybinių universitetų
vadov ų vertinimų: „Artimiausiu
metu paskelbus mažiausiai dešimt
aukštesniųjų mokyklų kolegijomis, ku
rios automatiškai „taps“ aukštosiomis
mok yklomis, 3,7 mil. tauta turės
25 aukšt ą sias mokyklas“ 5 . Para
doksalu, tač iau neigiamų reakcijų
nesusilaukė leidimas steigti nevalsty
bines aukštąsias mokyklas.
Įstatyme nurodoma: „Kolegija yra
aukštoji mokykla, kurioje vyrauja
neuniversitetinės studijos ir studentų
daugumą sudaro studijuojantieji pagal
neuniversitetines studijų programas,
plėtojami taikomieji moksliniai tyri
mai ir (ar) taikomoji mokslinė veikla
arba profesionalus menas. Kolegijos
pavadinime negali būti žodžių „uni
versitetas“ ir „akademija“ (str. 7, d.
2). Kolegijai vadovauja kolegijos di
rektorius, apie jos reikalus sprendžia
akademinė taryba, jos veiklą iš išorės
prižiūri kolegijos taryba.
Įstatyme neteigiama, kad visos
aukštesniosios mokyklos automatiš
kai bus paverstos kolegijomis, todėl
4
Ši straipsnio dalis pakeista Prezidento
siūlymu. Seimo priimtame įstatymo projekte
ginčą tarp Tarybos ir senato palieka spręsti
trečiajai šaliai – ministrui.
5
Pavilionis R., p. 2.

universitetams netektų bijoti gausy
bės už juos žemesnių konkurentų
atsiradimo. Jame tik numatoma, kad
kai kurios aukšto lygio specializuotos
studijos gali būti baigiamos aukštojo
mokslo diplomu. „Kolegijoje rengia
mi specialistai praktikai, gebantys
savarankiškai dirbti švietimo, kul
tūros, ūkio ir kitose srityse. Profesines
kvalifikacijas kolegija gali teikti tik
gavusi Ministerijos leidimą“ (str. 7,
d. 3).
Galimybė steigti kolegijas prie
universitetų leidžia paįvairinti studi
jas bei plėtoti specializuotas studijas,
leidžiančias studentams visas jėgas
skirti specialybės, o ne bendriesiems,
universitetiniams dalykams. „Vals
tybinę kolegiją steigia Vyriausybė
Ministerijos teikimu. Kolegija taip
pat gali būti steigiama bendru Mi
nister ijos ir universiteto teikimu.
Šiuo atveju kolegijos statutas tvirtina
mas universiteto tarybai pritarus“ (str.
14, d. 2). Nepriklausomos kolegijos,
abiems šalims sutarus, gali bend
radarbiauti su universitetais: „Kole
gija gali sudaryti sutartis su universi
tetais dėl bendrųjų studijų ir tyrimų
programų, pasikeitimo dėstytojais ir
kt.“ (str. 7, d. 7). Kolegijų steigimas
leidžia viltis, kad Lietuvoje atsiras
daugiau aukštojo mokslo diplomą
turinčių savo specialybę gerai išma
nančių piliečių.
Studentų galios
Įstatymas pastebimai palankus
studentams. Padidėja jų įtaka sen
ate: „Studentai turi sudaryti ne
mažiau kaip 10 procentų senato narių.
Studentų atstovus į senatą deleguoja
studentų atstovybė, o jos nesant,
atstovus renka visuotinis studentų
susirinkimas (konferencija)“ (str. 22,
d. 2). Kita vertus, Įstatyme numatytas
ir universitetų išlaikomų studentų
atstovybių steigimas: „Aukštoji mo
kykla remia studentų atstovybę, skiria
lėšų atstovybės veiklai finansuoti“ (str.
52, d. 3). Be to, studentų atstovas da
lyvauja ir universiteto taryboje. Tarp
aukštosios mokyklos senato skirtų į
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Tarybą narių turi būti ne mažiau kaip
vienas studentų atstovas, išrinktas
studentų atstovybės ar vis uot inio
studentų susirinkimo (str. 24, d. 4).
Šie studentų pasiekimai, kurie dar
neprilygsta kai kurių kitų Europos
valstybių studentų turimai galiai, be
abejo, rodo, jog patys studentai ne
mažai prisidėjo rengiant įstatymą bei
yra pasirengę ginti savo interesus.
Tai, kokios yra realios studentų ir
jų atstovų galios, be abejo, išryškėja
kilus konfliktui. Studentai turi teisę
„kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisi
ją dėl savo interesų pažeidimo“ (str.
49, d. 1). Įstatymas ir čia palankus
studentams, išvaduodamas juos nuo
„tėv iškos“ universiteto globos bei
įtakos ir konfliktinėmis aplinkybėmis
sut eikd amas jiems ir universiteto
valdytojams lygias teises. „Aukštosiose
mokyklose veikia ginčų nagrinėjimo
komisijos, kurios sprendžia ginčus,
iškilusius tarp aukštosios mokyklos
administracijos ir studentų. Į ginčų
nagrinėjimo komisijas po lygiai skiri
ami aukštosios mokyklos administrac
ijos ir studentų atstovybės įgaliotieji
asmenys“ (str. 49, d. 7).
Žinoma, tikroji sutelkta studentų
galia reiškiasi per studentų atstovy
bes: „Aukštosios mokyklos studentų
interesams atstovauja studentų atsto
vybė. Atstovybę sudaro visuotinio
studentų susirinkimo (konferencijos)
išrinkti studentai“ (str. 51, d. 1). Kai
patys studentai į atstovybes žiūrės ne
kaip į senatui pavaldžią instituciją,
o į savo interesų gynėjas, ketvirta
penkiasdešimt antro straipsnio dalis
galės nuskambėti grėsminga gaida
universiteto vyresniųjų ausyse: „Stu
dentų atstovybė turi teisę išreikšti
savo nuomonę visais studentams
rūpimais klausimais ir aukštosios mo
kyklos statuto nustatyta tvarka parei
kalauti dar kartą svarstyti aukštosios
mokyklos savivaldos institucijų priim
tus sprendimus“ (str. 52, d. 4). Šiuo
metu, studentų pasyvumo laikais,
tok ią grėsm ę sunku vertinti kaip
6
Prezidento grąžintame įstatymo projekte
aptinkame formuluotę: „Dėstytojai ir mokslo
darbuotojai gali dirbti mokslo ir studijų ar
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realią.
Kiek realios įtakos universiteto
vald ymui turės studentai, sunku
numatyti. Ar universiteto studentų
atstovyb ės bus pavaldžios univer
siteto valdžiai, ar sugebės apginti savo
iniciatyvas, o jiems priklausantys stu
dentai veiks nebijodami būti pašalinti
iš universiteto, atskleis praktika.
Mokesčiai už studijas
Lietuvos Respublikos Konstitucija
suteikia Lietuvos piliečiams teisę
į nem okamą mokslą. Konstitucijos
42-as straipsnis pastaruoju metu
tapo itin populiarus ir susilaukė
įvairių interpretacijų. Akivaizdu,
kad Aukštojo mokslo įstatymo rengėjų
ir Vilniaus universiteto vadovo inter
pretacijos skiriasi. Studentai, kurie
priimti į vals tybės mokamą vietą,
kaip ir iki šiol, gaus valstybės kreditą
visoms studijoms, jei mokysis gerai.
„Valstybės fin ansuojamose vietose
gerai besimok antys studentai, iki
aukštosios mokyklos nustatyto termino
Vyriausybės nustatyta tvarka įvykdę
studijų programos reikalavimus, yra
atleidžiami nuo paskolos, suteiktos
studijoms apmokėti, grąžinimo“ (str.
60, d. 3). Kaip žinia, Vilniaus uni
versitetas šios taisyklės nesilaiko,
įvedęs rotacijos principą, sukuriantį
konkurencijos sąl ygas, savo veiks
mus grįsdamas tuo pačiu Konstituci
jos straipsniu. Įstatymas nurodo,
kad naujas konkursas į valstybės
finansuojamą vietą bus skelbiamas ne
kiekvienų akademinių metų pabaigoje,
bet tada, kai valstybės finansuojama
vieta bus laisva: „Aukštojoje mokykloje
atsiradus valstybės finansuojamai
laisvai vietai pagal tam tikrą studijų
programą, asmenys, studijuojantie
ji pagal ją savo lėšomis, turi teisę
konkurso būdu pat ekti į valstybės
finansuojamą vietą. Šia teise gali pasi
naudoti ir kitos aukštosios mokyklos
studijuojantieji sav o lėšomis“ (str.
kitose institucijose iš viso ne daugiau kaip 1,5
etato“. Prezidento pasiūlyta ir Seimo priimta
pataisa leidžia piliečiams, dirbantiems ne

61, d. 3).
Aukštojo mokslo įstatymas
nepateikė detalios mokėjimo už
mokslą tvarkos, nenurodė, kiek bran
gios gali būti studijos. Įstatyme, kita
vertus, numatyti nesukonkretinant
valstybės finansuojamų ir studentų
apmokamų vietų skaičiaus apriboji
mai. Aukštosios mokyklos sutartyje su
Ministerija turi būti numatyta „kiekvi
enais metais valstybės finansuojamų
vietų aukštojoje mokykloje skaičius
pagal studijų kryptis, pakopas ir for
mas“, taip pat „vietų (pagal studijų
kryptis, pakopas ir formas), į kurias
atitinkamais metais aukštoji mokykla
gali sutikti priimti sutinkančius
mokėti už studijas studentus (toliau
– studijuojančiuosius savo lėšomis),
maksimalus skaičius“ (str. 54, d. 2).
Galima sutikti, kad Įstatymu numaty
ta mokėjimo už studijas tvarka nėra
ideali, kai kurios Įstatymo formuluotės
prašyte prašosi patikslinimo. Kita ver
tus, būtent ši tvarka sukuria didesnę
saugumo atmosferą universitetuose,
kuri yra palankesnė mokymuisi, ne
gu nuolatinė pirminės konkurencijos
situacija.
Darbo apribojimai ir
habilitacija
Darbo iki pusantro etato apriboji
maibei habilitacijos klausimo spren
dimas yra du svarbiausi dalykai,
Įstatyme paliečiantys ne universiteto
valdžią, universitetų santykius su
vis uomene ar studentų teises, bet
pačius universitetų darbuotojus. „Dės
tytojai ir mokslo darbuotojai gali dirbti
mokslo ir studijų institucijose iš viso
ne daugiau kaip 1,5 etato“ (str. 27,
d. 2)6. Apribojus leistino darbo kiekį,
apibrėžiama ir tai, ką dirba dėstytojai
ir mokslo darbuotojai. Jie ne tik dėsto,
bet ir gilina savo tyrimus, plėtodami
mokslą Lietuvoje: „Dėstytojai, turintys
mokslo laipsnį, be pedagoginio darbo,
turi dalyvauti moksliniuose tyrimuose
mokslinėse institucijose, turėti dar ir 1,5 etato
mokslo bei studijų institucijose.
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ir (ar) taikomojoje mokslinėje veikloje,
taip pat met odinėje veikl oje; meno
studijų dėstytojai – mokslinėje ir (ar)
profesional ioje meninėje, taip pat
metodinėje veikloje“ (str. 28, d. 2).
Šie reikalavimai keliami einantiems
visas aukštųjų mokyklų dėstytojų
pareigybes: profesoriaus, docento,
lektoriaus ir asistento (str. 28, d. 1).
Profesoriaus pareigybės nesiejamos
su habilitacija: „Profesoriaus pareigas
gali eiti mokslininkas, atitinkantis
prof esoriaus pareigoms keliamus
reikalavimus arba pripažintas meni
ninkas“ (str. 28, d. 3)7. Kita vertus,
Įstatymas leidžia pagerbti daugiau
siai nuveikusius mokslininkus: „Vy
resniems kaip 65 metų profesoriams,
aktyviai dirbusiems mokslinį ir peda
goginį darbą universitete, už ypat
ingus nuopelnus mokslui ir menui
sen a t as gali suteikti profesoriaus
emerito vardą. Profesoriui emeritui
universiteto statuto nustatyta tvarka
sudaromos sąlygos dalyvauti universi
teto mokslinėje ir kitoje veikloje“ (str.
32, d. 1). Įstatyme nurodyta, kad kartu

su emerito vardu profesorius įgyja
ir materialią paramą: „Profesoriaus
emerito vardas suteikia teisę gauti
mėnesinį atlyginimą, lygų 75% uni
vers iteto profesoriaus atlyginimo.
Emerito atlyginimas yra mokamas
vietoj mokslininko valstybinės pensi
jos“ (str. 32, d. 2). Džiugu, kad ūkio
krizės laikais nepamirštamos bū
tent finansinės profesorių įvertinimo
formos.
Aukštojo mokslo įstatymas, jau su
laukęs nemažai prieštaringų vertini
mų, atskleis realias silpnąsias ir stip
riąsias puses tik pradėjus jį įgyven
dinti. Ilgai siektas ir pagaliau pasiek
tas kompromisas užpildo tuštumą bei
šalina daugelį neaiškumų aukštojo
mokslo tvarkoje. Reikia tikėtis, kad
būsimos Įstatymo pataisos naikins
išryškėsiančius neaiškumus, bei įneš
naujoves, dėl kurių savo valią pareikš
plačioji Lietuvos visuomenė. 
7
Pažymėtina, kad Seimo priimtame įstatymo
projekte apie habilitaciją nekalbama.

Universiteto galia ir Aukštojo
mokslo įstatymas
Tomas Daugirdas

Aukštojo mokslo įstatymas yra vi
enas tų įstatymų, kurie susilaukė itin
mažai visuomenės dėmesio, lyg tai
liestų tik nedidelę visuomenės dalį
ar nusakytų jai labai mažai reikšmės
turinčius santykius. 1991 metais pri
imtas „Mokslo ir studijų įstatymas“,
be abejo, ne tik negalėjo išspręsti
visos aukštojo mokslo netvarkos, bet
ir turėjo aiškų laikotarpio ženklą: jis
nustatė garantijas, neapribodamas
teisių. Aukštojo mokslo įstatymas,
praėjus dešimčiai nepriklausomybės

200

metų, turėjo ne tik į vietas sustatyti
per dešimt metų išryškėjusias proble
mas, bet ir parengti aukštojo mokslo
koncepciją, nubrėžti kelius tolesniam
Lietuvos visuomenės lavinimui.
Ypač skurdus visuomenės dėmesys
įstatymo rengimui gali būti paaiškin
tas tik tuo, jog aukštasis mokslas
šiandienos Lietuvos visuomenės verti
nimo skalėje užima toli gražu ne pir
mą vietą. Tikėtina, kad visuomenė į
aukštąjį mokslą žiūri funkciškai, kaip
į vietą, kurioje gaunamas geresnes įsi

darbinimo sąlygas suteikiantis pažy
mėjimas, bet ne vietą, kuri viena gali
suteikti specialias ir būtinas žinias
veikiant visuomenėje. Dažnai girdima
mintis, kad aukštasis mokslas suteikia
toli gražu ne tas žinias, kurių vėliau
prireiks praktikoje. Galima man y
ti, jog dabarties visuomenėje moks
las, ypač aukštasis mokslas, niekaip
nėra siejamas su visuomenės gerovės
kėlimo viltimis. Aukštasis mokslas
visuomenės raidos atžvilgiu laikomas
ne centriniu, o periferiniu dalyku.
Ką gi domina įstatymas? Švietimo
ministeriją, universitetų rektorius,
realius dabartinių Lietuvos universi
tetų vadovus, studentų atstovus, žmo
nes, aktyviai prisidėjusius rengiant
įstatymą. Spaudoje itin mažai vietos
skirta ne tik Seimo patvirtintam įs
tatymo projektui, bet ir faktui, kad
Prezidentas grąžino projektą, patei
kęs šešias pataisas. Iki šiol spau
doje nepasirodė nė viena išsamesnė
įstatymo projekto ar paties įstatymo
analizė. Loreta Lingytė straipsnyje
„Įsp rausti tarp mitų ir skandalo“
ironišk ai universitetų autonomiją
apibūdindama kaip nepageidaujamą
sistemos elementą, teigia: „Manau,
priėmus naująjį – „kompromisinį“ –
Aukštojo mokslo įstatymą, įtvirtinantį
paralelinį aukštosios mokyklos val
dymo organą – tarybą, o ypač pri
siminus pradinį jo variantą, kur du
trečdaliai tarybos narių turėjo būti
tiesiogiai skiriama švietimo ir mokslo
ministro, atsakymai kaipmat pasiūlo
patys save“ 1. Galima spėti, kad tai
atsakymai apie įstatymo iniciatorių
piktavališkumą. Kaip demaskuojantis
piktavališkas užmačias vertintinas
ir Vilniaus universiteto rektoriaus
akademiko Rolando Pavilionio straip
snis „Įstatymas – mokslo saulėlydžio
pranašas?“2. Išvada čia vienaprasmė:
„Įsigaliojus šiam įstatymui, nustos
galioti autonomija grindžiami Lietu
1
Lingytė L., „Įsprausti tarp mitų ir skanda
lo“ in: Šiaurės Atėnai, 2000 03 18, Nr. 11
(501), p. 11.
2
Pavilionis R., „Įstatymas – mokslo saulė
lydžio pranašas?“, in: Lietuvos rytas, 2000 02
29, Nr. 49, p. 4.
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vos aukštųjų mokyklų statutai, tarp
jų ir Vilniaus universiteto statutas
– įstatymas, 10 metų saugojęs uni
versiteto autonomiją. [...] Priimti
tokį įstatymą tokiu metu ne tik nera
cionalu, bet ir amoralu. Tai – jau ne
saulėtekio, o saulėlydžio ženklas“. Ar
iš tiesų Įstatymas naikina, griauna
universitetų autonomiją, modifikuo
damas juos pag al valdžios norus,
priversdamas nešti jiems priešiškos
valdžios jungą?
Universitetas ir autonomija
Jau dešimt metų nenutylantis
universitetinės autonomijos laipsnia
vimas norom nenorom verčia patikėti,
kad ji yra toks besąlygiškai svarbus
dalykas, jog netenka klausti apie
jos turinį. Ypač garsiai visus dešimt
metų buvo reikalaujama ne univer
siteto mint ies autonomijos, tikslų
autonomijos, bet apskritai „autonomi
jos“, ir reikalaujama taip garsiai, kad
neišgirsti būtų buvę labai sunku.
Autonomijos reikalavimą Lietuvos
Respublikos nepriklausomo gyvenimo
pradžioje buvo galima suprasti kaip
nepriklausomo neideologizuoto mokslo
vystymo siekį, turint vilčių, kad uni
versitetuose besiskleidžianti laisva
mintis gali parodyti kelią visuome
nei, kuriuo eidama ši gali sėkmingai
išspręsti jai kilusias problemas. Ši
autonomijos dvasia aiškiai išreikšta
„Mokslo ir studijų įstatyme“. Ji pir
miausia gina mokslininkų veiklos lais
vę: „nepriklausomybė nuo ideologijos
ir politinių institucijų; apsauga nuo
varžymų ir sankcijų už savo tyrimų
rezultatų bei įsitikinimų skelbimą,
išskyrus atvejus, kai skelbiama in
formacija yra valstybinė ar kitaip
Liet uvos Respublikos Vyriausybės
reglamentuota paslaptis“3.
Kai bandome klausti, kodėl tokia
svarbi autonomija universitetams
šiandien, kyla nemažai neaiškumų.
Pirmiausia kokia yra svarbiausia
universiteto funkcija, kuriai apsaugoti
autonomija reikalinga? Universitetus
3

Mokslo ir studijų įstatymas, str. 35.
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nuo kitų įstaigų skiria dvi funkcijos:
tyrimo ir juo paremto mokymo. Auto
nomija turėtų ginti šias universiteti
nės veiklos sritis. Tačiau ar joms
šiandien, praėjus dešimt nepriklauso
mybės metų, dar kas nors grasina?
Visuomenėje neliko vieningos stiprios
ideologijos, galinčios grasinti mokslų
laisvei. Kita vertus, niekas neabejoja
universitetų reikalingumu visuome
nei. Taigi iš likusios visuomenės da
lies, atrodo, niekas negrasina nei jų
minties laisvei, nei išlikimui.
Įstatymas gina aukštųjų mokyklų
autonomiją: „Lietuvos Respublikos
aukštosios mokyklos turi autonomiją,
grindžiamą savivaldos principu, aka
demine laisve bei pagarba žmogaus
teisėms ir apibrėžtą Lietuvos Respub
likos Konstitucijoje, įstatymuose bei
aukštųjų mokyklų statutuose“ (str. 9).
Nepaisant nuolat pasikartojančių uni
versitetų vadovų autonomijos stipri
nimo reikalavimo ir grėsmės jai dek
laravimo, įstatymas, atsižvelgdamas
į pakitusią visuomenės situaciją,
autonomiją riboja, numatydamas
viešas universitetų veiklos tikrinimo
priemones – universitetų tarybas. Jos
pasirodo esančios ypač grėsmingos,
nes „svarsto ir parengia išvadas dėl
metinių rektoriaus (kolegijos direk
toriaus) ataskaitų ir metinių pajamų
ir išlaidų sąmatų bei jų įvykdymo
ataskaitų“ bei „vertina, kaip aukštoji
mokykla vykdo savo uždavinius ir kaip
prisideda prie valstybės ekonominės,
socialinės ir kultūrinės plėtros“ (str.
24). Nenuostabu, kad hermet inio
univ ersiteto idėjos šalininkus šis
įstatymo straipsnis piktina kaip sie
kio naikinti universiteto autonomiją
apraišk a. Iš tiesų tenka dar kartą
kelti klausimą, ar universiteto autono
miškumas sietinas su jo vidinio gyve
nimo įslaptinimu, vadinasi, uždarumu
bet kokiems išoriniams kontrolės
mechanizmams, ar su mokslinių tiks
lų kėlimo ir tyrinėjimo kryptingumo
laisve? Ar autonomija suprantama
kaip politinė, ar kaip mokslinė?
Politiškai autonomiją supranta
rektorius Pavilionis, teikdamas, kad
universiteto taryba yra ministro – poli

tinio pareigūno – skiriama priežiūros
institucija, „Šitaip akivaizdžiai pa
žeidžiamas akademinis universiteto
nepriklausomumas nuo politinės val
džios“4. Tokia audringa reakcija į ta
rybų steigimą išduoda ir politinius
universitetų, Vilniaus universiteto,
ar jų vadovų siekius, besislepiančius
po „autonomijos“ vardu. Atrodo, jog
šis įstatyme numatytas autonomijos
apribojimas tarybų kontrole yra vienas
didžiausių įstatymo rengėjų pasiekimų,
turint omenyje, kad universitetai visus
dešimt metų gyveno neribotos autonom
ijos sąlygomis ir buvo prie jų pripratę.
Kompromiso kaina
Diskusijose dėl aukštojo mokslo
įstatymo dažnai girdimas žodis „kom
promisas“. Įstatymas vertinamas kaip
pagaliau pasiektas kompromisas tarp
Švietimo ministerijos ir rektorių, tarp
rektorių, studentų ir įstatymo rengėjų.
Pažymima ir tai, kad įstatymu steng
iamasi universitetą „pritraukti“ prie
pasaulio universitetų. Galima kelti
hipotezę apie tai, kad kompromisas
čia žymi galių kompromisą, galia
paremtą vientisą aukštojo moksl o
sistemos įvaizdį. Šiuo įstatymu nu
matoma autonomija yra autonomija
galios atžvilgiu, išorinės valdžios, savo
įsikišimu galinčios sumažinti vidinę
galią. Akivaizdu, kad ji reiškia ne
profesorių ir dėstytojų, kurie moko,
tyrinėja ir kuria mokslinę galią ir
laisvę, net ne studentų mokymosi,
special ybės ir disciplinų rinkimosi
laisvę, o universitetų savivaldos laisvę.
Kompromiso rezultatas yra pripa
žinta universitetų autonomija. Univer
sitetai yra tik ribotai kontroliuojama
galia valstybėje, turinti savo valdžią,
kuri pirmiausia ne gina mokslą, o
siekia administraciškai valdyti. Vien
intelis dalykas, kuris administracinius
universitetų valdytojus dar skatina
save sieti su Lietuvos valstybe, yra
valstybės universitetams teikiamos
subsidijos, kurios nors ir nėr a pa
4
Pavilionis R., „Įstatymas – mokslo saulėly
džio pranašas?“
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kankamos universitetų ir ypač jų ad
ministraciniam aparatui išlaikyti, vis
dar yra būtinos. Įstatymas nenumato
jokios rektoriaus ir senato teisminės
atsakomybės: „Jeigu nustatoma, kad
rektorius šiurkščiai pažeidė įstatymus
ir (ar) statutą, senatas savo iniciatyva
arba Tarybos siūlymu gali rektorių
atstatydinti. Iki naujo rektoriaus
išrinkimo senatas paveda rektoriaus
pareigas eiti kitam senato nariui“ (str.
25). Retoriškai galime paklausti, kelių
Lietuvos universitetų senatai yra tiek
nepriklausomi, kad galėtų pasiūlyti
rektorių atstatydinti, ir už kokius
pažeidimus?
Taryba bent formaliai užkerta ke
lią universitetui iš valstybinio tapti
privačiu. Be jos, kaip išorinio kont
rolės vieneto, galėtų atsitikti taip,
kad kuris nors universitetas rekto
riaus asmenyje ne Lietuvos valstybės
subsidijų, o išorinių lėšų pagalba taptų
visai nepriklausomas nuo Lietuvos
valstybės, nustatytų ne tik sau palan
kią studentų priėmimo, bet ir jų įver
tinimo tvarką, turėdamas visišką galią
skirstyti ne tik iš studentų gaunamas
ir jiems skirtinas lėšas, bet ir pagal
savo skonį formuodama dėstytojų
bei profesorių bendriją. Niekam ne
paslaptis, kad jau dabar Vilniaus
universitetas nepaklūsta įstatymams,
pasitelkdamas rotacijos principą, kon
kurencines sąlygas tarp studijuojan
čių populiariose specialybėse ištobu
lindamas tiek, kad jos tampa kenks
mingos studentų fizinei bei psichinei
sveik atai. Kompromisas, kuriame
aptinkame įvairiai interpretuotinas
formuluotes (geras studentas), kuri
ame nerasime jokio procentiškai nus
tatyto studentų skaičiaus bei valstybės
finansuojamų ir nefinansuojamų vietų
santykio (str. 54), gali sukelti neaišku
mo universitetų bendrijose bei turėti
skausmingų padarinių tiems, kurie
moko ir kuriems mokama bei tiems,
kurie mokosi ir moka.
Universitetai ir konkurencija
Nereikia stebėtis, kad univer
sitetai, ypač Vilniaus universitetas,
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nori išlikti vienas ir nepakartojamas,
turėti teisę į išskirtinę neliečiamą
universitetinę galią valstybėje. Tai
ne kartą yra pabrėžęs rektorius Pa
vilionis, nurodydamas, kad kiti uni
versitetai ir akademijos dubliuoja
vieni kitus ir anaiptol ne vienu atveju
yra nepanaš ūs nei į universitetus,
nei į akademijas. Universitetas sie
kia tokių išankst inių sąlygų, ku
rios jį padarytų nepasiekiamą ki
toms panašioms konkuruojančioms
įstaigoms. Ypač audringos reakci
jos iš Vilniaus universiteto atstovo
susilaukė įstatyme numatyta galimybė
steigti kolegijas – taip pat aukštąsias
mokyklas, suteikiančias aukštojo
specialaus išsilavinimo dipl om us,
neprilygstančius nei bakalauro, nei
magistro diplomams. Kažin ar tokios
mokyklos gali net išdrįsti pagalvoti
apie konkurenciją su universitetinėje
rinkoje įsitvirtinusiais galiūnais, kurie
dažnai patys nustato žaid imo tai
sykles. Kolegijų tikslai yra „sudary
ti sąlygas asmeniui įgyti aukšt ąjį
išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją,
atitinkančius Lietuvos ūkio reikmes
bei mokslo ir naujausių technologijų
lygį“, „plėtoti regionui reikalingą
taikomąją mokslinę veiklą bei tyrimus,
konsultuoti vietos valdžios ir ūkio sub
jektus“ bei kiti (str. 7). Susiklosčiusioje
rinkoje, atrodo, jos kelia kitą, tolesnėje
ateities perspektyvoje galintį pasiro
dyti, pavojų. Audringa antikolegiška
reakcija išduoda tikruosius dabartinių
universitetų materialinius, o ne dvas
inius siekius bei tikslus.
Kodėl bijomasi net galimos užuo
minos apie konkurenciją? Kodėl
universitetai ar universitetas yra
linkęs siekti nepajudinamo išskirtinio
statuso? Atsiradus ne vienai, o keli
oms aukštosioms mokykloms, net ne
universitetinėms aukštosioms mokyk
loms, kuriose dėstomos panašios dis
ciplinos, dėstytojai, pajutę neefekty
vaus totalitarinio vidinio universitetų
tvarkymo spaudimą, jį gali palikti,
ieškodami laisvesnės vietos peda
goginei ir kūrybinei veiklai. Šis mo
bilus, dabar dažniausiai nepastebimas
universitetų elementas, kuris, o ne

tik turtingų tėvų vaikų – studentų
piniginiai įnašai, ir palaiko univer
sitetus, pagausėjus aukštųjų mokyklų,
gali netikėtai perskirstyti realų, o
ne simbolinį dominavimą Lietuvos
universitetinėje rinkoje. Kai kurios
specialios universitetinės mokyklos,
pasinaudojusios naujuoju įstatymu ir
tapusios kolegijomis, ką gali žinoti, po
kiek laiko gali tapti universitetais, o
kai kurie universitetai, ką gali žinoti,
smukti iki kolegijų lygio, nepajėgdami
išlaikyti universitetinių studijų. Mi
nist erija gali siūlyti Vyriausybei
siūlyti Seimui likviduoti arba reor
ganizuoti valstybinį universitetą, „Jei
Vyriausybės įgaliota studijų kokybės
vertinimo institucija pakartotinai nei
giamai įvertina aukštosios mokyklos
veiklą ir nustato, kad jos teikiamos
kvalifikacijos neatitinka nustatytų
reikalavimų“ (str. 18). Galima džiaug
tis, kad naujasis įstatymas pagyvina
universitetinę rinką, numatydamas
kolegijų steigimą. Kita vertus, įstatymo
tobulintojai galėtų tiksliau nurodyti ir
kriterijus mobiliam aukštųjų mokyklų
statuso keitimui.
Debatai dėl pusantro etato
Jau prieš kurį laiką mokslininkų
bendruomenės ramybę sudrumstė
žinia, kad įstatymas apribos moks
lininkų darbo laiką iki 1,5 etato. Ne
paslaptis, kad daug aukštą rangą tu
rinčių mokslininkų dirba ne pusantro,
o trimis ir net keturiais etatais, už
tai, kaip žinia, gaudami lėšas pra
gyvenimui bei, kita vertus, įgydami
trigubą sprendžiamąją galią akade
miniame pasaulyje. Ši žinia pradžiu
gino jaunus mokslininkus, kurie,
dėdami dideles pastangas atrasti savo
vietą gyvenime, šiais etatų mažinimo
ir krūvių didinimo laikais neatranda
sau ne tik laisvo pusantro,bet ir vieno
etato. Jauniesiems tyliai džiaugiantis,
o vyresniesiems – įrodinėjant savo
mokslinį pajėgumą, įstatymo projektas
patvirtintas su pusantro mokslinio
etato: „Dėstytojai ir mokslo darbuo
tojai gali dirbti mokslo ir studijų in
stitucijose iš viso ne daugiau kaip 1,5
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etato“ (str. 27). Prezidentas vetavo Se
imo priimtą projektą, pagal kurį buvo
galima turėti pusantroetato mokslo ir
studijų ar kitose institucijose, šitaip
suteikdamas galimybęmokslininkams
darbuotis dar ir kitose,nemokslinėse,
valstybės institucijose.
Galima suprasti įstatymo rengėjų
nuostatas: dirbdamas už tris žmogus
negali tinkamai atlikti ne tik peda
goginio, bet ir tiriamojo darbo, kuris
tik ir gali pateisinti mokslininko vardą.
Galima suprasti ir šiuo įstatymu
besipiktinančius profesorius: tik gau
damas trigubą atlyginimą profesorius
gali jaustis atlygintas pagal rangą.
Nieko keista, kad finansinio nepritek
liaus laikais pinigų skirstytojai siekia
mažinti išlaidas. Įstatymo rengėjai
galbūt viliasi, kad apribojus leidžiamą
vienam žmogui užimti etatų skaičių,
gali būti sutaupytos lėšos mokslininkų
atlyginimams didinti.
Tiesą sakant, dabartinė situacija
ne ką tesiskiria nuo nacių okupacijos
sąlygų. Štai tuometinis aukštas lie
tuviškosios savivaldos pareigūnas,
Finansų generalinis tarėjas Jonas
Matulionis dienoraštyje (1942 m.)
pastebi: „Pasirodo, kad didelis skaičius
tarnautojų eina dvigubas pareigas.
Tokių esama net ir profesorių tarpe.
Vienur reikia spaustis, net būtinas
išlaidas nubraukti, o kitur žmonės
gudravoja. [...] Profesūroje tikrai buvo
didelio apsileidimo. Ji nepasižymėjo
nei moksliniais darbais, nei savo
pažangumu. Be kai kurių išimčių
profesoriai daugumoje buvo tartum
automatai ir savo pareigas atlikdavo
tik vidutiniškai“5...
Dėl akivaizdžių ūkio sunkumų įsta
tymas, spręsdamas vieną problemą,
apeina kitą. Kyla klausimas, kodėl tas
pats pusantro etato kriterijus netaiko
mas ir studentams. Ne paslaptis, kad
didesnioji dalis studentų priversta
dirbti. Ne todėl, kad labai mėgtų, ne
tik norėdami pagerinti savo būvį, bet
labiausiai dėl to, kad galėtų sumokėti
už studijas. Nereikia atlikti sudėtin
Matulionis J., Neramios dienos, Toronto,
1975, p. 35.
5
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gų matematinių skaičiavimų, kad
atrastume, jog darbas ir mokymasis
kartu sudaro du etatus. Taigi ne tik
dėstytojai, bet ir studentai iš tiesų
visų jėgų negali skirti universiteti
nei veiklai, suprantamai kaip studijos,
gilinimasis į studijuojamą ir dėstomą
dalyką.
Didžiajai daliai studentų, besimo
kančių dieninėse grupėse, mokslas
yra tapęs neakivaizdiniu, kuo dide
snio informacijos kiekio perėmimu ir
atkartojimu sesijų metu. Apie gražių
mokslo, kaip ugdančio asmenybę,
idealų realumą čia netenka net užsi
minti. Ar pusantro etato riba yra
pirmasis žingsnis, bandant pataisyti
dabartinę vidinę universitetinio mo
kymo ir mokymosi situaciją, kai „ki
tur“ beskubantys dėstytojai susitinka
taip pat „kitur“ bėgančius studentus.
O gal tik dėl ūkinių vargų atsiradęs
saikingas apribojimas?
Humboldto idėjos ir
šiandienos universitetas
Vargu ar įstatymas mums leidžia
daryti išvadas apie tai, kokia yra šian
dienos aukštojo mokslo vizija ar koks
yra šiandienos universiteto Lietuvoje
modelis. Galime kalbėti apie pavi
lioniškojo universiteto viziją, aukš
čiausią ir neliečiamą finansinę, mokslo
žiniomis paremtą galią valstybėje.
Galime numanyti ir Aukštojo mokslo
įstatyme atsispindinčią universiteto
viziją, valstybės ribojamą mokslinę ir
finansinę galią. Įstatymas nustato uni
versiteto kaip galios valstybėje ribas
bei parodo tai, kad universitetai turi
laikytis kai kurių bendrų nuostatų,
išlaikydami autonomiją ir daug kur
galintys tvarkytis patys. Ketinan
tiems studijuoti ar jų artimiesiems
gali kilti klausimas, ar ne per daug
galios spręsti ir tvarkytis paliekama
patiems universitetams. Žinoma,
čia neg alėsime įžvelgti jokio pavo
jaus, jeig u universitetą suprasime
kaip didelės žmonių bendrijos bendrą
veikimo vietą, tačiau jeigu matysime,
kad realiai ši galia gali būti sutelkta
į vieno ar grupelės žmonių rankas,

privalančių teikti tik simbolinę veiklos
ataskaitą bei nepatraukiamų bausmi
nėn atsakomybėn? Juolab kad visą
vidinį finansinį tvarkymąsi perduo
dant į pačių universitetų rankas,
universitetų vizijoje ryškiomis stel
biančiomis spalvomis puikuojasi fi
nansiniai, o ne moksliniai, juo labiau
dvasiniai tikslai.
Atrodo, jog Lietuvos universitetų
sav imonėje jie atsiskleidžia kaip
alcheminių dirbtuvių vietos, kuriose
visos mokslinės ir pedagoginės pa
stangos nukreiptos į tai, kaip atrasti
kuo pigesnį aukso gamybos būdą ir
kaip įgyti galią užimti dominuojančią
vietą visuomenėje. Akivaizdu, kad
šiuo metu mūsų valstybėje finansinės
problemos yra visų dėmesio centre,
tačiau ar jos gali modifikuoti, tiksliau –
deformuoti, universiteto kaip tyrimo
ir mokymo vietos įvaizdį.
Ne paslaptis, jog būta ir kitokių
aišk iai suformuluotų ir visomis
pastangomis įgyvendinamų univer
siteto vizij ų. Wilhelmas von Hum
boldtas kalbėjo apie universitetą kaip
organišką visumą, kurioje gražiai dera
visi mokslai, papildydami vienas kitą.
Humboldtas kalbėjo apie mokslų, o
ne universiteto kaip finansinės gal
ios nepriklausomybę nuo valstybės:
mokslai turi vystytis pagal pačią
tyrimų dvasią, valstybei nesikišant.
Valstybė neturi kištis ir į žmonių
ugdymą (Bildung), jei nori, kad joje
klestėtų menai, amatai bei vystytųsi
mokslai6. Šiandien sunku įtikinamai
kalbėti apie universitetą kaip dva
sios sklaidos ir tiesos ieškojimo vietą
bei apie mokslus kaip organiškai
besiplėtojančius iš jų pačių. Nikolaus
Lobkow ic zius, kaip šiuolaikinio
vakarietiško universiteto rektorius,
nurodo, kodėl valstybei yra būtina
prižiūrėti universitetus: „idėja, kad
universitetas yra Tiesos ieškančiųjų
bendruomenė, nemirė. Be abejo,esama
jūsų minimo pavojaus, o pavojų stip
rina ir tai, kad šiuolaikiniai univer
6
Humboldt W. von, Ideen zu einem Versuch
die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu
bestimmen, Marées, 1947, S. 62.
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sitetai kainuoja nežmoniškus pinigus,
ir tai verčia valstybę griežčiau juos
prižiūrėti“7.
Nesunku pastebėti, kad Lietuvoje
šiandien ginčai dėl universiteto valdy
mo kyla ne ginant auklėjimo, ugdymo
nepriklausomybę, o keliant finansi
nius tikslus. Mokslas šiandien pirmiau
sia siejamas ne su žinojimu ar tyrimu,
su visuomenės tobulėjimo tikslu. Kai
nėra tiksliai nustatytas privalomas
valstybės finansuojamų vietų skaičius,
7
„Bažnyčia, pasaulis, universitetas“ (Darius
Alekna kalbina Nikolausą Lobkowiczą), in:
Naujasis Židinys-Aidai, 1994, Nr. 5, p. 63.

šios ateities universitetuose gali
ištirpti, o kartu ir sustiprėti išsilavi
nimo kaip nuperkamos ar suklasto
jam os vertybės įvaizdis. Kažin ar
šiandienos universitetų bendruomenė
gali tikėtis, kad finansų paskirstymas
ir universitetų valdymas kada nors
bus atskirti, ir taip užtikrinta moks
linių tyrinėjimų ir kritinės minties
(net universiteto atžvilgiu) laisvė.
Dabar jiems lieka viltis, jog likimas į
universitetų valdytojų vietas nukreips
ne piktavalius, o geranoriškus žmones,
kurie gerbs mokslininkus, mokslą ir
kiekvieną universiteto bendrijos narį
bei tvarkysis nešališkai. 

Romėjai ir jubiliejai
Giedrė Jankevičiūtė

Miestai dažnai vadinami dviem žo
džiais, kuriuos vartojame nesusimąs
tydami, iš kur, kodėl kilo vienoks ar
kitoks pavadinimas, ką jis iš tiesų reiš
kia. Todėl daug negalvodami sakome
„šventoji Roma“, „piligrimų sostinė“,

Pisanello. Pelegrinių šeimos herbas. Apie
1430. Freska Veronos Šv. Anastazijos
bažnyčioje
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„šv. Petro miestas“. O vis dėlto kodėl,
nuo kada šis miestas vadinamas to
kiais vardais?
Šiais metais itin paranku ieškoti
atsakymo į panašius klausimus, nes
nebūtina raustis bibliotekų lentyno
se, po kruopelytę rankioti pabirų
žinių. Jubiliejinių šventųjų metų
proga apie šventųjų metų kilmę,
jubiliejų tradicij ą, piligrimystės į
Romą maršrutus bei ritualus pasa
koja ir 2000-ųjų metų maldininkams
skirti kelionių vadovai po Romą, ir
specialios populiarios broš iūros,
parengtos kvalifikuotų special istų,
ir naujai pasirodžiusios solidžios
istorikų studijos. Ruošiantis šventie
siems metams, „piligrimų sostinėje“
surengta taip pat ir teminių parodų,
atskleidžiančių vieną ar kitą ilgame
tės krikščioniškų jubiliejų minėjimo
tradicijos puslapį.
Viena tokių parodų, supažindinusi
su piligrimystės istorija, nuo spalio
mėnesio veikė pačiame Romos centre
– Venecijos rūmuose. Jos pavadinimą

Romei e giubilei. Il pellegrinaggiome
dievale a San Pietro (350–1350) nėra
paprasta perteikti lietuviškai. Mat
mūsų kalboje prigijusiu žodžiu „pili
grimas“ Viduramžiais buvo vadinami

Olandijoje rasta insignija su šv. Petro
raktais, tiara ir veraikonu.
1400–1450. Švinas, 5,4x3,8 cm

tik prie šv. Jokūbo kapo į Santjago di
Kompostelą keliavę maldininkai. Apie
tuos, kurių tikslas buvo Roma, italai
sakė romeo arba romipeto, ispanai ro
mero, prancūzai romieu, o lotyniškai
šis žodis skambėjo net keliais vari
antais – romerus, romarius, romip
eta. Galbūt, pasirėmę pastaraisiais
pav yzdžiais, parodos pavadinimą į
lietuvių kalbą galėtumėme išversti
taip: „Romėjai ir jubiliejai. Piligrimystė
į Šv. Petro baziliką viduramžiais
(350–1350 m.)“.
Parodos būta išties didelės bei išsa
mios ir skirtos žiūrovui, teturinčiam
patį bendriausią supratimą apie pili
grimystės praeitį, bet norinčiam suži
noti, kaip šis paprotys kilo, kaip kito,
kaip siejasi su jubiliejiniais metais,
kuo ypatingimaldininkų žygiai į Ro
mos miestą. Todėl nereikia stebėtis,
jog su brangiais bei retaisistorijos ir
dailės eksponatais drąsiai gretinta
įvairi aiškinamoji medžiaga, padėjusi
susieti į visumą žiūrovų dėmesiui
išstatytas senienas, geriau suprasti
jų prasmę, reikšmę bei paskirtį.
Vitrinose matėme vertingas
rankraštines knygas, dailės kūrinius
bei įvairius piligrimystės atributus,
pav yzdžiui, maldininkų drabužių
fragmentus, iš tolimų kraštų gabentus
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suvenyrus. Tai – ampulės su Jordano
upės vandeniu ar aliejumi iš lempelių,
degusių prie Šventojo kapo, medali
kėliai bei prie rūbų siūti skirtos me
talo plokštelės su apaštalų Petro ir
Pauliaus arba ant jų kapų pastatytų
bazilikų atvaizdais, šv. Petro raktų
pavidalo metaliniai ženkleliai, na ir,
žinoma, visiems pažįstamos įvairaus
didumo šv. Jokūbo kriauklės pecten
maximus, kurios būdavo pritaisomos
prie skrybėlės atbrailos arba apsiausto
atlapo.
Greta autentiškų eksponatų, suga
bentų iš pačių įvairiausių Italijos,
kitų Europos šalių, taip pat Izraelio
muziejų, parodos temą, kaip minėta,
iliustravo ir gausi pagalbinė medžiaga.
Ekspoziciją prasmingai papildė šven
tovių planai bei maketai, piligrimų
kelius vaizduojantys žemėlapiai, pei
zažų nuotraukos.
Pavyzdžiui, parodos skyriuje, skir
tame pirmųjų piligrimų prieglaudų
bei užeigų atsiradimui, labiau
išsilavinusio žiūrovo akį patraukė ran
kraštiniai šių įstaigų vidaus taisyklių
rinkiniai ar į ritinėlius susukti svečių
sąrašai – dabartinių viešbučių
knygų analogai. Na, o keli stendai su
trumpais paaiškinimais padėjo eili
niam žiūrovui suprasti Viduramžių
maldininkų kelionių nepatogumus,
kelyje tykojusias kliūtis bei pavojus.
Dar geriau įsijausti į piligrimų gyve
nimo sąlygas leido čia pat eksponuota
užeigos diorama. Ypač, kad ją lydintis
tekstas priminė, jog tokios užeigos,
kuriose piligrimų laukė ne tik guolis
bei maistas, bet ir medicininė pa
galba, Italijos šiaur ėje, kur kirtosi
keliomis kryptimis traukusių mal
dininkų maršrutai, kilo vos ne kas
dešimtį kilometrų, na, o, pavyzdžiui,
Prancūzijoje – maždaug poros dienų
kelionės atstumu viena nuo kitos.
Nors ekspozicijoje buvo gau
su autentiškų piligrimų atvaizdų
– knygų miniat iūr ų, skulptūrinių
reljefų fragmentų, rengėjai nutarė
p r i s t a t y t i ž i ū r o v ų d ė m e s i u i i r
kruopščiai specialistų parengtas pili
grimo drabužių rekonstrukcijas. Trys
natūralaus žmogaus ūgio manekenai
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leido įsivaizduoti, kaip atrodė, ką
dėvėjo Viduramžių maldininkai. Vyrų
ir moterų, kurios prad ėjo dalyvau
ti pilig rimų žygiuose nuo 1300 m.,
apranga mažai tesiskyrė: visi vilkėjo
per juosm enį odos diržu sujuostus
tiesaus kirpimo ilgus nedažytos vil
nos marškinius, ant kurių moterys
kartais dar užsisegdavo vilnonį sijoną,
apatiniai drabužiai siūti iš lino arba
kanapių, šaltu metų laiku gobtasi
ožkenomis. Vyrai nešiojo juodąvilnonę
skrybėlę, moterys galvas gobė gobtu
vais, ant kurių kartais užs idėd avo
tokią pat, kaip ir vyrai, skrybėlę.
Kojos vyniotos į vilnonius ar lininius
autus arba mautos kojinėmis, autasi
odiniais batais. Piligrimas galėjo neš
tis su savimi tik lazdą su metaliniu
galu, nedidelį krepšelį ir gertuvę – jo
kių maisto atsargų, jokios drabužių
pamainos ar kitų reikmenų. Lazda ir
krepšys kelionės išvakarėse būdavo
pašventinami. Šią ceremoniją padeda
įsivaizduoti vienas parodos eksponatų
– XV a. pabaigos prancūziško pontif
ikalo iliustracija.
Daugelis eksponatų atgijo spalvo

lankymo vietos Romoje, supažindinta
su tų vietų istorija bei reikšme.
Kaip žinia, didieji maldininkų keliai
Viduramžiais vedė į tris vietas: nuo IV
a. – į Romą ir į Šventąją Žemę, nuo IX
a., kai buvo surastas šv. Jokūbo kapas,
– taip pat į Santjago di Kompostelą.
V–IX a. susiklostė pirmasis maršrutas,
nusidriekęs iš Europos šiaurės į Romą,
paskui tolyn, į Italijos pietus, link
Apulijos uostų, iš kur laivai plukdė
maldininkus į Konstantinopolį bei
Palestiną. Kelio atkarpa nuo Alpių
iki Romos itališkai vadinosi via Fran
cigena ir tarnavo kaip pagrindinis pi
ligrimų traktas, nes juo naudojosi taip
pat ir į Ispaniją išsiruošę piligrimai,
kurie paprastai sėsdavo į laivus Luni
uoste, buvusiame netoli Pizos.
Viena parodos temų – piligrimystės
įtaka Viduramžių literatūros, dailės
bei architektūros raidai. Rankraštinių
knygų ekspozicija, reprezentuojanti
daugiausia riterių romanų arba chan
son de geste žanrą, akivaizdžiai primi
nė jų pasakojimo topografines sąsajas
su piligrimų maršrutais, piligrimų
gyvenimo bei papročių įtakas romanų

Piligrimų lazdų ir krepšių pašventinimas. XV a. pontifikalo miniatiūra.
Liono municipalinė biblioteka, ms. 565

tame vaidybiniame videofilme, kurį
buvo galima pasižiūrėti įpusėjus paro
dos maršrutą. Filme atkurtos kai
kurios kelionės atkarpos, trumpai
pris tatyt os pagrindinės piligrimų

autoriams. Pateikta nuorodų į didžių
jų piligrimų bažnyčių, iškilusių įvai
riose šalyse, architektūrinių planų
bei puošybos elem entų panašumą.
Priminta, kad su piligrimų kelionės
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kryptimi iš Eur opos šiaurės į pi
etus siejamas ir šiaurietiško stiliaus
plitimas Italijos archit ektūroje bei
dailėje. Vien a įspūding iaus ių šio
skyriaus dalių – relikvijorių ekspo
zicija. Nors nedidelė, ji atspindėjo
viduramžiškų relikvijorių įvairovę,
pradedant dėžutės bei kryžiaus for
mos talpomis ir baigiant vadina
maisiais „kalbančiais“ relikvijoriais,
perteikiančiais saugomos relikvijos
– švent ojo kojos, rank os, piršto ir
kt. – formą. Paroda suteikė taip pat
ir retą galim ybę pam atyti dėžutę,
skirtą garsiojo Paskalio I kryžiui iš
Laterano Sancta Sanctorum saugoti
bei nešioti, monumentalų Mikalojaus
Verdeniškio 1205 m. sukurtą Dievo
Motinos relikvijorių iš Belgijos miesto
Turnė katedros. Kaip žinia, relikvi
joriai ne tik reprezentuoja specifinę
Viduramžių kultūros formą, glaudžiai
susijusią su piligrimyste, bet kartu
įspūdingai liud ija to meto meist rų
sug ebėjimus ir apskritai men inės
kultūros lygį.
Piligrimų keliai į Romą vedė nuo
IV a., na o VI–VII a. sudaryti pirmieji
mus pasiekę Romos krikščioniškų
įžymybių sąrašai. Maždaug XII–XIII a.
pasirodė išsamesni Romos įdomybių
aprašymai. Juose nurodytosne tik ka
takombos bei didžiosios bazilikos, bet
ir pagoniško miesto įžymybės, praded
ant forumu ir baigiant imperatorių
cirkais bei termomis, paaiškinti at
skiri maršrutai. Žym iaus ias iš šių
ankstyvųjų gidų – vadinamasis „Ein
siedelno vadovas“, pramintas pa
gal Šveicarijos vienuolyno, kuriame
saugomas jo rankraštis, vardą. Jis
liudija naujo žanro – kelionių vado
vo – formavimosi pradžią. XIV a.
pradėjo plisti Mirabilia urbis Romae –
knygų apie Romos įdomybes versijos,
supažindinančios keliautojus ir su
krikščioniško, ir su pagoniško miesto
paminklais, su šventųjų vietų lankymo
taisyklėmis, pateikiančios istorinių
žinių bei legendų apie Romą. Neatsi
tiktinai Mirabilia žanras suklestėjo
būtent XIV a. Nors Bažnyčios istorijoje
tai buvo vienas iš sunkiųjų periodų,
tačiau piligrimystės tradic ij oje šis
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amžius paliko gilų bei reikšm ingą
pėdsaką, nes 1300 m. pirm ą kartą
oficialiai paskelbti šventieji jubilie
jiniai, t. y. visuotinių atlaidų, metai,

Kelio atkarpa nuo Pontremolio iki Romos
ir Apulijos iš Mattew Pariso „Itinerarijaus“.
Anglija, apie 1250–1259. Pergamentas. The
British Library, ms. Royal 14 c. VII

paskatinę naują piligrimystės į Romą
bangą.
Toks istorinis kontekstas
suteikė prasmingą foną medžiagai,
iliustruojančiai Šv. Petro bazilikos
istoriją ir supažindinusi paro
dos žiūrovus su viduramžiška šios
šventovės išvaizda. Įrengti šią ek
spozicijos dalį nebuvo taip paprasta,
kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio,
nes, jei kitos didžiosios Romos bazi
likos išsaugojo pirmykštės išvaizdos
elementus, Šv. Petro bažnyčia buvo iš
pagrindų rekonstruota. Tad vaizdas,
kurį ji turėjo imper atoriaus Kon
stantino bei popiež iaus Silvestro I
laikais, yra kruopšt aus ilgamečio
darbo vaisius, pagrįstas dokumentinių
šaltinių bei archeologinių kasinėjimų
medžiagos studijomis. Remiantis
minėtais duomenim is sukurti keli
šventovės modeliai, parodantys, kaip
Šv. Petro bazilika atrodė ir kaip keitėsi
nuo IV iki XV a.
Konstantino laikų Šv. Petro bazili
ka, statyta kaip martyrium, t. y. pa

statas ant kankinio kapo, buvo didesnė
už pirmąją imperatoriaus funduo
tą krikščionių bažnyčią, Romos kated
rą – Šv. Jono Laterane baziliką. Atvykę
aplankyti apaštalo kapo, maldininkai
pirmiausiai įžengdavo į erdvų atrijų
su dengtomis kolonadomis, fontan
ais, krikštykla bei koplytėlėmis, iš
kurio būdavo patenkama į šventovę.
Didžiulę penkianavę bažnyčią puošė
akmeninės kolon os, lubų paa uk
savimai, grindys buvo išklotos mar
muro plokštėmis. Gausiausiai buvo
dekoruota presbiterija bei apsidė, t.
y. apaštalo kapo vieta. Beje, parodoje
dėmesį traukė nedidelė V a. skrynutė,
rasta Samagerovietovėje netoli Polos,
puošta dramblio kaulo reljefais, kurių
viename pavaizduotas šv. Petro kapas.
Tai bene seniausias vaizdinis liudiji
mas, patvirtinęs rašytiniuose šalti
niuose rastus apaštalo palaidojimo
vietos išvaizdos aprašymus.
Bėgant amžiams ir augant Šv. Petro
bazilikos šlovei, ji vis gausiau puošta,
vis didesni sienų plotai dengti mozai
komis, aukso bei sidabro kalstiniais,
vis labiau turtėjo lobynas, tad vis pra
šmatniau atrodė bazilikoje vykusios
liturginės iškilmės. Aplink baziliką
augo nauji pastatai, jos viduje staty
ti altoriai, įrengta koplyčių. Pirmųjų
šventųjų metų išvakarėse netoli apaš
talo kapo pastatyta ir garsioji skulpto
riaus Arnolfo di Cambio rankai priski
riama bronzinė soste sėdinčio apaštalo
statula, iki šiol tebestovinti bazilikoje
ir esanti bene labiausiai maldininkų
gerbiamu šv. Petro atvaizdu.
Kaip minėta, bazilikos reikšmė ypač
sutvirtėjo XIV a., pradėjus švęsti ju
biliejinius metus, kada aplankiusieji
apaštalo kapą, kaip ir tie, kurie nu
vykdavo į Šventąją Žemę, gaudavo
visuotinius atlaidus. Tų laikų bazi
likos prabangą padėjo įsivaizduoti
vitrinose išstatyti nepaprastai vertingi
metalo dirbiniai. Pavyzdžiui, apaštalo
kapo koplytėlės antepedijaus elemen
tai – auksavimu bei emaliais puošta
varinė kalstiniais dailinta liunetė ir
XIII a. emaliais dekoruotos statu
lėlės, vaizduojančios Kristų soste bei
apaštalus. Paroda suteikė unikalią
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gal imybę pamatyti vienoje vietoje
sukauptus mozaikų bei reljefų frag
mentus iš viduramžiškos Šv. Petro
bazilik os. Mat šiuo metu minėtos
puošmenos priklauso įvairiems Itali
jos muziej ams ir jų visumą sunku
aprėpti.
Vienas parodos kampelių buvo skir
tas su jubiliejinių metų tradicija su
sijusiam Veronikos skaros gerbimo
papročiui. Veronikos skara buvo at
gabentas į Romą X a. ir kaip brangi
Šv. Petro bazilikos relikvija pradėjo
garsėti apie 1200 m., o XII a. pabai
goje, valdant popiežiui Celestinui III
įrengtas specialus altorius skarai
saug oti. Maldininkams jis būdavo
rodomas Didžiojo Penktadienio proga.
Relikvijos kultas sparčiai plito, nes Ve
ronikos skara leido pamatyti šešėlį to,
kas įmanomatik anapusybėje – Vieš
paties veido atvaizdą. XIII a. viduryje
pradėta rengti procesijas su Veronikos
skaros relikvija iš Šv. Petro bazilikos į
Šv. Dvasios ligoninę. Veronikos skaros
arba veraikono kultą įtvirtino 1300 m.
jubiliejinių metų iškilmės. Skara tapo
vienu piligrimystės į Romą simbolių.
Parodoje matėme tapyba dekoruotą
skrynelę su XIII–XV a. puošmenomis,
kurioje, pas ak trad icij os, brangioji
relikvija buvo atgabenta į Romą. Taip
pat eksponuot os aukšč iau minėtų

Veronikos skaros relikvijos išstatymas. 1489.
Medžio raižinys
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Mirabilia iliust racij os bei medžio
raižiniai, vaizd uoj antys Veron ikos
skaros išstatymo iškilmes Šv. Petro ba
zilikoje, suvenyrai – metalo plokštelės
su audinyje atsispaudusio Kristaus
veido atvaizdu, kuriuos maldininkai
gabenosi iš Romos kaip privataus
gerbimo objektą.
Taigi paroda „Romėjai ir jubiliejai.
Piligrimystė į Šv. Petro baziliką Vidu
ramžiais (350–1350 m.)“ atskleidė ne
vieną istorinės praeities puslapį, lei
dusi suprasti, kaip atsirado šiandien
puoselėjamos tradicijos, papročiai,
apeig os. Einant iš vienos par odos
salės į kitą, realijos pynėsi su istorija,

suteikdamos progą ne tik permąs
tyti ar suvokti ilgaamžių religinių
praktikų reikšmę bei svarbą, bet ir
eilinį kartą pagalvoti, kaip esmingai
Bažnyčia įsiterpia į Europos kultūros
vyksmą, formuodama jo turinį bei,
pav yzd žiui, tokias išorinės raiškos
formaskaip literatūra, dailė ir archi
tektūra.
Pagrįstai galima tikėtis, kad iki
mūsų dienų gyvos tradicijos priešistorę
įspūdingai atskleidusi ekspozicija
mąslesniam žiūrovui padėjo suvokti
piligrimystės prasmingumą dabarti
niais laikais, kai taip plačiai paplitęs
vadinamasis „religinis turizmas“. 

Švęsti ar minėti
ona jurgaitytė

Žiemai išsiruošus pavasariop, Lietuva
švenčia du gimtadienius: Vasario 16ąją – pirmosios, o Kovo 11-ąją – antro
sios respublikos su/atkūrimo datas.
Labai rimtai švenčia, susikaupusi,
ir vis svarstydama: ar tik nereikėtų
savo švenčių rengti su keptomis
dešrelėmis ir alumi, karuselėmis bei
dūdų orkestro valsu miesto sode. Ką gi,
vokiečiams tinka girtomis dainomis ir
petardų šūviais minėti Berlyno sienos
griūtį, lengvapėdžiai prancūzai su
fejerverkais ir gatvės muzika sutinka
Bastilijos paėmimo dieną, margaspal
vės eitynės lydi Nepriklausomybės
dieną JAV. Panašiems kai kurių ne
nuovokių lietuvių troškimams koją
pakiša valstybės tėvų neapdairumas –
šaltuoju metų laiku gatvės links
mybes bematant išbaido proziškiausia
šlapdriba.
Antra vertus, tradicija sako, kad
lengvabūdiški pasilinksminimai yra
galima, bet nebūtina tikros šventės
dalis. Europos kultūros šerdyje kas
sekmadienį vykstanti šventė išlaiko
ir rimtį, ir masiškumą, ir šventybės

jaudulį. Daugsyk pakartotas kadaise
vykusios vakarienės simbolinis ritu
alas – kone visų ritualų provaizdis,
šventė, kaip kadaise įvykusio, bet
savo reikšmės bendruomenei neprara
dusio įvykio atkartojimas, prisimini
mas ir bendras išgyvenimas, karta
iš kartos perduodant ir patvirtinant
neblėstančią jo svarbą. Ritualinis
šventės aspektas būdingas daugeliui
tradicinių iškilmių: ir monarcho vai
nikav im o ceremonijai, ir Gegužės
1-osios demonstracijoms. Per amžius
išbandytusritualus sumaniai panau
dodavo ir totalitarinės valstybės ide
ologai, į ritualines „formas“ įvilkdami
naują „turinį“ (pavyzdžiui, ketvirtadi
enis – žuvies diena).
Nepriklausomybės metais Lietuvoje
irgi regėjome vieną kitą bandymą
kurti pasaulietinius ritualus. At
gimimo laikais sparčiai išpopuliarėjo
istorinės atminties gaivinimo rengin
iai (su žvakelėmis, tautiniais rūbais ir
dainomis). Savotiška pastanga sukurti
ritualą buvo pirmojo Prezidento inau
guracija, nuo pagonių palaiminimo
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Gedimino kalne, per katalikus kalno
papėdėje ir Gedimino prospektu iki
„Lietuvos širdies“. Tarp vertybių ir
istorijos susipainiojusių kultūrininkų
pasiūlytas maršrutas neprigijo – ant
rasis Prezidentas į postą įžengė nepa
lyginti kukliau.
Ritualu besiremiančios šventės
sėkmei reikia dviejų dalykų: visi da
lyvaujantys turi pripažinti minimo
įvykio svarbą, ir visi turi įsitraukti
į bendrą, truputį mistinį prisime
namo ir simb oliškai pakartojamo
įvykio prasmės išgyvenimą. Pavyku
sios šventės pavyzdžiu galima būtų
nurodyti šiemetinį Vasario 16-osios
paminėjimą prie Signatarų namų
Vilniuje. Minimalistinės Eimunto
Nekrošiaus sum an ytos misterijos
metu (veiksmas vyko Signatarų namų
balkone, dalyvavo Seimo Pirminin
kas, Neprik lausomybės aktas, Šv.
Jonų bažn yčios varp ai ir šautuvų
salvės) pusbalsiu pritardami styginių
kvarteto griežiamai Tautinei giesmei
žiūrovai išgyveno intymią praeities
ir dabarties sąsajos ar net tarpusav
io bendrystės akimirką, dėl kurios
vertėjo tą žvarbų vasario pusiaudienį
trump am palikti šiltose virtuvėse
garuojančius pietus.
Vis dėlto dauguma valstybės šven
čių organizatorių, regis, nemąsto, ką
ir vardan ko jie daro. Nei patys rimtai
į savo darbą žiūri, nei susirinkusios
publikos paiso. Taip gimdomi ritualai
mutantai. Metai iš metų mechaniškai
kartojami „tradiciniai“ judesiai pasle
pia šventės prasmę, o likimo valiai
pamesti šventės dalyviai gūžčioja pe
čiais. Pavyzdžiui, vasario 16-ąją prie
Krašto apsaugos ministerijos susirin
kusius pagerbti generolą Joną Žemaitį
vilniečius veidu į minią atsisukę su
šautuvais rankose kariūnai nustūmė
toli į pakraštį. Tad Ministras Pirmi
ninkas kalbėjo, kariuomenės choras
giedojo, o garbės sargybos kuopa žy
giavo Prezidentūros tvorai.
Keisčiausias šventės mutantas yra
oficialiojoje „kultūroje“ nepajudinamai
įsitvirtinęs minėjimo žanras, tikrai
vertas atskiro aptarimo. Kadaise
mistinę partijos ir liaudies vienybę
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užtikrinantys įvairūs minėjimai buvo
privaloma naujojo žmogaus kūrimo
programos dalis, lydėjusi sovietinį
pilietį nuo mokyklos suolo. Minėjimai
turėjo savo ritualus: pabrėžtinai išdi
dintus simbolius, nustatyto turin
io kalbas, sveikinimus ir padėkas,
įpakuotus į „internacionalinio tu
rinio“ ir „nacionalinės formos“ meno
atlikėjų koncertą. Viskas būdavo
tiksliai apgalvota – pradedant priv
aloma doktrina, baigiant privalomu
dalyvavimu, plojimais ir ovacijomis.
Vidinė dalyvaujančiųjų „emigracija“
neturėjo reikšmės, kol vyravo išorinė
vienybė ir klusnumas.
Senosios doktrinos subyrėjo, tačiau
kasmet tame pačiame Operos teatre
taip pat neskoningai, tik jau tauti
niais simboliais puošiama salė, o sa
lėje ir prie TV ekranų susirinkusiai
publikai sakomos operinės kalbos,
kurias meniškai įpakuoja eklektiškas
koncertas su privaloma („Lietuva
brangi“, „Lietuviais esame mes gimę“)
ir menine (internacionaline?) pro
grama. Šiemet skambėjo Griegas
ir kažin kodėl vokiškai atliekamas
Beethovenas. (Pamename ir vasario
16-ųjų, kurias puošė dirbtinės „Lietu
vos“ ansamblio šokėjų kasos.) Išliko ir
tas pats abejingumas susirinkusiųjų
jausmams – pritaria jie ar nepritaria
kalbose išsakytoms mintims, jaudina
ar piktina juos neišmatuojamas Gedi
mino stulpų perimetras, prasminga ar
ne koncerte skambanti muzika.
Minėjimo organizatoriai mėgino
išs isukti nuo oficialiosios trib ūnos
politinio angažavimosi vienai tiesai,
kalbėtojais pasitelkdami akademinio
pasaulio atstovus. Buvo netgi matyti
renginį organizavusios Prezidentūros
pastangos siekti „nešališkumo“: prele
gentais pakviesti VU prof. Viktorija
Daujotytė ir Tarptautinių santykių
instituto direktorius dr. Raimundas
Lopata atstovauja dviems vis uo
men iškai aktyvioms akademin ėms
stov ykloms. Pirmoji neslepia savo
simpatijų mitingo prie Mažvydo bib
liotekos dvasiai ir nihilistinei vadina
mojo „atviro intelektualų laiško“ auto
rių pozicijai. Antrasis atstovauja nau

jajai akademinei kartai, kuri savo įta
ką kuria bendradarbiaudama su mo
derniąja biurokratija, – ypač užsienio
ir saugumo politikos, eurointegracijos
ir ūkio reformos srityse. Prelegentų
prakalbų turinys pateisino jų parin
kimo kriterijus. Daujotytė dejavo, kas
bus su mūsų ūkiais, klausė, būsim
samdiniai ar šeimininkai savo šalyje,
ir liepė remti švietimą, mokslą ir kul
tūrą, nes tik apsišvietęs ir kultūringas
pilietis apgins nepriklausomybės pilį.
Lopata išsigelbėjimą nuo lietuviškos
demokratijos eksperimentų liūdnos
baigties ir saugią užuovėją nuo na
cionalistinio avantiūrizmo, dem a
gogijos bei radikalizmo regėjo tik
demokratinių Europos tautų šeimoje.
Jis, beje, išdėstė sparčiai populiarė
jančią demokratiškai pozityvistinę
tarpukario Lietuvos kritiką, pasak
kurios, Antano Smetonos režimas bu
vo blogas tuo, kad nesukūrė piliečių
visuomenės, neįtvirtino demokratinės
opozicijos ir neturėjo užsienio sąjun
gininkų, todėl esą prasidėjus SSRS
spaudimui, užuot vieningai susitelkę
nepriklausomybės ginti, nepatenkin
tieji ėmė žaisti savo žaidimus, kol ga
liausiai visi gėdingai kapituliavo. Tokį
istorijos vertinimą tikriausiai galėtu
me pavadinti naujovišku, moderniu,
lygiai kaip naujoviškas ir savo laikme
čio kontekste modernus buvo Smeto
nos režimas, ir sapne nesapnavęs visų
tų košmarų, kuriuos patirs lietuvių
tauta iki komunizmo žlugimo ir gali
mybės sudalyvauti Europos Sąjungos
eksperimente.
Eiliniams minėjimo dalyviams
kilo daugybė klausimų. Kodėl iš viso
Lietuvos dabarties ir ateities vizijų
spektro kaip tik šios dvi interpretaci
jos pasirodė vertos Operos scenos
ir vasario 16-osios? Ar tai nuoroda
į ideologinę sumaištį Prezidentūros
galvose, ar vietoj vienos „tikrosios“
istorijos versijos norėta pateikti dvi
– kiekvienam pagal jos skonį? Paga
liau, kodėl Beethovenas? Gal lietuvio
ausiai ir teatro tradicijai mielesnis
būtų, pvz., savo šalies valstybingumo
atkūrimo patriotas Giuseppe Verdi.
Netekęs užduoties įtvirtinti oficialiąją
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istorijos versiją, minėjimas virsta ri
tualu be turinio.
Ten, kur prasideda istorijos svarsty
mai, lietuvio ir su šautuvu nesulaikysi.
Istorija – tai dar vienas nacionalinis
sportas. Vasario 16‑osios vertinimų
prieštaringumas kiek nunyko, užtat
batalijos dėl kovo 11-osios tik pra
sideda. Nepriklausomybės atkūrimo
dalyviai ir liudytojai kalba, tarsi būtų
iš skirtingų planetų. Pamokanti buvo
Istorijos institute kovo 3 d. surengta
konferencija „Lietuvos Respublikos
atkūrimo ir raidos dešimtmetis“, ku
rioje kalbėjo nepriklausomybės „auto
riai“: Vytautas Landsbergis, Algirdas
Brazauskas, Kazimiera Prunskienė,
Romualdas Ozolas, Vytenis Andriu
kaitis ir Algirdas Saudargas.
Landsbergis aptarė Sąjūdžio idėji
nes maksimas ir jų praktinį įgyvendi
nimą kaip nepriklausomo valstybin
gumo idėjos raišką ir nenutrūkstamą
pokario rezistencijos, disidentinio
jud ėjimo tąsą. Jis įžvelgia priešta
ravimus Lietuvos visuomenės viduje,
tarp šį tęstinumą išlaikiusių ir val
stybingumo savimonę praradusių
piliečių, „sąvartyno“ (pasak cituoto
kunigo Juraičio, „be valstybės būtume

neturintis, įmurkdyti ir pražudyti
galintis pelkynas.
Tokią įžvalgą čia pat patvirtino Bra
zauskas, su jam būdingu nuoširdumu
prisipažinęs, kad 1988 m. Lietuvoje
suskambusios mintys jam buvo naujos
ir netikėtos. Brazauskas prisiminė,
kad Sąjūdis gimė kaip „Persitvar
kymo“ sąjūdis, o impulsą jam davė
Gorbačiovo politika. (Susitikimai
ir kova su Michailu Sergejevičiumi
1988–1990 m., sprendžiant iš prisi
minimais nušviesto pasakotojo veido,
liko nepranokta jo gyvenimo viršūnė.)
Brazauskui Sovietų Lietuva buvo
aiški ir gana priimtina tikrovė (esą
tuo laikotarpiu buvo išlaikyta demo
grafinė sudėtis, sukurtašvietimo sis
tema, mokslas, menas ir kūrybinės są
jungos). Lietuviams tvarkytis trukdė
tik neracionali ir savanaudė Maskvos
ranka. Tuo tarpu nepriklausomo vals
tybingumo idėja jam buvo „nauja ir
netikėta“, dargi pavojinga. Šiandien
Brazauskas savo misiją tuo laiku ver
tina kaip siekį užkirsti keliągalimam
imperijos kontrpuolimui.
Romualdas Ozolas kaip visada cent
ristas. Jis nurodė socialistinės sąmonės
susikryžminimą su kapitalistine (no

Kovo 11-osios minėjimas. 2000. Henriko Gaičevskio nuotrauka

sąvartynas“), tarp nepriklausomos
demokratinės Lietuvos ir nepriklauso
mos Sovietų Lietuvos šalininkų. Lands
bergiui toji valstybingumo tradicija
yra tikrovė, o buvusi okupacinė tvarka
– tarsi kokia migla, dugno nei krantų
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ras, kad turto būtų visiems po lygiai,
bet daug), o politikoje – bolševikinį
mąstymą: jeigu galvoji ne taip kaip
aš, tavęs nereikia. Šiandienių probl
emų priežastį jis įžvelgė valstybės
susitelkime ties „žemiškaisiais turto

ir institucijų klausimais, užsiėmus
ne žmogaus dvasios pertvarkymu,
o išorinių sąlygų, sprend žiant už
žmogų, kūrimu“. Ozolas siūlė pripa
žinti neišvengiamus skirtumus (aš =
tu, mano tiesa ≠ tavo tiesa) ir ieškoti
sutaikančių sprendimų („jeigu nėra
blogos valios, klaidas galima taisy
ti“). Bendradarbiavimas, Ozolo nuo
mone, įmanomas konkrečios veiklos
lygmenyje, jeigu randamas bendras
sutarimas dėl šios konkrečios veik
los tikslo. Geriausia, kad šis tikslas
būtų valstybė.
Visa ši nuomonių ir patirčių mozai
ka leidžia bent iš dalies susidaryti
įspūdį apie sudėtingą ir susipynusią
idėjų, vertinimų ir interpretacijų aibę,
kuri, žinoma, ne tokiais rafinuotais pa
vidalais, keroja visuomenės sąmonėje
(vyriškis radijo rytinėje programoje
apie geopolitiką: „kiekvienas pasaulio
lopinėlis yra kieno nors įtakos sfer
oje“, moteris, šaukianti televizijoje:
„tegu ateina rusas ir numeta atominę
bombą, vis tiek viskas eina velniop“
ir t. t.). Kunkuliuojantis nepasiten
kinimas pratrūksta įvairiausiom is
progomis: prieš privatizavimą, prieš
kgb, prieš taupymo priemones, prieš
rinką, prieš rinkos varžymus. Refor
mos visada iššaukia konservatyvių,
keistis nelinkusių visuomenės grupių
nepasitenkinimą – juo didesnį, juo
reforma radikalesnė. Kadangi jau
10 metų reforma yra mūsų gyven
imo status quo, nereikėtų stebėtis
nepatenkintųjų miniomis. Vis dėlto
vargu ar būtų tikslu kiekvieną
„už“ ir „prieš“ susidūrimą vertinti
Nepriklausomybės skalėje. Ne tik
todėl, kad kone niekada neišgirsime
tiesiai prieš Nepriklausomybę
nukreiptų protestų. Niekas neištaria
ir alternatyvos – „už priklausomybę“.
Bet ir todėl, kad Nepriklausomybę
apvilkus daugybe „šventų“ atributų,
tampa be galo sunk u argumen
tuotai ginčytis dėl jų prasmingu
mo ir kokybės, o galimos vienybės
Nepriklausomybėje erdvė siaurėja
kaskart, kai įtvirtinamas vis naujas
toks atributas.
Ar tikrai nebėra vilties nepriklau
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somybės dešimtmečio proga surengti
šventę, kurioje bent virtualiai ga
lėtų dalyvauti visi, bent akimirk ai
atgaivinti, cituojant Landsbergį, „dai
nuojančios revoliucijos, kuri buvo nu
šviesta vilties, tikėjimo, ir meilės – lyg
pati krikščionybė, kurioje dalyvauja ir
netikintieji“, dvasią ar prisiminimą.
Deja, minėjimas Seimo rūmuose irgi
auklėjo, gąsdino, protino. Dar kar
tą pas iūlyta „tikroji“ (šįkart nau

jausios) istorijos versija. Minėjimas
buvo skirtas išimtinai valstybingumo
tradic iją sąmoningai išlaikiusiems
demokratinės Lietuvos šalininkams.
Visi kiti („netikintieji“ ar „neprakti
kuojantys“) liko laukti kitos šventės.
Galbūt liepos 6-osios, Mindaugo ka
rūnavimo, juk yra didelė tikimybė
tikėtis vidurvasario šilumos ir keptų
dešrelių miesto sode.


Apie sakalų medžioklę
Maskvoje
virgis valentinavičius

Vienoje prezidento rinkimų balsa
viečių Maskvos centre, Rusijos
rašytojų sąjungos būstinėje, įėjus į
salę elegantiškai juodai apsirengu
siam pliktelėjusiam ponui, rinkimų
komisijos nariai visi kaip vienas pa
garbiai atsistojo. Komisijos pirminkas
prišoko paklausti, kuo gali padėti, o
ponas paaiškino norįs sužinoti, kur
jam reikia balsuoti. Besinerianti iš
kailio komisija kaipmat išsiaiškino,
kad pilietis Sergiejus Stankievičius
turi balsuoti tokioje ir tokioje apygar
doje, kurią galima pasiekti taip ir taip.
Ponas padėkojo ir patenkino komisijos
pirmininko prašymą nusifotografuoti
kartu atminimui.
Kadangi matė, kad aš su magneto
fonu uždaviau kelis klausimus šiam
paslaptingam ponui, jam išėjus, ko
misijos nariai apipuolė mane klausti,
kas jis toks. Teko paaiškinti, jog tai
buvęs žinomas liberalas, Maskvos
deputatų grupės gorbačioviniame
„liaudies deputatų suvažiavime“ narys
Stankievičius. Praėjusio dešimtmečio
pradžioje jis buvo prezidento Boriso
Jelcino patarėjas. Vėliau Stank ie
vičiaus žvaigždė pradėjo leistis –
dešimtmečio viduryje jam buvo iškelta
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byla dėl piktnaudžiavimo tarnybine
padėtimi, kas reiškia valdiškų pinigų
vogimą, Rusija netgi reikalavo, kad
Lenkija, kur jis išvyko gyventi, jį iš
duotų. Stankievičius netikėtai grįžo
Rusijon į kito garsaus liberalo – buvu
sio Peterburgo mero Anatolijaus Sob
čako laidotuves. Pastebėtini keli su
tapimai: Sobčakui taip pat buvo kelia
ma byla už piktnaudžiavimą, ir vienas
jo pavaldinių, dabar išrinktasis pre
zidentas Vladimiras Putinas taip pat
atvyko į laidotuves – žinių agentūros
pranešė, jog prie velionio karsto Pu
tinas susigraudino vos ne iki ašarų.
Rusijos rašytojų namuose rinkimų
komisija po tiek metų neatpažino kri
tusios žvaigždės, tačiau neklystamai
pajuto, kad tai – didelis šulas, kuriam
netrūksta to, ką Aleksandras Zinovje
vas vadino „valdžios medžiaga“. Gero
kai pavėtytame gyvenimo audrų Stan
kievičiaus veide reikalą išmanantys
stebėtojai neabejodami įžvelgė valdžios
medžiagos požymius ir automatiškai
reagavo su keturlinka pagarba. Tai ta
pati medžiaga, kurios apsčiai turėjo
prezidentas Borisas Jelcinas – jo
valdžia nė kiek nesvyravo ir tada, kai
pats nepastovėdavo.

Atrodo, ir ponas Putinas sklandžiai
įveikė rinkimų barjerą vien spindu
liuodamas tąja medžiaga. Pagrindinis
jo rinkimų vajaus šūkis buvo „jokio va
jaus“, stačiai kasdienis darbas Tėvynei
Kremliuje ir „vadovavimas vietose“.
Tai užtikrino du trečdalius televizijos
žinių laiko ir puikias public relations,
arba PR, galimybes. O PR rusiškai
reiškia sakalo skrydį karo lėktuvu į
Grozną, teisėjavimą dziudoturnyrui
ir kimono įteikimą nugalėtojams ko
kiame nors uždarame branduolinių
fizikų mieste; biografinę apybraižą,
kurioje „neįkyriai“ peršama mintis,
jog KGB kadrai – patys ger iausi,
kad ši įstaiga apskritai daugiausia
užsiėmė vadyba, o kuklusis pilietis
Putinas – tiesiog doras ir nepaperka
mas vadybininkas, niekada nem e
džiojęs užnuodytais skėčiais bulgarų
disidentų. Šioms PR pasitarnavo ir
prie Sobčako karsto išspausta ašara.
Tačiau net ir rusiškosios PR kai kam
atrodė bereikalingas vakarietiškas
išsigalvojimas. Atskiri inteligentai
televizijos kalbėjimo laidose rink i
mų naktį prikaišiojo Putino štabui,
kad persistengė, todėl Putinas gavęs
„tik penkiasdešimt kelis procentus“.
Suprask, jei jam būtų buvę leista „na
tūraliai“ skleisti valdžios medžiagos
bangas, tie procentai būtų buvę kur
kas aukštesni.
Kad ir kaip vertintume viešųjų
ryšių reikalingumą, pažymėtina,
jog Kremliaus „sukimo daktarai“
(pabrėžt inai tiksliai išverstas spin
doctors – taip Vakarų žurnalistų
žargonu vadin ami PR specialistai)
tai jauni, gabūs, šviesūs žmonės, kurie
Putino rinkimų kampaniją, kaip ir
devyniasdešimt šeštaisiais Jelcino,
„darė“ su išmanymu, entuziazmu ir
už didelius pinigus. Dabar Rusijos
išrinktasis prezidentas disponuoja
geriausiais protais, kurie nedykinėja:
kova tęsiasi, ir kita PR kampanija rek
lamuoja Putino ekonominę programą
ruošiančią komandą, vadovaujamą
Germano Grefo. Kremliaus „sukimo
daktarai“ pabrėžia, kad jis – vokiečių
kilmės, pamaldus liuteronas ir laisvo
sios rinkos šalininkas.
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Tarp Maskvos liberalų populiari
ats iž velgimas į liaudies nuotaikas
Rusijos liaudis nėra viena šviesiausių.
teorija, esą reformininkai – Anatolijus virst a ciniška manipuliacija tikru
Tačiau ar vien liaudis čia kuo nors dėta
Čiubaisas, Borisas Nemcovas ir kiti
žmonių vargu, ir tai nė kiek nepadeda
– prieš karą pasisakančių vadinamosi
buvę Jelcino favoritai – su Putinu vėl
spręsti esminės problemos, kad val
os šviesuomenės atstovų tesama „kiek
apgavo liaudį, kuri, žinia, kvaila. Esą
džios medžiagos nešiotojai Rusijoje
katinas priverkė“. Rusijos visų laikų
rinkėjai sovietiniai, jiems norisi
žvaigždė Nikita Michalkovas –
komunistinės praeities, tai Pu
jis siūlo kirčiuoti Michįlkovas,
tinas prieš rinkimus pasišvaistė
nes, girdi, yra aristokratas,
populistiniais pažadais apie
– niekieno neprašytas kviečia
didesnes pensijas, karin iotriušk inti čeč ėnų banditus ir
pramoninio komplekso gelbėji
gieda panegirikas Putinui, nes
mą, kariuomenės ir saugumo
jis esąs tikras vyras. Vienam
garbės ir orumo atkūrimą. O
pavargusiam ir nuvarytam karo
po rinkimų jis, girdi, imsis re
kritikui, tokiam kaip Sergejus
formų, nuo kurių liaudis vilku
Kovaliovas, tenka po dešimt,
staugs.
po šimtą energingų ir įmitusių
Vienu ar kitu laiku valdžios
michalkovų.
ragavusių reformininkų sto
Kad ir kaip suksi, padėtis
vykla nuo seno pjaunasi su
Rusijoje nėra džiuginanti, tad
reformininkais-nevyk ėl iais,
paskutinė viltis – dar vienas
vedamais Jabloko lyderio Grigo
amžinas rusiškas receptas: kad
Vladimiras Putinas po rinkimų. 2000 kovo 27-osios rytas.
rijaus Javlinskio. Šis svaidėsi
visk as susitvarkys savaime.
ELTA
apokaliptin iais perspėjimais
Šiam reiškiniui rusų kalba ne
apie policinę valstybę, ateinančią su
neturi jokio sąlyčio su paprastais žmo
stokoja žodžių: „išsivaikščios“, „per
ponu Putinu, ir siūlė savo paslaugas, nėmis. Taip buvo caro Rusijoje, kai
kentės“, „persimuš“, „susik ratys“.
kurių esmė: „aš – geras ir protingas
aristokratai kalbėjo prancūziškai ir
Maskvoje šią žiemą įsisiautėjo sakalaidemokratas“, ir tai esanti geriausia
žiemojo Vokietijos kurortuose, taip
kepurių vagys – nusikaltėlių specialiai
garantija nuo diktatūros. Pralaimėjęs
buvo sovietiniais laikais, kai „nariai“
apmokyti medžiokliniai sakalai grobė
Javlinskis kaltino spaudą ir televiziją
prav až iuodavo pro liaudį juoduose
brangias kailines kep ur es nuo kur
(kuri tikrai buvo labai nesąžininga)
limuzinuose, ir taip liko dabar – kai
nors Gorkio parke bevaikščiojančių
ir padarė panaš ią išvadą, kaip ir
Kremliaus „sukimo daktarai“, naujieji
miestelėnų galvų. Maskvos policija
Rolandas Pavilionis: „už mane bal
rusai ir liberalūs ekonomistai laksto
žadėjo specialią oper aciją plunks
savo mažai žmonių, nes mažai tokių
po Maskvą su Cherokee džipais, o gat
nuotiems plėšikams gaudyti, tačiau
protingų kaip aš“. Tačiau ir Čiubaisas,
vėje pėstute tursena vis ta pati juodai
skundėsi, jog sakalai puola iš aukštai
ir Javlinskis, atrodo, abu remiasi pri
pilka minia. Eiliniai rusai stačiai
ir skrenda greitai, sunkususekti, kur
elaida, kad liaudis – purvina ir neapsi
neturi kuo džiaugtis, kuo didžiuotis,
jie nuneša grobį. Tačiau policininkai
švietusi, ir jai negalima nieko patikėti.
rašo Anne Applebaum, ir kol taip
užtikrino, kad probl ema išsispręs
Todėl abu veikia kaip tas „apsišvietęs“
bus, „Rusija pasmerkta likti šiaurės
atėjus pavasariui, kai žmonės nustos
Glupovo miesto viršininkas, įsakęs
Zairu, nedemokratiška nuskurdusių
nešioti kepures.
naudoti garst yč ias ir demokratiją.
valstiečių šalimi, kurią valdo mili
Beje, vogimas medžiokliniais saka
Skirtum as tik tas, kad Čiubaisas
jardieriai politikai, laikantys savo
lais rodo, kad liaudis ne tokia jau kvai
buvo viršininkas, o Javlinskis tai tik
turtus šveicarų bankų seifuose, o savo
la – lieka klausimas, kaip įsigudrinti
sapnuoja.
privačius reaktyvinius lėktuvus – ant
nukreipti jos kūrybinę energiją į šiek
Tokiomis aplinkybėmis Putino
pakil imo tako, įjungtais motorais“
tiek tauresnius tikslus.

kandidatūra buvo neatremiama. Jo
(Spectator, 2000 03 25).
štabas suprato bent vieną paprastą
Žinoma, pasižiūrėjus, kaip noriai ru
POST SCRIPTUM: Istorija apie
dal yką: demokratijoje reikia atsi
sai kariauja Čečėnijoje ir kaip karą pal
sakalus-plėšikus yra dienraščio The
žvelgti į rinkėją. Kitas dalykas, kai
aiko visuomenė, galima pagalvoti, kad
Moscow Times primaaprilis.
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Pusiasalis Azijos vakaruose
Egidijus Vareikis

2000-ųjų minėjimą pasaulis visose gy
venimo sferose stengėsi įprasminti ir
suteikti jam vos ne mistinę reikšmę.
Krikščioniui europiečiui – tai 2000ieji metai nuo Kristaus gimimo, o
nekrikščionims metų sandūros diena
laikyti šv. Silvestro vardadienį, at
rodytų, yra tik techninio susitarimo
reikalas. Dabar kaip sutariame, taip ir
minime. Bet ar amžiams? Juk Europa –
nedidelis žemynas, nestrategiškiausia
vieta Žemėje. Tiesiog vienas Azijos
pusiasalis. Indos tano pus iasal yje
gyvena kur kas daugiau žmonių negu
nuo Lisabonos iki Sankt Peterburgo.
Įpratę matyti save pasaulio centre,
mes – orūs europiečiai – visai nesido
mime, kas vyksta kitoje pusėje, t. y.
pasaulio periferijoje.
O ten visai be mūsų žinios ir palai
minimo vyksta europiečių protu dar
neįsisąmoninti pokyčiai. Europos
valstybėlės, turinčios kelis milijonus
gyventojų ir vadinamąsias gilias tau
tines istorijas, palyginti su Azijos
monstrais, darosi vis labiau panašios
į nykštukines kunigaikštystes.
Ne vienam gali pasirodyti keista,
kad Meksika didesnė už Vokietiją,
Braz ilija pralenkė Rusiją, Indone
zija vejasi JAV. Žvilgsnis į politinį
žem ėlapį, neatspindintį gyventojų
tankio, labai apgaulingas. „Mažytė“
Japonijagyventojų skaičiumi beveik
prilygsta Rusijai, apie 100 mln. turi ir
„plonas“ kaip pažįstamas bestuburis
gyvūnas Vietnamas. Didžiosios vals
tybės, pvz., Jungtinė Kar alystė ir
Pranc ūzija, baig iamos išs tumti iš
pirm ųjų dešimtukų beveik visose
srityse.
Europa traukiasi, mažėja, vis labiau
nustebusi dairosi aplinkui, tačiau dar
nesuvokia, kokia maža ji iš tikrųjų
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yra. Europiečiai, prieš kelis šimtme
čius „atradę“ likusį pasaulį ir keliavę
paganyti akių po „neįprastų“ kultūrų
plotus, netrukus gali tapti (o gal jau
yra) egzotiškas pasaulio kampelis
kitoms rasėms ir tautų bendrijoms.
Dar įdomiau bus, sulaukus antropo
logų ir etnologų ekspedicijų, atvykusių
tirti mūsiškio pusiasalio mažų genčių
folkloro ir papročių.
Panašių ir makabriškesnių gąsdini
mų nestinga. XXI a., pasak, pvz.,
Samuelio Huntingtono ar Zbignie
wo Brzeziñskio, bus Azijos amžius.
Europiečiai turės malonumo stebėti ir
stebėtis, kas vyksta aplink, ir jausis
laimingi, neįsipainioję į azijietiškus
pasaulinius karus. Jie stebės, kaip į
politinės paauglystės amžių pakilusios
Azijos tautos peri hitlerius ir stalinus,
eksterminuoja nemylimas tautas...
Su viltimi, kad tie nemylimieji nebus
jie patys.
Europiečiai „startavo“ daug vėliau
negu Egipto, Mesopotamijos, Indijos,
Kinijos civilizacijos. Tačiau dėl keleto
rimtų priežasčių kaip tik Europa tapo
beveik globaline civilizacija, primetė
pasauliui savo kultūros ir etikos prin
cipus. Europiečiai atrado Indiją ir
Ameriką, o ne atvirkščiai.
Nebūdami apdovanoti ypatingomis
fizinėmis galiomis ar gamtos resursais,
europiečiai vis dėlto suvokė, kad jų
pusiasalis yra ta vieta, kur galima net
labai gerai gyventi. Negali tvirtinti,
kad kuriuo nors metų laiku čia rasi
bananų medį, tačiau idėjęs proto ir
fizinių jėgų, gali nes unk iai
išgyventi, o idėjęs šiek tiek
širdies,gali tapti ir kuriančiu
žmogumi. Nesigilindamas į
tai, kas stumtelėjo europiečius
proto ir dvasios sintezės link,

galiu tik pritarti jų norui vadintis bent
jau ne pačios blogiausios civilizacijos
kūrėjais. Be jokių aliuzijų į rasizmą.
Europiečiai ne tik darbščiai ir dva
singai kūrė. Jie konkuravo tarpusa
vyje ir ieškojo vis naujų sprendimų.
Europiečiai laimėjo ten, kur reikėjo
neordinarių sprendimų, global inių
vizijų. Neišsitekdami savame konti
nente, kovodami jame dėl įtakos sferų,
jie tiesiog provokavo naujų idėjų, teri
torijų paiešką. Visa tai leido europie
čiams pasitikėti savo jėgomis. Tiesa,
„jie gali“ neretai išsigimdavo į „gali
geriau nei kiti“ ar net „privalo, nes yra
geresni už kitus“. Tačiau tenka kon
statuoti, kad ne vien ginkluota jėga,
bet ir europinės civilizacijos žavesys
sukūrė pasaulį tokį, koks jis yra.
Europietiška civilizacija galutinai
gimė Šiaurės Amerikoje, Australijoje,
beveik visiškai europietiška vadina
mojoje Lotynų Amerikoje, savo šaknis
ji įleido Azijoje ir Afrikoje.
Bet europiečiai pasijuto nuėję per
toli. Jų aktyviai ieškanti civilizacija,
pradėjusi krimstis dėl savo klaidų,
ėmė gėdytis ir teigiamų laimėjimų.
Britai gėdijasi, kad buvo Indijoje,
prancūzai sako esą patys kalti, kad
jų šalyje geresnio gyvenimo ieško
alžyriečiai ir senegaliečiai. Amerikie
čiai, toliau tęsdami liberalizmo ir visų
civilizacijų vienodumo idėjas, sukūrė
cirką, kuriame pagal europietiškus
įstatymus gyvena visos tautos, anglų
kalbą ir papročius keičia iberiškos bei
afrikietiškos tradicijos su kiniškais
i r k o r ė j i e t i š k a i s
atributais. Europos
krikščionys su pa
garbia baime žiūr i
į islamą ir jau yra
beveik įtikėję mitine
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musulmonų vienybe, jų gebėjimu
susitelkti šventiems karams ir kito
kioms pavojingoms akcijoms.
Europa įsitikino, kad tiesiog priva
lo g ėdytis vadinamojo holok aust o,
jau įtikino save, kad tai ne nusikaltėlių
gaujos sumanymas, o tiesiog reiškinys,
dėl kurio kalti vos ne visi europietiškos
(čia sąmoningai nesak au – krikš
čioniškos) kultūros atstovai.
Galiausiai Europa šiandien turi
gėdytis, kad yra turtinga. Gėdytis dėl
kelių priežasčių. Viena vertus, kad su
gestionuojama, jog šis turtas atsirado
ne Europos išnaudojimo sąskaita.
Kita vertus, kad kiti, net ir europiečių
nepaliesti ir „nesugadinti“, yra ne to
kie turtingi, o turtelio vis dėlto nori.
Europa turi gėdytis, kad sugalvojo
liberalią atstovaujamą demokratiją ir
tautinę valstybę – primestus reiškinius
Afrikos ir Azijos gentims, visiškai kito
kia prigimtimi susijungiančioms į ben
drijas. Ne taip seniai, dekolonizacijos
vajaus įkarštyje, Europos įtaka buvo
vadinama daugiausiai grobikiška, ir
europiečiai tam neprieštarauja, nors
šiandien kalbama, kad kolonijų laikai
nebuvo tokie blogi.
Europa mazochistiškai graužiasi,
kad padarė tai, ko nepadarė Azija...
O ko anuomet nepadarė Azija? Nors
Azijos civilizacijos ir atsirado anks
čiau, gal dėl savo valdovų racionalios
išminties nuolat sustodavo.
Ne vienas autorius tipiška kinų
civil izacijos viršūne laikytų Sungų
dinastijos valdymą X–XIII a., kurio
metu naudoti savi pinigai, skaičiavimo
sistema, raštas, pasiekta stebėtinų
laimėjimų kuriant transporto sistemą
ir žemės ūkį. Klestinti civilizacija ne
itin domėjosi aplinkiniu pasauliu. Ji
veikiai sustojo augusi, rūpindamasi iš
saugoti laimėjimus bei visuomenės ge
rovę, ūmai nusilpo, kaimynai barbarai
ją nuniokojo. Nepadėjo nei Didžioji
Kinų siena, nei gerai organizuota ir
moderniai ginkluota kariuomenė.
Vėlesniais Kinijos Mingų dinastijos
laikais XIV–XVI a. sukurta ne tik
techn iniais laimėjimais garsėjusi
civilizacija, bet ir kultūra su gerai
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organiz uota biurokratija bei admi
nistracinėmis struktūromis. Mingu
laikais Kinijoje buvo išgaunama dau
giau anglies negu Vakarų Europoje,
kariuomenė naudojo paraką ir buvo
ginkluota okeaniniais laivais. Kinai
galėjo tapti Europos atradėjais ir
kolonizuoti ją, bet taip neįvyko. 1436
m. imperatorius uždraudė statyti
minėtus laivus. Norėdamas sutelkti
visuomenę kokybiniam tobulėjimui
be ekspansijos, pasmerkė civilizaciją
sunykimui.
Civilizavijų augimo, klestėjimo ir
žlugimo istorija leidžia daryti keletą
išvadų. Daugelis galingų civilizacijų
degradavo tuomet, kai perėjo nuo
dinamiškos plėtros prie racionalaus ir
ekstensyvaus vartojimo bei laimėjimų
apsaugos. Racionalus gerovės kūri
mas ir jo apsauga, elgesio taisyklių,
biurokratinės tvarkos ir teisės įsiga
lėjimas atrodė esąs pats geriausias
kelias klestėjimui palaikyti.
Tačiau civilizacija tapdavo lengvai
pažeidžiama – ginkl uota tik teise,
ji nebegalėdavo priešintis brutaliai
jėgai, nepripažįstančiai teisės principų
ar tiesiog nemokančiai skaityti. Eti
kos ir humanizmo principus barbarai
paprasčiausiai ignoruodavo, o karą
kaip tarptautinės politikos instru
mentą pasmerkusi civilizacija nebesu
sitelkdavo net elementariai gynybai.
Taigi šiandien didžiuodamasi savo
globaliniais laimėjimais Europa gali
tapti civilizacija, kuriai gręsia, drįstu
sakyti, istorijos ne kartą patvirtintas
likimas. Ar ji netaps dar nežinomų
barbarų grobiu?
Nestinga planų apginti Europą nuo
artėjančios grėsmės. Paplitusi nuomo
nė, jog mūsų civilizacija pernelyg ap
tingo ir paskendo gerovėje, kad imtųsi
tokių priemonių. Teisingai manoma ar
ne, pripažinsiu: nedaug tikinčių, jog
europiečiai gali ginti ir apsiginti.
Daugiau yra manančių, kad lengviau
izoliuotis nuo to, kas yra ne mūsų. Eu
ropos Sąjungos idėja – naikinti sienas
tarp civilizuotų valstybių ir stiprinti
išorines – europiečiams visiškai priim
tina. Tai vadinamoji Europa-tvirtovė.

Tačiau kad ir kokia galinga ji būtų,
tai tik bandymas dar kartą pakartoti
Kinų sienos ar Romos įtvirtinimus.
Europa-tvirtovė palengv ins fizinę
būtį, bet atrodys vis nepatrauklesnė
aplinkiniams, kol galiausiai sulauk
sime barbarų.
Ar galima laukti, kol barbarai atsiras
ir sustiprės? O gal tvarkyti pasaulį
taip, kad barbarų iš viso nebūtų?
Civilizacijos optimistai istorine
išeitimi laiko globalizacijos procesus.
Globalizacija, jų nuomone, gali apsau
goti Europą nuo išpranašauto likimo.
Ji gali užkirsti kelią Azijos tautoms
kartoti europietiškas klaidas. Pagal
globalizacijos planą visiems gali ir
net turi galioti ta pati globalinė etika,
vienodi valstybių valdymo principai,
vienoda meilė demokratijoms, politinei
visuom enei ir socialiai orientuotai
rinkos ekonomikai.
XXI a. pradėsime su vis dar ne
užgesusiomis globalinės etikos ir vi
suotinai priimtino gėrio viltimis. Bet
politikų vykdyta globalizacija dabar
atrodo silpna ir neperspektyvi. Juo glo
bališkesnė tarptautinė organizacija,
juo seklesnė jos ideologija ir silpnesnė
veikimo motyvacija. Juo globališkesni
problemų sprendimo instrumentai, juo
menkiau jie veikia konkrečioje šalyje
ir konkrečiu laiku.
Tačiau yra ne vien politikų sukurti
globaliniai dalykai. 2000 metus tą
pačią dieną minėjo kur kas daugiau
žmonių, negu yra pasaulio krikščionių
bendruomenėse kartu paėmus. Mal
doje minimas tikėjimas visuotine Baž
nyčia, tikėjimas, kad ne vien globalinė
ekonomika ir net gal ne globalinė etika
yra pagrindinis žmones vienijantis
veiksnys, gali padėti išvengti naujųjų
barbarų gimimo. Formaliai krikš
čionybė gimė Azijoje ir krikščioniškai
Europai nereikėtų bent jau šia prasme
gėdytis tapti Azijos pusiasaliu. Krikš
čionybė sugeba ekumeniškai bend
rauti su kitatikiais, ji sugebėjo per
gyventi ne vienos civilizacijos kelius
ir klystkelius. Čia, atrodo, neblogas
šansas, o 2000-ieji – gal savaip reikš
mingas simbolinis ženklas.
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laiškai
Apie balvonizmą
Mielai skaitau N. Ž., o ypač kai apie
balvonus rašoma. Nors ir negražu į
ne man skirtą laišką atsakyti, tačiau
Jums, gerb. Redaktoriau, leidus pa
bandysiu.
Perskaičiau p. P. S. laišką redak
toriui ir pamaniau – štai kur, kaip
sakydavo, neišnaudoti rezervai slypi.
Ir kurgi mes anksčiau buvome? Žino
damas leidybines žurnalo bėdas siū
lau nedelsiant iškvosti gerb. laiško
autorių ir sužinojus, kur koks balvo
nas numatomas pastatyti, sugėdinti
užmačios organizatorius, o tam skirtas
lėšas nukreipti tauresne linkme. Tai
galbūt padėtų Jūsų redakcijai išspręsti
visas finansines problemas ar net
pastorinti savo leidinį.
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Na, bet juokai juokais, o kodėl gi būtų
blogai pastatyti Daukšos ir Giedraičio
stovylas arba galvoti apie Valančiaus,
anot p. P. S., balvoną. Žinoma, geri
ausia nieko nestatyti, tuomet nei kas
rūdytų, nei saulę užstotų. Subačiškai
pamąsčius, balvonizmo problema nėra
nauja. Imkim kad ir senąsias Vilni
aus Rasų kapines. Kiek ten kryžių,
angelų balvonų, biustų, reljefų ar
šiaip stovylų, kolumbariumų, laido
jimo rūsių – net koplyčios mirusiems
pastatytos. Galim pafantazuoti – o jei
išėjusiųjų amžinybėn artimieji, užuot
akmens ar metalo paminklus statę,
už tuos pinigus tiesiog jų sąrašus ir
biografijas būtų spausdinę, tuomet
gal ir vieną kitą ten atgulusio amžino
poilsio įžymaus mokslininko ar litera
to papildomą veikalą turėtume. Taip

ir matau, kaip sužiba gerb. p. P. S.
akyse Lelevelio, Riomerio, Vileišio,
Basanavičiaus ir daugelio kitų žino
mos pavardės ant dar neregėtų leidi
nių nugarėlių. Tai bent rašto kultūrai
nauda būtų, jau nekalbant apie atsivė
rusią tuštumą išnykus šiai nesuskai
čiuojamai balvonų krūvai. Išvystume
nuostabią subačišką kultūrinę erdvę
su lengvai pereinama nušienaut a
kalva ir kukliu mirusiųjų sąrašu, kurį
be didelių sąnaudų galėtume tęsti ir
šiandien.
Šios graudžios mano vizijos
įsivaizdavimą labai palengvins dar
gerai atmenami kultūriniai sovietų
valdžios žygdarbiai. Socializmo ide
ologai daug kartų bandė atvesti į protą
kryžių stat ytojus Kryžių kalne ne
toli Šiaulių, susprogdino Trijų Kryžių
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paminklą Vilniuje. Vadovaujantis
gerb. laiško autoriaus samprotavimais,
galima pamanyti – būta čia ko dėl to
betono gabalo pergyventi! Juk, anot
p. P. S., „praeity likusią kasdienybės
kultūrą taip pat geriau simbolizuoja
raštai,o ne akmenys“. Žinome, kad ir
Pradžioje buvo Žodis, kuris tapo kūnu,
kad vėliau tas pats kūnas padėtų ištarti
dar daug žodžių. Tad vos tik atgavus
laisvę, visokie entuziastai balvonistai
ėmė ir atstatė šį Vivulskio šedevrą.
Sukišo tiek pinigų, geriau būtų apie
architektą kokią knygą išleidę.… Ge
rai, kad sept intam e dešimtmetyje
Kalnų parke nušluotų žydų kapų nie
kas nesugalvojo atstatyti, o tai, p. P.
S. siaubui, ištisi kalnai akmenimis
būtų nusėti – nuostabiausias vaizdas
ir giliausias žydų tautos šioje Vilniaus
žemėje ženkl as. Ir jokie rašt ai šio
materialaus žydų susilietimo su ta
vieta jau nebeatgamins. Todėl labai
keistai skamba gerb. laiško autoriaus
nuos tata, kad sukaupus pakanka
mai raštų, pasirodo, naudingiaubūtų
atsisakyti materialinės kultūros pavel
do, taigi tiesiog nebekurti. Kritiškai
vertindamas šios kultūros svarbą, p.
P. S. painioja tai su statomų atminimo
ženklų plastikos kritika. Tai visiškai
atskira tema, kur i, kaip matyti iš
raš inio, perž engia autoriaus kom
petencijos ribas. Nereikėtų painioti
Baranausko stovylos Seinuose su poeto
raštų leidyba. Tiesiog taip nepadary
si, kad jei neaugtųpušys, tai vietoj jų
žaliuotų ąžuolai. Labai apsigausime,
norėdami vieną dalyką pakeisti kitu.
Reikia visko, nes darbininkų yra viso
se srityse, ir tai nėra nesusisiekiantys
kultūros indai.
Įgyvendinus visus p. P. S. racionali
zacinius pasiūlymus, pati raštija
atsidurtų gana šiurpioje dykynėje.
Tuštuma žodžiams pilnatvės nesu
teikia. Todėl siūlyčiau gerb. laiško au
toriui neatskirti kūrybos veiklos sričių,
nes ne visada žinome ar nujaučiame,
kas iš ko kyla ir kur sugrįžta. Aš
labai vertinu p. P. S. sugeb ėjimą
nesupainioti Juozapo Arnulfosu Mer
keliu ir Kajetoną Roką atskirti nuo
Kiprijono Juozapo, kuo ne visada gali
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pasigirti balvonistai, bet mane labai
liūdina, kai sveikas susirūpinimas kita
kūrybos sritimi virsta arogantišku nie
kuo neįpareigojančiu ir nepamatuotu
kritiškumu. Neprieštarauju rašinyje
paminėtų balvonų meniškumo apta
rimui, tačiau nepritariu materiali
nės kultūros savarankiško poveikio
neigimui. Tai gerai žinojo ir sovietai,
griaudami ir naikindami tautos
nepriklausomybės dvasią palaikan
čius ženklus. Ne iš meilės balvonams
gerb. laiško autorius beveik apgailes
taudamas prasitaria, kad Lietuvoje
išliko tik penkios Vytauto Didžiojo
stov ylos ir vienas kitas „krūmais
užėjęs“ Nepriklausomybės paminklas
„iškiūtojo“, mat, kaip teigia p. P. S.,
„žmoniškai buvo padaryta“.
Būtent šis per stebuklą sovietmečiu
išlikusių nepriklausomybę ir laisvę
žyminčių statinių žmoniškumas ne
maža dalimi (bent jau mūsų kartai)
padėjo valstybingumo mintį išlaikyti.
Sąžinės ir tiesos ieškojimo nerim ą
žadino net išdraskytų bažnyčių sie
nos, šventųjų atvaizdų ar stovylų
pėdsakai. Daugeliui jaunų žmonių tai
buvo vos ne vienintelė atversta sveikos
dvasios ir tiesos knyga (bibliotekos
šiuo požiūriu, galima sakyti, buvo
tuščios). Visa išlikusi „balvonerija“ toje
šiurpioje kasdienybėje saugojo didelę
paslaptį ir brandino norą ją atskleisti.
Ši materijoje užkonservuota laisvos
dvasios energija šildė širdis ir judino
sustingusias tiesai mūsų lūpas.…
Šių dienų kultūrą p. P. S. įsivaiz
duoja be balvonų. Išimtis padaryta tik
dviems temoms: nežinomo kareivio ka
pui ir karaliams bei kunigaikščiams.
Abiejų temų pagrindiniai darbai lyg
ir atlikti: Nežinomo kareivio kapas
įrengtas Kaune, o prie išlikusių ir
atstatytų prieškario Vytautų prisidėjo
Gedimino ir jo arklio balvonai Vilniuje.
Tad plačiau atverkime keliąraštijai,
karts nuo karto pasiklausydami (vietoj
grakščių balerinų kojyčių trepsenimo
ar trijų tigrų traukimo) p. P. S. plunk
snos skrebenimo.
Su pagarba –
Vladas Urbanavičius

Gerb. Redaktoriau,
Nusprendžiau parašyti Jums apie
knygų plėšikus, tiksliau, apie jų da
romą žalą. Pradėsiu nuo vakarykščio
nes magaus atradimo Vilniaus uni
versiteto bibliotekoje, Lituanistikos
skaitykloje. Atsiverčiau „Naująjį Ži
dinį-Aidus“ (1997, Nr. 7/8), tikėda
masis išvysti recenziją apie Lietuvos
metraščių publikaciją... Ir, žinoma,
jos neradau.
Kiek daugiau nei prieš metus rim
čiau susidomėjus mūsų metraščiais,
panašios staigmenos ėmė žirti kaip
iš gausybės rago. Jums leidus,
išvardinsiu. Pasirodo, iš Mokslų
akademijos bibliotekos dingęs 1525 m.
Goštauto memorialas karalienei Bonai
(skelbtas „Acta Tomiciana“, 1859, t. 7),
išplėšti Ochmañskio ir Jaso studijiniai
straipsniai apie Bychoveco kroniką
(paskelbti atitinkamai „Studia Êród
ùoznawcze“, 1967, t. 12 ir „Lietuvos
metraštis. Bychovco kronika“, 1971).
Negrabiai (kišeniniu peiliuku?) išrėžta
Jučo publikacija ta pačia tema (žr.
„Ėåòîïčñč č õšîíčêč“, [òò.] 1973; 1974);
nors tiek gerai, kad įbrukta atgalios.
Trūksta lapų abiems klasikinio, reto
Sušickio veikalo egzemplioriams.
Universiteto bibliotekoje sudarkytą
Jučo straipsnį primena „lietuviškoji“
Hipatijaus metraščio (ÏÑŠĖ, 1962, t.
2) dalis.
Beribio nežinomo(-ų) eibiadirbio
(-ių) egoizmo sukrėstas mąsčiau: ne
jau kažkam išties nė motais ištįsę
kolegų veidai, išvydus juodus jo veiklos
pėdsakus, suniokoti vertingi spaudi
niai (kai kurie jų minėtose biblioteko
se – vieninteliai)? Kur pagaliau
elem entari baimė būti nutvertam?
Deja, tai, matyt, retoriniai klausimai.
Turbūt sutiksite, kad šiuo bibliotekų
skurdymečiu nuskambantys visai ne
jaukiai. Tiesa, anuomet dar pamaniau:
galbūt „darbuotasi“ seniai...
Vakarykštis radinys privertė tuo
suabejoti.
Kęstutis Gudmantas
2000 03 17
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Istoriniai dienorakščiai
PALEMONAS DRAČIULA

I.
1904 m. kovo 26 dieną Jonas Basa
navičius naktyje pabudo su tachycar
dia: sapnavo, rodos, kokia žvėris (katė)
ar moteriškė su ilgais nagais draskė
jam kūną, nuo ko labai skaudėjo, ir iš
baimės pabudo.
– Kas gi toji moteriškė? – susimąstė
daktaras. – Prūsė? Dzūkė? O gal Že
maitė?
Patriarchas nebuvo aiškiaregis,
todėl negalėjo įtarti, jog po aštuonių
mėnesių Kiršuose, netoli jo gimtųjų
vietų, pasaulį išvys Salomėja Nėris.

II.
1905 m. vasario 20 dieną Jono
Basanavičiaus dienyne užrašyta:
„Vakar ir šiandien mačiau pirmą
kartą šiaurės link grįžtančias gerves;
kaip gaila draug su jomis Lietuvon
grįžti negalint“.
Tuo metu jis gyveno Varnoje ir svėrė
84½ kilogr.
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III.

IV.

Senieji uzbekai pasakoja, kad, ati
1914 m. birželio 27 dieną vienas
darius Timūro kapą, trečią dieną
jaunas ir principingas serbas, vardu
atslinks didžiulė nelaimė. 1941 m.
Gavrila, prigulė įlomyje netoli Sara
birželio 20 dieną, draugui Stalinui
jevo ir štai ką susapnavo: „Kažkokio
pritarus, Samarkande tas kapas buvo
je paslaptingoje ir gražioje šalyje
atidarytas. Timūro kaukolė spindėjo
prieš aušrą ant Šatrijos kalno atbil
kaip šiaurės pašvaistė.
dėjo Ragana. Jos ūbavimai išbaidė
Po poros dienų Vokietija smogė
Lazdynų Pelėdą. Toji praskrisdama
prevencinį smūgį Sovietų Sąjungai.
sparnu grybštelėjo vaistažoles ren
kantį Vienuolį. Šis išsigandęs nu
lenkė Dobilą, ir iš jo kupolo išdūzgė
V.
įniršusi Bitė. Toji sugylė Vaidilos
Kai Vytautas Didysis
Ainį, kursai po Putinu mokė Eglę
buv o dar visai mažas,
raides pažinti. Šis dėl to labai įširdo
jis labainorėjo užaugti.
ir sudraskė jai Žalią Rūtą, o jinai
Vėliau taip ir atsitiko.
kerštaudama nulaužė jam Smydro
Jis net peraugo savo
Šakelę“.
epochą.
– Koks skaistus ir iškalbingas
Dėl to 1430 m. spalio
sapnas, – pamanė serbas Gavrila.
16 dieną jis nukrito nuo
Kitą dieną jis nušovė Austrij os–
arklio ir netrukus pa
Vengrijos sosto įpėdinį Pranciškų
simirė. Tiesiog gyvulys
Ferdinandą.
buvo per menkas Vytau
Taip prasidėjo Pirmasis pasau
to Didžiojo užmojui. 
linis karas.
Iš tiesų... juokinga...
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