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Mie las re dak to riau,

Berlynąšiandienneužtenkapamatyti,apiejįišgirsti,jįreikiapajusti.Tur
būtdėkingiausiastamlaikasįmiestątrumpamužklydusiamužsieniečiui
yrapavasaris.Nesibaigiantipavasarinėdulksnapapildopaslapties,istori
josnešamosramybės,okartuiršiandienosdinamizmobeineužbaigtumo
atmosferą,tvyrančiąturistųdarneužtvindytamemieste.
Berlynastraukiavisutuo,kąjisšiandienturiirkąžadaateityje.Socialiniu,

ekonominiunevienalytiškumu,gausybeneišspręstųproblemų,dinamišku
ritmu,kurispirmiausiapastebimasmiestoatstatymodarbuose.Šiuometu,
nepuoselėjantvilčiųautentiškaiatkurtisenąjįmiestą,kuriamanaujaisto
rija.Jameatsidūrusiškartopastebima,kadBerlynasyraatvirasvisiems,
tačiaudraugeiresamųbeibūsimųišbandymųvietatiems,kuriepasiryžę
jamegyventiirjįkurti.
DėlsavošiošimtmečioistorijosBerlynągalimapavadintineprilygstamu

Europosmiestu.Tarpukariudėlspartausaugimobeiinfrastruktūrosvysty
mojisvadintas„greičiausiupasaulyjemiestu“.NedauglikotoBerlyno,kurį
galimepamatytiprieškarinėseDrescherionuotraukose.Taisyklingaisuskirs
tytosgatvės,bokšteliaispapuoštinamai,viršBerlynoKatedrossklendžiantis
„Zeppelinas“.JojeatspindėtaBerlynodvasia:saugomatradicija,palaikoma
tvarkairįdargeresnęateitįvedantistechnikosprogresas.Karassugriovė
netikmiestopastatus,betiršiąateitiesviziją.PokaroBerlynastapovienos
mažiausiųRytųblokovalstybiųsostine.
ŠiandiensusivienijęsBerlynassparčiaikeičiasi,virsdamasmetropoliu.

Nebūtinapakliūti įPotsdamoaikštę, idanttaisuprastum.Istorijalygir
kartojasi,norsšiandienmiestasirnevadinamasgreičiausiupasaulyje.Jis
–„vientisastatybųaikštelė“.
Šiprieštaringa,turtinga,norskartuiralinantiistorijabuvoiryrasusijusi

sureiškiniu,tąistorijąformavusiuišvidaus.Tai–vokiečiųnacionalumas.
Nacionalumasyratema,kuriąsklaidytišiandienrašantapieBerlynąirapie
Vokietijąkieknejauku,kadangikylanuojauta,jogpaliečiamakaikasitin
skaudaus.Berlynestebėjaureiškinių,kuriemanatskleidė,kaipsunkušian
dienvokiečiamskalbėtiapiesavonacionalumą.Kitavertus,jiemssunkuir
vertintinacionalinįkultūrospalikimą,vengiantkokiųnorsapibendrinimų,
galinčiųtaptitegulirlabiausiainetiesioginesąsajasuvokiečiųnacionalizmu.
Buvoypačnetikėtaaptikti,kadvokiečiųnacionalinėstapatybėsklausimas
ikišiolnėraviešaiišspręstasirkaiptoksišliekaypačskauduspolitiškai
susivienijusiaiVokietijai.
Atrodo,kadsiekiamaužmaskuotivisasaiškiaiapienacionalumąbeinacio

nalinįišskirtinumąbylojančiasnuorodas.Jeineatkreiptumeįtaidėmesio,
kaikuriekultūrosgyvenimoreiškiniaišiandienosVokietijojebūtųnepaaiš
kinami.Kasgeriaugalėtųatstovautivokiečiųnacionalineitapatybeibeiją

laiškas redaktoriui

NerijaPutinaitė

Apie Berlyną, jo šiandieną bei vokiečių nacionalumą
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apžvalga

Balandžio1–4d.VilniujelankėsiPo
piežiškosiosvisuomenėsinformavimo
priemoniųtarybospirmininkasarkiv.
JohnasP.Foley.Taibuvo,kogero,
pirmasVatikanopareigūnovizitas
Lietuvoje,kurįsurengėnebažnytinės
irnevalstybinės,betpasaulietinėsvi
suomeninėsinstitucijos.Jaupatsšis
faktasverčiasuklusti.Arjisreiškia,
kadBažnyčiosautoritetaspakiloaky
setų,kurieikišiolpatyssiekėbūti
svarbiausivisuomenėsnuomoniųir
nuotaikųformuotojai?Matviešnagę
irsostinėsRotušėjevykusiąkonferen
ciją„Reklamosetika:Vatikanopožiū
ris“inicijavoTarptautinėsreklamos
asociacijosLietuvosskyrius(TRALS),
atstovaujantistiekreklamosverslo,
tiekkomercinėsžiniasklaidos inte
resams.Nereikiadidelioįžvalgumo
įtarti, kadBažnyčios skelbiamos
etinėsnuostatos reklamosgamin
tojusbei skleidėjus taip smarkiai
sudominodėlkokiosnorspraktinės
priežasties.Tačiaušiaipriežasčiai
apibūdinti irsusidomėjimopadari
niamssuvoktipravartišiokiatokia
istorinėperspektyva.
DarAtkuriamajameSeimesklandė

mintis,kadbūtinavalstybiškairegla
mentuotižurnalistųbeireklamosren
gėjųveiklą,ypačetiniusjosaspektus.
Tačiautik1995–1996m.visuomenės
informavimoirtabakobeialkoholio
kontrolėsprincipaiįgijoparlamento
svarstomųįstatymųprojektųpavi
dalą.Žiniasklaidosspaudimodėka
įsigaliojoaktai,persmelktikraštu
tinio liberalizmodvasios, todėl jau
penktusmetustęsiasitragikomiška
jųgriežtinimošalininkųbeiprieši
ninkųdrama.

Viena šiosdramosperipetijų ir
nulėmėmūsųaptariamus įvykius.
PirmosiosepriimtoseTabakokon
trolėsįstatymoirAlkoholiokontrolės
įstatymoredakcijosebuvonumatytas
visiškasrūkalųbeisvaigiųjųgėrimų
reklamosdraudimas.Tačiaujisnie
kadanebuvo ikigalo įgyvendintas,
nesvienapokitospriiminėtosjoga
liojimąatidėliojančiosarba išimtis
numatančiospataisos.Visdėlto1999
m.Seimasnubrėžėgriežtą tabako
reklamossustabdymoribą–2000m.
gegužės1d.Draugeimtajudintijau
kadaikadėsplanuotąpriimtiRek
lamosįstatymą.
ŠiojesituacijojeTRALS,vienijantis

daugumąreklamostarpininkų(agen
tūrų),taippatkaikuriuosreklamos
davėjusbeiskleidėjus,pradėjoieškoti
naujųbūdų,kaippalenktivaldžią.
Mat ligtolinėstrategija–verslo lo
bizmasiržiniasklaidosaliarmavimas
dėl informacijos laisvės varžymų
–aiškiainebepajėgėapgintipelnin
gosrūkalųreklamosirnukeltikitus
reklamosapribojimusįneapibrėžtą
ateitį.Asociacijadelegavosavoeks
pertusįReklamosįstatymoprojekto
grupę irpatiėmėsiburtiLietuvos
reklamos savivaldoskomitetąbei
rengtiReklamosetikoskodeksą.Šių
metųpradžiojeTRALSdirektorius
RaimondasŠeštakauskaskreipėsi
įBažnyčiosvyresnybę,prašydamas
įvertintipastarąjįdokumentą,osau
sio5d. įvykusiamesusitikimesu
VyskupųKonferencijospirmininku
arkiv.SigituTamkevičiumiparagino
deleguotiBažnyčiosatstovąįrekla
mossavireguliacijosinstituciją.
Žinia,apie tokįsiūlymąbeiapie

reklamosgamintojųketinimusdėl
etinėssavikontrolės taisykliųatsi
lieptineigiamaiarsurezervuganyto
jaineturėjopagrindo.Lemiamuakcen
tukuriantBažnyčiosparamosTRALS
siekiams įspūdį tapoarkiv.Foley
vizitas.Na,oŠeštakauskopastangos
atskiraknygutelietuviškaiišleisdinti
Popiežiškosiosvisuomenėsinforma
vimopriemoniųtarybosdokumentą
Reklamosetikaturėjonetdidžiausius
skeptikusįtikintiBažnyčiosirTRALS
abipusiudraugingumu.
Visuomeneipateikto išplėstinio

argumentoesmęatviriausiai išsakė
poarkiv.Foleyviešnagėspasirodęs
Lietuvosrytovedamasis: „Norska
talikiškojipasaulėžiūrayraparemta
dogmomis,ojosskleidžiamosmoralės
normossusijusiossuįvairiaisdraudi
mais,Foleynėkartoneužsiminėapie
tai,kadkokiaisnorsbūdaisreikėtųri
botireklamą.[...]Kolvaldžiaginčijosi,
nuokadauždraustitabakoreklamą,
šalyjeveikiančiostelevizijospačiosnu
sprendėnerodyticigarečiųreklamos
vaikamsskirtųlaidųmetu. [...]Tai
tikvienaspavyzdys,rodantissavire
guliacijospranašumą“1.Dienraštisbe
atožvalgospiršomintį,kadpolitikai,
siekiantysvalstybėsatsakomybėsuž
reklamosiržiniasklaidosetiką,yra
„tamsesni“netuž „dogmatiškąją“
Bažnyčią.
Kitažiniasklaidanesiėmėklastočių,

panašiųįcituotąją.Jitiesiogapėjo
Vatikanomintį,kad„reklamosturinį
beipraktikąreguliuojantysįstatymai
galėtųirprivalėtųapimtidaugiaunei
viendraudimus,užsiiminėtisiaurai
apibrėžtamelagingareklama“2,bei
svečiopatikslinimą,esąkonkretūs
sprendimaidėl tabako iralkoholio
reklamos„priklausonuovietosval
džios[…ir]turėtųbūtipriimamiatsi
žvelgiantįvietineskultūras“3.TRALS

Foley argumentas

PAuLiuSSuBAčiuS

1 „laikoženklai“,in:Lie tu vos ry tas,2000
0406.

2popiežiškojivisuomenės informavimo
priemoniųtaryba,Re kla mos eti ka,20.
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atstovaipabrėžėRotušėjeskaityto
arkiv.FoleypranešimoReklamos
etikavietas,kuriosepalankiaiat
silieptaapiereklamosvadybininkų
prisiimamąetinęatsakomybę.Jie
vardijosavireguliacijos
laimėjimus Lietuvoje,
kaipantai savanorišką
Versložiniųapsispren
dimąnedėtiprostitučių
firmųskelbimų4. ĮVati
kanomoralinįautoritetą
apeliavusikonferencija,
sustiprintapremjeroAn
driausKubiliausdalyva
vimo,stengėsivisuomenei
beipolitikamsįteigtidvi
mintis.Viena,reklamos
institucijųsavikontrolės
mechanizmasyrageriau
siasbūdasspręstietines
problemas,antra,drausti
tabakoreklamą–bepras
miškairžalinga.
Pirmasis,šiaipjauvi

siškaiteisingasteiginys,
Lietuvoskontekste,deja,
implikuojaniekuonepagrįstą įsta
tyminio ribojimo ir visuomeninės
savikontrolėsalternatyvą.Žinoma,
„etikospožiūriuatsakingųprakti
kųsavoprofesijojelabiausiaiturėtų
imtispatysreklamosdarbuotojai“5.
Tačiauteisingai išugdytosžmogaus
sąžinėsvaidmuoarreklamosasocia
cijosnariųsavanoriškikolektyviniai
įsipareigojimainepaneigiaįstatyminio
reglamentavimoprasmės–valstybės
prisiimamosatsakomybėsužtiesos,
moralumo,asmensorumoirsocialinio
teisingumoapsaugą.TiekVatikano
dokumentai,tiekVakarųdemokratijų
praktikašiuoatvejusakone„arba–
arba“,o„ir,ir,ir“.
Nuostata,kaddraudimasrekla

muoti rūkalusatnešdidesnę žalą
neinaudą,grindžiamadaugiausia
dviemmotyvais.Prognozuojama,kad
reklamosverslaspatirsdidžiulių,

konepenktadalįpajamųsiekiančių
nuostolių,kurieneigiamaiatsilieps
ekonomikaiirišcigarečiųreklamos
mintančiosžiniasklaidossavarankiš
kumui.Beto,esąEuroposSąjunga,

priekuriosnormatyvųšisapribojimas
priderintas,yranumačiusivėlesnį,
neiLietuva,tabakoreklamosvisiško
uždraudimo terminą.Paanalizuo
kimekiekvienąiššių,mūsųgalva,
nuoproblemosesmėsnukreipiančių
argumentų.
Varguarpagrįstas teiginys,kad

uždrauduskuriųnorsprekiųrūšių
reklamą, josgamintojai irskelbėjai
praranda lygiai tokiąpajamųdalį,
kokįreklamosrinkosnuošimtįikitol
užėmėtotipoproduktųpristatymas.
Tiekgamta,tiekverslasnepakenčia
tuštumos–atsiradusiąnišąpasidalys
sauskelnės,tautinismajonezasbeiiki
tolnereklamuotosprekėsirpaslau
gos.Tiesa,pasitraukuskuriamnors
ypač stambiamreklamosdavėjui,
sumažėjareklamosįkainiai.Tačiau
tai suteikiagalimybę reklamuotis
platesniamgamintojųbeiprekiautojų

ratui,todėlLietuvosreklamoskoalici
josskelbiamasšūkis–„Reklama–tavo
teisėrinktis“6– įgyvendinamaskur
kasplatesniumastu.Savoruožtu,
išaugęsreklamuotojųskaičiusneil

gaitrukus,kompensuoja
įkainiųkritimą.Pagaliau
2000iejidvejųrinkimų
dėka–politinėsreklamos
klestėjimometai,tadži
niasklaidosaimanosdėl
tabakokontrolėsnešamų
nuostoliųprimenažaliųjų
Nilogyventojųašaras.
Nėradidelėpaslaptis,

kurių leidinių akcijas
valdoBronislovasLubys,
kurių–GediminasVag
noriusirpan.Todėlaki
vaizdu,kadšiųdaugiau
siareklamosužsakymų
gaunančiųžiniasklaidos
institutų„savarankišku
mas“dėltabakoreklamos
draudimonepakis.Beto,
kaippastebimaVatikano
dokumente, „galingare

klamosįtakažiniasklaidai,priklau
sančiainuopajamų iššiošaltinio,
verčianerimauti [...],žiniasklaidos
darbuotojai– iš tiesųdaugiauar
mažiau spaudžiami–gali pajusti
pagundą[...]nuslystiįpaviršutiniš
kumą,neskoningumąbeimoralinį
išsigimimą“7.Tadreklamosgarantuo
jamažiniasklaidos„laisvė“yragana
sąlygiška–kasžino,kurlinkdienraš
čiųvedamųjųautoriusikišiolkreipė
PhilipMorrisLietuvašešėlis.
Tuotarpudarvienas–nereikalingo

iraklopataikavimoBriuseliui–moty
vastėraįprimityviastautinesambi
cijasnukreiptademagoginėretorika.
Juk tabako ar alkoholio reklama
uždraudžiamanetam,kadįtiktume
Vakarųkaimynėms,osiekiantsuma
žintišiųproduktųvartojimo„daromą
žaląsveikataiirūkiui“8.Kąirkalbėti
apietai,jogįstatymųderinimoprie

3jauniškisv.,„reklamoskeliaiirklystkeliai:
tarptautiniameforumesupažindintasuvatika
nopožiūriuįreklamosetiką[t.p.interviusu
arkiv.j.Foley]“,in:Kau no die na,2000404.
4Barysasr., [Kalbakonferencijoje„re

klamosetika:vatikanopožiūris“Lie tu vos 
re kla mos ko a li ci josvardu];Šeštakauskasr.,
Lie tu vos re kla mos eti ka: [pranešimaskonfe
rencijoje„reklamosetika:vatikanopožiūris“],
20000403.

 5popiežiškojivisuomenės informavimo
priemoniųtaryba,Re kla mos eti ka,23.

 6žr.http://www.iaa.lt/rur.htm
 7popiežiškojivisuomenės informavimo

priemoniųtaryba,Re kla mos eti ka,12.

johnasp.Foley.2000ųjųbalandžiomėn.vilnius.elTa
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ESnorminiųaktųatidėliojimasiki
vėliausios įmanomosdatosvargiai
liudytųLietuvosnorąkuogreičiau
apleistiposovietiniųRytųerdvę.
Tačiaugrįžkimeprie apžvalgos

pradžiojeiškeltoklausimo–kąreiš
kiaTRALSsusidomėjimas (ar „su
sidomėjimas“)Vatikanopožiūriu į
reklamosetiką?Argalimatvirtinti,
kadVyskupųKonferencijabeiarkiv.
Foleypakliuvoįreklamosverslopoli
tiniųžaidimųpinkles?Susitikimesu
katalikųžurnalistais,paklaustasapie
galimąmanipuliavimą joasmeniu,
Vatikanopareigūnaspripažino,kad
tokiatikimybėvisuometyra,tačiau
teigėesąsoptimistasiršiąlaikyseną
grindėJAVgyvenimopavyzdžiais.
Arkiv.SigitasTamkevičiusbeiar
kiv.AudrysBačkisšiaprogaatkrei
pėdėmesį,jogposovietinėjeerdvėje
žiniasklaidabeireklamosrengėjai
dažnaipropirštusžiūriįprisiimtus
etiniusįsipareigojimusiružsavire
guliacijos fasado slepianešvarius
darbelius.
Ogalmūsųįtarumas,kadTRALS

sąmoningaisavanaudiškaioperuoja
Bažnyčiosautoritetu–gerokaiperdė
tas?GalponoŠeštakauskoaplinkos
žmonėskaipnormalūsdemokratiškos
visuomenėspiliečiaigretasavofinan
siniųinteresųnuoširdžiaisiekia„re
klamospramonėsdoroviškaiteisingo
elgesio“9irbendrojogėrio?Toksklau
simasleidžiasusivokti,kad,narsty
damipaskatas,neteisėtaibraunamės
įasmeniniųįsitikinimųsritį.Kurkas
korektiškiauirprasmingiaupažvelgti
įobjektyvias„Foleyargumento“aplin
kybesbeipasekmes.Jostampaypač
akivaizdžios,palyginusdidžiųjųlaik
raščiųirTRALSlaikysenąsiūlymų
griežčiauvalstybiškaireglamentuoti
viešąjąsferąkontekste.Pirmiejijau
penkeriusmetusbeatodairosšaukia
apie„cenzūrosgrėsmę“,agresyviai
puolavaldžią,atskiruspolitikusbei
visus,kuriepamėginaužsimintiapie

 8 LR al ko ho lio kon tro lės įsta ty mas,199504
18,i857,2asstraipsnis,t.p.plg.LR ta ba ko 
kon tro lės įsta ty mas.

 9popiežiškojivisuomenės informavimo
priemoniųtaryba,Re kla mos eti ka,18.

spaudosetiškumostoką.Osaviregu
liacinėžurnalistinėsetikosinstituci
jaciniškainumojarankaįvisusjos
atžvilgiuišsakomuspriekaištusbei
siūlymus.
TuotarpuTRALS,Lietuvosrekla

moskoalicijabeiLietuvosradijoirte
levizijosasociacijapamėginoprisiimti
tamtikrusetinius įsipareigojimus,
siūlėbentišpirmožvilgsniopakan
kamaisąžiningasžaidimotaisykles,
pagalkuriasbūtųgalimaieškotiįvai
riųpolitinių,visuomeninių,kultūri
niųsrovių,Bažnyčiosirverslininkų
modusvivendidėletinioreklamos
reguliavimo.Esama vilties, kad,
tarkim,padėjustiekdaugpastangų
užmegztigeranoriškussantykiussu
vyskupais,dėmesyskrikščioniškai
moraleipamažutapsbentkaikurių
reklamosvadybininkų įpročiu.Pa
galiaupaprasčiausiaspadorumas
verčiažmoneslaikytispažadų,duotų
asmeniškaibendraujant.Tiesa,ga

limamanyti,kadžiniasklaidosbei
reklamosmagnataislaptasusitarė
apsuptiirprispaustivaldžiąišdviejų
pusių.Tačiautoksspėjimasdvelkia
sąmoksloteorija,mistifikuojastra
teginiusšiųverslininkųsugebėjimus
ir ignoruojakiekvienamežmoguje
slypintįprigimtinįmoralauselgesio
siekį.
Pabaigaismulkiįstatymųleidybos

peripetija.Balandžio20d.Seimas,
dalyvaujantmažiauneiketvirčiui
parlamentarų,apsisprendėnukelti
išorinėstabakoreklamospriemonių
ribojimą iki2001m. liepos30d.,
tačiaupalikogaliotiminėtątabako
reklamosdraudimo žiniasklaido
jeterminą–šiųmetųgegužės1d.
Nežinia,aršiuoatvejudauglėmėir
kąbūtentlėmė„Foleyargumentas“.
Nežinia,ardraudimobuslaikomasi.
Tačiau istorija–mažųmažiausiai
pamokoma.

1999m. lapkričio 14d.Vatikano
rūmuosepopiežiusJonasPauliusiipa
šventinokoplyčią,dedikuotąAtpirkėjo
Motinai (RedemptorisMater).Kop
lyčiossienostrejusmetusbuvopuo
ššiamosmozaikomis,kuriųbendras
plotassudarodaugiaunegu600m2.
Taipirmastokiomastomenokūrinys,
popiežiausužsakymusukurtasbeveik
po500metųVatikanorūmuose.Šis
darbasbuvopatikėtasstudijųcentro
EzioAlettiRomojevadovui,meninin
kuiirteologuiMarkuiIvanuiRupni
kui.Centrotyrimųsritis–tikėjimo
irkultūros santykis šiuolaikinėje
Europoje,remiantiskrikščioniškąja
RytųirVakarųtradicija.
Mozaikųkūrėjas,Lietuvoježinomas

kaipknygų„Nesudegančioerškėtyno

rytaiirvakarai
popiežiauskoplyčioje

liepsnoje“ir„irpuolėjamantkaklo“
autorius,sutikoatsakytiįkeletąklau
simų.KalbėjosiSigitaMaslauskaitė.

ArkoplyčiaRedemtorisMatervi
suometbuvoVatikano rūmuose ir
kaipatsitiko,kadbūtentJūsbuvote
išrinktasdekoruotikoplyčiossienas
mozaikomis?

Šikoplyčia, įkuriąpatenkamaiš
Raffaellioložės,visuometbuvoVati
kanorūmuose,tačiauvadinosiCappe
llaMatilde.Matilde–tainešventosios
vardas, o vienos romiečių šeimos
pavardė.Šiaišeimaipriklausėžemė,
antkuriosirbuvopastatytiVatikano
rūmai.Koplyčianiekuometnebuvo
menininkųdekoruota,jossienosbuvo
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apmuštosaksomu,irtikvieninintelė
maža freska, vaizduojanti slibiną
(popiežiausGrigaliausXiiiherbas),
buvomatomalubose.
PopiežiusJonasPauliusiinorėjo,

kadšipatalpaneliktųpaprastasalė,
betkadtaptųištiessakralialiturgine
erdve ir,50metųkunigystės jubi
liejausproga,pasiryžovisapusiškai
jąatnaujinti.Popiežiustroško,kad
koplyčios meninė ikonografinė
programa išreikštųabu „Europos
plaučius“,otaireiškia,kadsugebėtų
atspindėtiRytųirVakarųtradicijų
vienybę.
DarbasbuvopatikėtascentruiAle

tti.Negalėčiautiksliaiatsakyti,kodėl
būtentmums,betmanau,kadtaibuvo
didžiulėMalonė,Malonė,kuriosdy
dįkažinargalėsiuikigalosuvokti,

irdovana,kuriąmumssuteikėpo
piežius.Taip,popiežiusbuvolankęsis
Aletticentre,žinojoirmanotapybos
darbus,kuriuoseaštaippatstengiuo
sipadėti susitiktiRytų irVakarų
tradicijoms,tačiau,manyčiau,svar
biausiabuvotai,kadtėvasTomašas
Špidlikas,mūsųteologinėsmokyklos
vadasirdvasiostėvas,vedėŠventąjam
Tėvui rekolekcijas.Taippopiežius
galėjoišvystiŠpidlikoliudijamąvie
ningąRytųirVakarųkrikščionybębe
įtamposardirbtiniosupriešinimo.

Galgalėtumėtesmulkiaupaaiškinti
ikonografinękoplyčiosprogramąir
kokią įtakąšiandienosmenininkui
galiturėtiteologas,šiuoatvejutėvas
Špidlikas,Jums?

TėvasŠpidlikasneprojektavoirne
piešė,jistiesiogtekstupasiūlėpagrin
dinęikonografinęstruktūrą:centrinėje
sienojeturibūtipavaizduotaNaujoji
Jeruzalė,kaipžmogausdalyvavimas
TriasmenioDievomeilėje;kairėsiena
turibūtiŽodžioĮsikūnijimas,Dievas
tapoŽmogumi,kenozė,nusižeminimas;
dešinėsiena–žmogausšventėjimas,
artėjimasirkilimaslinkDievo.Galinė
siena,kuriojeyraįėjimodurys,turi
vaizduotipaskutinįjįDievosusitikimą
sužmogumi,antrąjįKristausatėjimą–
Paruziją.TaippasakėtėvasŠpidlikas,
oašturėjaugalvotiapiekompoziciją,
spalvas,figūras,judesį.Taigitokiam
darbuireikalingasteologasirmen
ininkasvienameasmenyje.Piešiau
daugybęeskizų,viskąaptardamassu
tėvuŠpidlikuirsudarvienateologų
grupe.
Centrinęsieną,NaująjąJeruzalę, 

patikėjomerusųmeninkuiKornouko
vui (Kopíoyêoââ),kurią jispadarė
beveikpermetus.Likusiassienas
kūriauaširketurimanoasistentai,
mesdirbomedešimt,dvylikairnetke
turiolikavalandųperparądvejusme
tusbejokiospertraukosirpadarėme
daugiaunegu600m2mozaikos.Tai
buvobeveikviduramžiųdirbtuvės:ak
menisskaldėmerankomis,gyvenome,
kūrėmeirvalgėmekoplyčioje.

KadakoplyčiabuvopavadintaRe
demptorisMaterirkaipšispavadini
masatsispindikoplyčiosikonografinėje
programoje?

1988aisiais,Marijosmetais,po
piežiusJonasPauliusiišventėsavo
pontifikato dešimtmetį ir išleido
enciklikąRedemptorisMater.Tais
pačiaismetaispopiežiaus įsakymu
buvopakeistoskoplyčiosgrindysir
pastatytositalųskulptoriausFazzini
KryžiausKelio stotys.Atnaujinta
koplyčiabuvodedikuotaAtpirkėjo
MotinaiMarijai.
Visakoplyčios ikonografijakalba

apieišganymoistoriją,kuriojeDievo
MotinosMergelėsMarijosvaidmuo
yrasvarbus.AtpirkėjoMotinapavaiz
duotacentrinėjeNaujosiosJeruzalės 

Markoivanrupnik.Kristauskrikštas.1999.Mozaikosfragmentas.
vatikanas,„redemptorisMater“koplyčia
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sienojekaipĮsikūnijusioAmžinojo
ŽodžioMotina.Dešinėjesienoje,Dan
gunŽengimo irSekminiųscenose,
DievoMotinosfigūrayracentrinė.
KairėjesienojepavaizduotosApreiš
kimo,JėzausGimimoirNukryžiavimo
scenos,kurioseMarijalabaisvarbi.

KaipJūsjautėtėsdirbdamasVati
kanorūmuose,kuriuosepodidžiųjų
menininkų,tokiųkaipMichelangelo
irRaffaellis, jokskitasmenininkas
ikiJūsųnebuvogavęstokiostambaus
užsakymo?

Jaučiaudidelęatsakomybę,buvau
taippasinėręsįdarbą,kadapietaitie
siognebuvolaikokadagalvoti.Baigęs
darbą, jaučiaubegalinįdėkingumą
Dievui,kadJismaneglobojoirlydėjo
šiamedarbe,taippattikėjaupadaręs
tai,kąirturėjaupadaryti.ikipattos
dienos,kadapopiežiuspašventino
koplyčiąirkaikeletaskardinolųbei
žurnalistųmanpasakė:„betarsu
pranti,kadpodaugelioamžiųtučia
dirbaibeveikkaipaniedidiejimeni
ninkai“,ašapietainegalvojau,irda
bardarkartąnoriupabrėžti,kadman
taibuvoViešpatiesMalonė.

ArJūs,kaipmenininkas,galėtumėte
tvirtinti,kadšioskoplyčiosmozaikos
yrašiuolaikiniomenokūrinys?

Manosukurtosdaliesmeninėkalba
tikraimoderni.Ašstengiausi įkū
nyti abu „Europosplaučius“kaip
apsikeitimądovanomis.Rytaiduoda
tai,kąturigeriausia:ištikimybęTra
dicijaiirikoniškądogmosstruktūrą.
Vakaraiatskleidžiavisnaująsenųda
lykųinterpretacijąirdialogąsudabar
tinekultūra,taigiVakaraileidžiair
šiuolaikinęmeninękalbą.Medžiagos
naudojimo,sekimoArtepoverairpan.
prasme,RedemptorisMaterkoplyčios
mozaikosyrašiuolaikiniskūrinys,
bet tainėra „keistasis“moderniz
mas,neskūrinysskaitomaslengvai
irpaprastai.

KąJūsgalvojateapiešiuolaikinį
meną?

Šiuolaikiniamemenejaunepirmą
dešimtmetįypačryški„savęsreiškimo“
tendencija:vaizduojamatiktai,ką
patsmenininkasjaučiairišgyvena.
Tačiaujokiasaviraiškanėravisiškai
ir tiksubjektyvi.Kiekvienasmen
ininkas,vaizduodamasnetirkąnors
labaiasmeniška,atskleidžiatai,kas
sudarodalįžmonijos,irtai,kasišeina
užvienoindividosubjektyvumoribų.
Tačiaumeninėkalbagalibūtitokia
subjektyvi,kadbeveikniekasjosne
supras,todėlpriešiuolaikiniomeno
reikėtųartintiskaipprieišpažinties,
kurioježmogusdrąsiai,nuoširdžiai
irkartaisbrutaliaiatskleidžiatai,
kąturisavyje.irašmanau,kadtai
vertapagarbos–niekasneturiteisės
tyčiotisišišpažinties,kuriyranegraži,
bettikra.Šiuolaikinismenaspasiekė

tai,kąašpavadinčiauKitoieškojimu,
tadarbaatrasimeKitoegzistavimąir
bendrystęsujuo,arbažmonijasmarkiai
rizikuojasavoateitimi.

Jūsųmanymu, ar yra dialogas
tarp Bažnyčios ir šiuolaikinių
menininkų?

MenininkųdialogassuBažnyčiayra
irbus.Taipriklausysnuoto,armesją
gerbsimeirmylėsime.Tikreikiabūti
atsargiems,kadšisdialogasnereikštų,
jogmenininkaisusavo„subjektyviais
kūriniais“turitučtuojauužtvindyti
liturginesBažnyčioserdves.Dauge
lismenokūriniųgalikalbėtiapie
giliausiusreliginius jausmus,apie
dvasingumąirt.t.,betnebūtiliturginis
menas.Kuriantliturginįmeną,rei

Markoivanrupnik.Sekminės.1999.Mozaikosfragmentas.
vatikanas,„redemptorisMater“koplyčia
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RičardoVaitekūnotapyba–drobės
paslėpimas(drobė–senasterminas,
netinkantisnaujamapibrėžimuidėl
terminų tendencijos laikuibėgant
banalėti).
TadpostoruVaitekūnoaliejų ir

tepalųsluoksniu–sena,norsvisų
naudojama,banalybė.Apskritaibet
kuri tapybaprasidedapaprasčiau
siupilku,drobiniuskudurėliu,kurio
skudurėliškossavybėslabaitrukdo
tapytojui.Drobėtapytojui–beveik
jopatieskūnoatviražaizda,kurią
pastarasisrūpestingaigydosi, t.y.
užsitepa.Paprastaitepamaspalvo
taisaliejaisirtepalais,kurienetik
užlyginažaizdas,betnetgipadedajas
galutinaiišgydyti,norsirneilgam...
Plačiaimanoma,kadtiktaipdings
tadrobinioskudurėliokaipžaizdos
požymiai,drobėstaigaįsitempialyg
būgnas,darkarštasnuokątikatliktų
apeigųaršiaipšūkaliojimų.
Tačiau,nelaimei,drobinėsžaizdos

linkusiosnuolatatsiverti,viskankin
damosiralindamostapytojussavoį
psichoanalitiniuspanašiaisskaus
mais irdiegliais.Betyrapadermė
irtokių,kuriųnuolatatsiveriančių
žaizdųsopulysnekankinataipdaž
nai.Pastariejineprivalo tiek laiko

skirtiužsitepti,jieturidaugiaulaiko
įžvalgoms,susijusiomsdaugiausu
drobėsneisusavopatirtimi.Tokių
įžvalgųpasekmėsvisiemspaprastai
būnapanašios.Drobėsbeialiejųsusi
lietimasjiemsregisinekaipcheminis
reiškinys(stebuklingasaliejųpoveikis
žaizdoms),okaiptikrojodrobėsvaizdo
atgavimoistorija.čiaaliejaipraranda
anksčiauturėtasstebuklingassavybes
(norsneprarandajųvisiškai)tapdami,
galėtumesakyti, istoriniais instru
mentais,žyminčiaisiraiškinančiais
tikrąjįdrobėsvaizdą(čia–nePlato
nas,nesvaizdas,kurįsuteikiadrobei
aliejai,–pastarosiosdarnetikkad
neregėtas,betnetirneįsivaizduotas,
otikkantriailauktas).Aliejaitampa
neužtepamais,otepamaisiais(„Na
tiurmortassusaulėgrąžomis“,1999;
„Natiurmortassumaldaknygėmis“,
1991;„Nemunožemupyje“,1976),t.
y.jietampaneraminamaisirmalši
namais,onetgiatvirkščiai–jietampa
priežastimi,dalykusverčiančiajudan
čiais irnenumalšinamais– tiesiog
suteptaismechanizmais,tarpstančiais
drobėsbeialiejųsusilietime,nestik
čiatikrojitepamųjųaliejųgaliosvieta,
čiavykstadrobėsperaiškinimas,čia
aliejusirtepalai,turėdaminatūra

lių,betstebuklingųsavybių,nuolat
peraiškina–nutepadrobeijostikrąjį
vaizdą...
Vaitekūnaslinkęsnupasakotąme

chanizmąsuteptitaip,jogžvilgsnis,
neturėdamasnėmenkiausiosvilties
išsigelbėti, įklimpsta tuose tepalų
klanuose.TačiaudarAlfonsasAn
driuškevičiusyrapastebėjęs,kad
Vaitekūnotapybojeveikianetkitas
teptukogalas.Taigitasgalasirbando
šiektiekprakrapštytiperaiškinimo
riebalųklampynę.Galibūtinetgiir
taip,kadšilinija,besigalinėjantisu
peraiškinamaisiaisaliejais,šiektiek
primenaplonyčiame,gelstelėjusiame
gruntosluoksnyjeišvedžiotusženklus
(„X“us)(„Siena“,1979;„Siena“,1982;
„Moteris sugėlėmispasvirusiame
peizaže“,1975;„Nemunožemupyje“,
1976).Apietaišiektiekvėliau.
Dabarapiegruntą.Taisvarbiausias

betkurio tapybosdarbosluoksnis.
Begruntoniekasneįvyksta,o jeigu
įvyksta,taipokieklaikonutrupėjęs
dažasnurengiadrobę,kuri,jeigujau
nurengta,taibūtinaituščia.Podažais
kažkoesamatiktuosedarbuose,kurie
turibentšiokįtokįgruntosluoksnį,
kurissavoruožtuirneleidžianutru
pėtidažui irparodytinuogądrobės
kūną („PaskutinėžiemaMindaugo
gatvėje“).Vaitekūnasnelaukia,kol
dažas imstrupėti, jispatskrapšto
tepalusikipatdrobės,kuripadengta
plonyčiugelstelėjusiugruntosluoks
niu,išvedžiotu„X“ais...
Dabarapieplonyčiamegelstelė

jusiamegruntosluoksnyjeišvedžiotus
„X“us.
Žinoma,nekiekvienasmenokūrinys

taipnenoriaidemaskuojasi,kaikurie
jųdemaskuojasišiektiekentuziastin
giau.Taidarbai,kuriuosedažovietą
užimabespalvisvaškas,ogrunto(kurį
aptarėkaipsvarbiausiądarbodalį)–
buvęfunkcionalūsdaiktai,pavyzdžiui,
rusiodangtisetc.(„Trysrūsiodangčiai
irvienaklaida“).
Tadspalvotitepalaičiatampabe

spalviuvašku,okito teptukogalo
veiklanebereikalinga–peraiškinimo
riebalaipermatomi,orūsiodangčiai
pasislėpęirbespalvotųjųaliejųpa

kianugalėti„manuosiusdalykus“ir
sentimentus,nesliturgijapriklauso
visaiBažnyčiai,onevienamkunigui.
Liturgijai skirtasmenas turibūti
ojektyvus.Ašgaliunutapytipaveikslą,
kuriamelabaistipriaiatsispindėtų
manopamaldumas,bettaidarvisai
nereikštų,kadšispaveikslasskirtas
liturgijai.Kūrinyjeturimatytisnetik
manoreliginisjausmas,betKristaus

objektyvumas,objektyvumas,kuris
yraužmanogalvojimoarjutimo:ne
tai,kąaš įsivaizduoju,bettai,kas
yra.LiturgijaatskleidžiaKristų,taigi
irliturginismenasturiieškotiKris
tausobjektyvumo,kurioišmokstama
BažnyčiojeirTradicijoje.Tainereiškia
aklaisektitaisyklėmis,nestaisyklės
kartaisžudogyvenimą,bettaireiškia
mylėtiBažnyčiąirTradiciją.

radioaktyviričardovaitekūno
hermeneutika

MATASDūDA
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galbos. (Naudojamasrūsiodangtis
jukpanašesnisįtapybosdarbąnegu
įtuščiądrobėsgabalėlį...)
Vaitekūnoasambliažai–aksiomų

rinkinys, tiksliai reglamentuojan
tis,kaipreikėtųsuprastiįprastąta
pybą,t.y.šitaip:kažkastarpstatik
poriebalais,povaškais,po lakais,
poaliejais,potepalaisetc.Vaitekū
noasambliažuosevaškasapsaugo 
darbusdarirnuoatmosferiniųakies
kritulių...
Taigitai,kuotapytojai,užsitempę

drobę,priešpradėdamijądemaskuo
ti(atskleistitikrąjįveidą),pastarąją
pasidengia–pokosto,kaulamilčių,
baltalųirkreidosperaiškinimogrun
tu, saugančiudrobęnuopernelyg
stiprausgalimostebuklingųtepamųjų
aliejųpoveikio,–taiypačsvarbuVai
tekūnoatveju.Tuogruntutapytojas
apmatuojadrobę,pažymėdamasvisas
smulkmenas,kuriasvėliauprivalu
užteptialiejumi.
(Kaipklystagalvojantys,jogmeną

galimapagautiužragųkitokiame,ne
gumūsųkątikaprašytas,santykyje,
t.y.nenuoaliejųįdrobėspusę,onuo
aliejųįžiūrovopusę;nevatikčiaat

siskleidžiantitikrojimenoprigimtis,
tikčiavykstantysvisiperaiškinimo
galiųišsiskleidimai...)
Otikrasisatsakymasslypiploname,

gelstelėjusiamegruntosluoksnyje,
kuriametapytojasvisadapasižymi
savobūsimodarboesmę(irragus),
neretaiapibraukdamasirpažymėda
masjuosraudonai.Patysmenininkai
šįveiksmądažnaivadinaraudonojo
apibrėžimohermeneutika,arbatiesiog
„r.ap.h.“u...
Todėlgruntasirvadinamasperaiš

kinimogruntu.Mažato,nebeliekaki
tosišeities–tenkaatskleistipaslaptį
dėlraudonojoapibrėžimohermeneuti
kos,kuri,būdamanematoma(galbūt
josišvisnėra?),veikiakaipradioaktyvi
medžiaga–sklindaprobetkur,jeitai
nestorasienisšvininissarkofagas;gali
sprogdinti,gydyti,nuodyti,perkeisti
iršvitinti.
Pasirodo,kadhermeneutikairradia

cija–vienolaukouogos.Radioaktyvi
hermeneutika.Betkoksuždengimas
suponuojadraudimą,bausmę,kaltęar
pan.Arbabaimę.Taipirčia–kažkas
paslėpta,t.y.nubausta,poaliejaisir
todėlskleidžiajeigunenuodingus,tai

tikraipaveikiusspindulius(kerštau
ja).Vaitekūnotapyboješiraudonojo
apibrėžimohermeneutikapaslėpta
ištiespolabaistoruirsunkiualiejų
sluoksniu,žvilgsnisklimpstajuose,
jausdamasiskaipmedausstatinėje,
betneskęsta,slenkapaveikslulygant
lašiniųpaltiespastatytas.…Būtent
pošiaisVaitekūnoaliejaisraudonojo
apibrėžimohermeneutikauždaryta
kaipįšvininędėžutę(„Natiurmortas
sumediniuavinėliu“,1988)sumažyte
skylutestebėjimui(cameraobscura),
prokuriągaunamapaveiki,norsir
nemirtinadozė.
Tadaliejųsluoksnis–regimojita

pyba–akylaisaugosavoesmiųesmę
ir,mumsbeveiknepastebint,stengiasi
nuopastarosiosatitolinti.Kitaipbūtų
irneįmanoma–visųtapybosdarbų
paviršiusturėtųbūtinegailestingai
nuardomastikrųjųvertybiųatsklei
dimovardan.
***ŽvelgiįRičardoVaitekūnošvi

ninesdėžutes, ieškodamasskylutės
raudonojoapibrėžimohermeneutikos
spinduliui.irmatyti,kadrandi.Ra
dioaktyvihermeneutika...

ričardovaitekūno
asambliažai.gintauto
Trimakonuotrauka
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nesutarimaisuLietuvosdiplomatine
tarnyba.Nekalbamaapiejopolitinę
veikląarpastangasinformuotipasaulį
apieLietuvosnepriklausomybėsnete
kimąirokupaciją,norspaminėtasLie
tuviųrašytojųdraugijosatkuriamojo
suvažiavimo1946m.sausio25–26d.
Tiubingeneatsišaukimaspasaulio
rašytojams.Kai1948m.31valstybė
nusprendė,kadjospriimspabėgėlius
išRytų,pasidarėakivaizdu,joglietu
viaineliksVokietijoje,betpersikelsį
kituskraštus.TaiirpaskatinoVLiKą
paskelbtiChartą.
LietuviųgyvenimasVokietijojepo

karo (pabėgėliams išRytų įkurtos
269stovyklos,kuriosegyveno75000
lietuvių)yraišdaliesparodytasfilmų
ištraukomis:chorų,tautiniųšokiųgru
piųpasirodymais,posėdžiais,knygų
paminėjimais.Suprantama,mažiau
rodomivargingesnigyvenimovaiz
dai,norsDamijonaitispapasakojo,
kaip tėvasplastmasiniaismaišais
uždengėlangus.
Filmedaugdėmesiokreiptaįšvie

timąirspaudinius.Mokyklųreikėjo,
nesbuvo12000mokyklinioamžiaus
vaikų.Pedagogųnetrūko,kadangi
tarppasitraukusiųjųbuvoapie1200
mokytojų.Beto,buvo300gydytojų,
400inžinierių,90rašytojų.Daugdė
mesiobuvoskirtairaukštesniesiems
mokslams.1946m.VytautoK.Jonyno
iniciatyvabuvoįkurtaFreiburgoTai
komosiosdailėsmokykla,kuriojedėstė
tokiežymūsdailininkaikaipAdomas
VarnasirViktorasPetravičius.Kar
tusuestaisirlatviaislietuviaiįkūrė
PabaltijouniversitetąHamburge,vė
liauperkeltąįPinebergą.Apie2000
lietuviųstudijavoįvairiuoseVokietijos
universitetuose.
1945m.pabaigojeėjo135periodi

niaileidiniai,iškurių13spausdinti
spaustuvėse.Žurnalai ir laikraščiai
Lietuva,Aidai,Mūsųviltis,Naujasgy
venimas,Tėvynės garsaiyrapaminėti,
beto,darparodytiMūsųkelias,Žibu
riai,Mintis,Naujasžmogus,Saulutė,
Tėvynėsšešėlyje,Tremtiniųmokykla.
Daugleistairliteratūriniųveikalų;
pertrejusmetusišleistos775knygos.
Atskirai iškeltiŠvietimovaldybos

LietuvosRespublikostelevizijajauke
letąkartųrodėJuozoSaboliaus1999
m.režisuotądokumentinįfilmą„Lie
tuviųcharta“,paskutinįkartą2000m.
kovo11d.Pagrindinisdėmesysfilme
kreipiamasįVyriausiojoLietuvosiš
laisvinimoKomiteto(VLiKo)1949m.
birželiomėnesįVokietijojepaskelbtą
dokumentą,davusįpradžiąPasaulio
LietuviųBendruomenei (PLB).čia
pateikiamasdalinisvaizdasapielietu
viųpabėgėliųgyvenimąVokietijojebei
keliosnuotruposišvėlesniųrenginių
Amerikoje.
Filmasyranaujai(daugiausia1999

m.vasarą)nufilmuotųpasikalbėjimų
suneLietuvojegyvenančiaisveikėjais
irsenesniųnespalvotųfilmųišLietu
vosirVokietijosbeivėlesniųspalvotų
filmųišAmerikosmišinys.Kalbėtojai
nepristatomi,norsjųvardaiirpavar
dėspateikti su titrais.Nepateikta
žiniųapie jųdabartinesarbuvu
siaspareigasbeidarbus.Daugumai
Lietuvosžmoniųjųpavardėsgalbuvo
kadanorsgirdėtos,betjųatvaizdai,
kogero,tikraipirmąkartąmatomi.
DaugkalbėtojųyraaplankęLietuvą,
odalis,kaipAdolfasDamušis,Vincas
Trumpa irkun.AntanasSaulaitis,
dabargyvenaVilniuje.Suprantama,
scenarijausautoriaiSaboliusirAušra
Kalinauskienėnematėreikalopateikti
žiniųapiejųveiklą,betdaugumaLie
tuvosžmoniųmažaikąžinoapiešiuos
žmones.Pvz.,Damušisbuvovienasiš
1941m.birželioLaikinosiosvyriau
sybėsministrų,oAmerikojevienasiš
Dainavosjaunimostovyklųsteigėjų.
Apiedalieskalbėtojųdabartinespa
reigasžiūrovasgalėjosužinotiišfilmo

galepateiktosąrašožmonių,kuriems
dėkojamaužpagalbąrengiantfilmą.
PLBužsakėirišdaliesparėmėšio

filmosukūrimąbeisudarėsąlygas
filmuotojamsdalyvauti „Lietuvių
chartos“50mečiominėjimeVasario
16osiosgimnazijospatalposeHiu
tenfelde,Vokietijoje,1999m.liepos
mėnesį,kurnemažadalisfilmobuvo
nufilmuota.TenaitaippatvykoPLB
irPasaulioLietuviųJaunimoSąjungos
kraštųpirmininkųbeiPLBvaldybos
nariųsuvažiavimasbei46ojiEuropos
lietuviškųjųstudijųsavaitė.
Daugumafilmekalbančiųasmenų

yradabartinėsPLBvaldybosnariai
(pirmininkasVytautasKamantas,
vykdomieji vicepirmininkaiMilda
Lenkauskienė irAlgisRugienius,
valdybostalkininkasPLBarchyvui
ViktorasKučas sužmonaRegina,
kuri yraPLBŠvietimokomisijos
pirmininkė,beiPLBatstovasLie
tuvojeGabrieliusŽemkalnis)arba
ilgamečiaiVokietijosLB tarybos
nariai:Vasario16osiosgimnazijos
direktoriusAndriusŠmitas,gimnazi
joskuratorijausvadovasVingaudas
Damijonaitis,Lietuviųkultūrosins
titutoVokietijojedirektoriusVincas
Bartusevičius,buvęsVokietijosLB
reikalųvedėjasJustinasLukošius,
bibliotekininkasArūnasHermanas.
PasisakėirbuvęsDidžiosiosBrita
nijosLietuviųsąjungospirmininkas
JarasAlkisbeibuvęsPLBvicepir
mininkasirdabartinisJėzuitųordi
noprovincijolasLietuvojekunigas
AntanasSaulaitis.
Norsfilmasyraapie„Lietuviųchar

tą“,nepasakytatiksli josparašymo
data(birželio14d.),kuriojeVokietijos
vietoješisdokumentasišleistasbei
kasparengėjotekstą.NorsVLiKas
buvoChartosskelbėjas,beveikne
aptariama joveiklaarsudėtisbei

SAuLiuSGiRNiuS

lietuviųCharta

SauliuSgirNiuS(g.1949)–istorijosdakta
ras(1981m.,Čikagosuniversitetas),dalyvavo
plBveikloje,aktyvusateitininkas.
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Teletabiųsuokalbis,
arbaperdaugkrikdemų

VyTAuTASALiŠAuSKAS

premijuotiveikalai:poetųBernardo
BrazdžionioSvetimikalnaiirFausto
KiršosTolumosbeibeletristoJurgio
JankausNaktisantmorų.
Aptardamassavosprendimąišvykti

išLietuvos,Trumpaaiškina,kadjam
reikėjotėvynępalikti,nes1941m.
birželiotrėmimaiparodėkomunistų
planusirjisbūgštavo,jogbūtųbuvęs
tarpištremtųjųįSibirą.Žemkalnis
pabrėžė,jogklaidingajuoslaikytiišei
viaisartremtiniais,geriausiavadinti
politiniaispabėgėliais,nesjienegalėjo
grįžtidėlpolitiniųpriežasčių.
Kalbamaapieukrainiečiųpabėgė

liųgrąžinimąišVokietijosįSovietų
Sąjungąirsėkmingąlietuviųpasiprie
šinimątokiemsžygiams.Betnepami
nėtassovietųteiginys, jogper1000
lietuviųišVokietijosirAustrijosgrįžo
atgalsavanoriškaibeikad1945m.
sovietaipagrobėtokiusasmeniskaip
generoląPetrąKubiliūną,komunistų
nuteistąmyriop1946m.
Pokario lietuviųgyvenimoapibū

dinimaspriklausėnuokalbėtojųas
meninėspatirties.Skautasnuo1939
m.Kučas,beabejo,buvodaugiau
įsijungęs įskautųveiklą irmažiau
domėjosiateitininkųreikalais,tadir
pasakė,kad„labiausiaiskautaiveikė,
oateitininkamskažkodėlnesisekė
taipgerai,kaipskautams“.Jispaminė
joskautųiškyląReinoupe,betturbūt
niekonežinojoapieDamušioišrinkimą
naujuAteitininkųfederacijosvadu
1946m.bei1947m.ateitininkųRei
nokonferenciją,kuriojebuvoatkurta
federacinėstruktūra.
FilmasrodosvarbiausiusVokietijoje

lietuviųinstitutus:1950m.Diephol
cokareivinėse įsteigtą,o1954m. į
HiutenfeldąperkeltąVasario 16 
osiosgimnazijąbeigimnazijospatal
pose1980m.įkurtąLietuviųkultūros
institutą.Begimnazijospastatų,filme
trumpaiapžvelgiamasHiutenfeldas.
Dalisfilmomedžiagosbuvopateikta,

kogero,tiktodėl,kadfilmavimometu
jiebuvoVasario16osiosgimnazijo
je.Šiųmetųvasariomėnesįmiręsir
KaunepalaidotasLukošiuspasakoja
apiesavoLietuviškųprogramųredak
toriausdarbąTautiniameispanijos

radijujeMadride.Filmenepaminėta,
kuriaismetaisšiosprogramosbuvo
siunčiamos (1955–1965) irpraktiš
kailiekaneaptartosdaugsvarbesnės
„Laisvės“ir„LaisvosiosEuropos“radi
jo,„Amerikosbalso“beiVatikanora
dijolietuviųkalbaprogramos.Matyti,
kaddabartinis„LaisvosiosEuropos“
radijodarbuotojasMykolasDrunga
dalyvavominėjimeHiutenfelde,bet
filmenekalba.
ChartossvarbąLietuviųbendruo

menėmsakivaizdžiairodoVokietijos
LBnarioknygelėje išspausdintas
Chartos tekstas.Tačiauvarguar
VokietijosbeikitųkraštųLBnariai
pagalvojaapie josmintis.Netapie
jąfilmekalbėjęasmenysnebūtųjos
reikšmėspaminėję,jeinesukaktis.
FilmorežisieriusSabolius,Lietu

vos televizijosfilmųstudijosdirek
torius,turėjosunkųuždavinį–kuo
įdomiaupristatyti„Lietuviųchartą“.
Pasirinktasuždavinysper44minutes
sumontuotinaujuspokalbiussuse
nesnevaizdinemedžiaga,filmaisbei
nuotraukomissėkmingaiįvykdytas.
Darbasnebuvolengvas,nesapskritai
nėradaugoriginaliosmedžiagos.Ne
aišku,argeriausiasyrarežisieriaus
sprendimasrodytitikfilmųištraukas

beveikbejokiųaiškinimų.Būtųbuvę
labaisunkuirneįdomusutitraispri
statytifilmevisussvarbesniusveikė
jus,ypačkaižiūrovamsLietuvojebei
pačiamrežisieriuijųpavardėsnieko
nereiškia.BetirVokietijojebeiJAV
gyvenantiemslietuviams,gimusiems
poChartospasirašymo,daugumatų
žmonių liekanežinomi.Tačiaugal
būtųbuvęvertingabentdalįilgesnių
filmųištraukųpapildytititraisapie
filmavimolaikąirvietą.
Vertapaminėti, jog tainėrapir

masisfilmasapielietuviųpabėgėlių
gyvenimąVokietijoje.Filmerodomas
ilgametisKlivlendeleidžiamoDirvos 
laikraščioredaktoriusBalysGaidžiū
nassukūrėdokumentiniųfilmųapie
lietuviųgyvenimąirveikląVokietijos
pabėgėliųstovyklose irJAV.Filmo
pabaigojepaminėta, jogbuvo imta
medžiagosišjobeilatvioGerimanto
Penikoasmeniniųarchyvų.
Filmedaugdaugiaudėmesioski

riamaVokietijos,oneJAVlietuvių
gyvenimui,norspastarasisbuvoiryra
daugsvarbesnis.Galbūtdėlto,kad
dėmesyskreipiamasįgyvenimąiki
Chartospasirašymo1949m.Jisbus
tikpirmojidalisfilmųserijos,kurios
apžvelgstolesnęPLBveiklą.

Tikripolitiniųpartijųskilimaišian
dienosLietuvojenėraįprastasdaly
kas.Skilimunegalimapavadintinei
RimantoDagio„Socialdemokratijos
2000“,neiLaimosAndrikienėsTė
vynėsliaudiespartijossusidarymo.
Sunkupasakyti,kiekLietuvoskon
servatoriussuskaldysGediminoVag
noriausorganizacinėveikla,betbent

dabarneatrodo,kadjampavyktųat
skeltireikšmingąpartijosskyriųdalį.
TadLietuvoskrikščioniųdemokratų
skilimas,organizaciškai įformintas
š.m.balandžio29d.,yrasavotiškas
reiškinys.JeiirnegalimasakytiLKDP
skiluspusiau,visdėlto,moderniųjų
krikdemųteigimu, juospalaikoper
trisdešimtisskyrių,iršisskaičiuspo
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suvažiavimoturėtųgerokaipadidėti.
Turintgalvoje,kad„modernųjį“kelią
pasirinkęskyriaiyraganaktyvūs,o
LKDPesamanemažatik formaliai
egzistuojančiųpadalinių, skilimas
darryškesnis.Lietuvoskrikdemai
tarsiatkartojoEuroposbendravar
džiųraidą.Keista,kadvossusibūrusi
naujojipartijapasirodėirginesunkiai
dalijamaįdvidalis.Antramepirmi
ninkorinkimųturedelegatamsteko
rinktistarpVytautoBogušioirEgi
dijausVareikio.Sveikoprotoprogno
zės,kaddidesnėdalis,pirmameture
balsavusiųužFeliksąPalubinską
(39) irMarijąŠerienę(18)palaikys
Vareikį(jisgavo55,Bogušis–71bal
są),nepasiteisino.NugalėjoBogušis,
bettikkeliaisbalsais.Kaslaimėjo?
EnergingasirvisiemsmatomasSeimo
naryspriešsantūrųirtikspecialistų
vertinamąekspertąirvaldininką?O
gal,kaipkuždėjokaikurieVareikio
simpatikai,aktyvizmasirpopulizmas
priešintelektąirkompromisą?Sun
kupasakyti,artai ištiesvertybinis
pasirinkimas,betpatsaritmetinis
pasidalijimasrodonestabilumopavojų
(prisimintina,kadirsenojojeLKDP
„senųjų“ ir„jaunųjų“santykisbuvo
maždaug60prieš40).

Trumpapriešistorėbedatų

Krikdemųpaskutiniodešimtmečio
raida–tikraspolitologodantiesskaus
mas.Racionaliųpaaiškinimųieškan
čiammokslininkuiturimirgėtiakyse
viennuoLKDPvardo.Vosįsikūrusi
partijanetekovienosteigėjų–Viktoro
Petkaus,kurissubūreliušalininkų
pasitraukėdėlniekamnesuvokiamų
priežasčių.TaipatsiradoLietuvos
krikščioniųdemokratųsąjunga.il
gosirpainiosistorijosapiemįslingas
nuoskaudasirnesutarimusdėlnesu
tarimųniekaipnetilpoįnaiviasidėjų
ar interesųkovos sąvokas.Toliau
gyvuotaneprasčiau.Netikėtas(ogal
atvirkščiai)partijospopuliarumas
patraukėnemaža jaunimo,mąsčiu
sioapiegreitąpolitikoartarnautojo
karjerą.Partijospirmojikartaįtariai
žvelgėį jaunuosiusnarius,mąsčiu

siuspragmatiškiau,ogalkartaisir
liberaliau.Jaunuoliai ištiesgreitai
gavoįvairiųvaldiškųvietųirnetru
kussudarėnemenkąirganvieningą
gimstančiosVilniausbiurokratijos
būrį,tačiauvartaiįpartijosviršūnes
vėrėsitikdidžiaigirgždėdami.Tėvo
irsūnausPalubinskų,atvykusiųiš
JAV,veiklaįnešėnaujossumaišties.
Regis,kaiptiktadapartijossenbuviai
galutinaiapibrėžėopozicinęgrupę,
pavadinęją„jaunaisiais“irapkaltinę
liberalizmu.Deja,partijosvadovybei
mažairūpėjo,arnaujinariaišalia
pragmatizmodarlaikosiirkrikščioniš
kųpažiūrų.Kriterijumipartijosnario
„teisingumui“nustatytitaponepoli
tinėideologija,ištikimybėprogramai
arveiklapartijoslabui,betasmeninis
lojalumaspirmaipartijoskartai.Lai
kasbėgo,jaunimasseno,priesenimo
šliejosi ir jaunųžmonių, jaunuosius
ėmėpalaikytikasnekasvyresnio
amžiaus,opozicijagavokėdžiųpar
tijostaryboje.„Senųjų“ir„jaunųjų“
etiketėspraradobetkokiąprasmę.
Vidiniskonfliktasdarėsivispana
šesnisįMontekiųirKapulečiųvaidą
–abipusėsžinojo,kadprivaloviena
kitosnekęsti, tikniekaipneįstengė
neisau,neikitiemspaaiškintikodėl.
išvargtipaaiškinimaiprimindavokitą
garsiąliteratūrinęsituaciją–Liliputų
šaliespartijųdiskusiją,storgaliuar
smaigaliupramušinėtikiaušinius.
Benerimčiausiaiskyrėsipožiūris į
dvasininkųdalyvavimąpolitikoje.
„Ortodoksai“(taippagaliauimtapra
vardžiuotibuvusį„senimą“)reikalavo
iškunigųbalotiruotisįSeimonarius,
oišhierarchųtikėjosioficialauspalai
kymoperrinkimųkampanijąirlaikė
šiąnuostatąypatingusavokatali
kiškumoženklu.„Modernistai“(t.y.
„jaunimas“) tampriešinosi ir taip,
paradoksas,gynėoficialiąBažnyčios
poziciją.Neturinttyrimųduomenų,
nevertaspėlioti,kiekeiliniųLKDP
nariųpalaikėvienąarkitąpusę,irar
išvissuprato,kasvyksta,tačiaufak
tas,kadprieškiekvienąpartijoskon
ferencijąarsvarbesnįTarybosposėdį
įnirtingospastangospersvertinesta
biliąpusiausvyrąįvienąarkitąpusę

baigdavosiberyškesniųrezultatų–į
vadovaujančiasvietaspatekdavoirtų,
irtų,suneperdidžiausia„ortodoksų“
persvara.AlgirdasSaudargastradi
ciškaiišlikdavoneutralus,voslabiau
simpatizuojantis „moderniesiems“,
betdraugejuosirpristabdantis.Visas
partijosgyvenimastaponuolatiniu
tarpusavioaiškinimusi,visasišradin
gumasirpajėgosbuvometamosvidaus
kovai.Jėgųstrateginėmspaieškoms
iraktualiomspolitinėmsiniciatyvoms
nebeliko.Partijafaktiškaipasitraukė
išLietuvospolitiniogyvenimo,savo
nepajėgumąreikštisteisindamane
palankiakoalicijossukonservatoriais
sutartimi.

Fe nik so pe ri ni mas

1999m.konferencijoje„modernie
ji“likobevietųvadovybėje.Kodėltai
įvykobūtenttada–perankstispręsti.
KonfliktaifrakcijojeirSaudargopa
sitraukimasišpirmininkopostorodė
itingiliąkrizę.Reitingaismukotaip,
kadkalbėtiapiesociologųklastąbuvo
juokinga.Galbūtpatineviltiesatmos
feraskatinonaiviąviltį,kad,visąval
džiąsutelkusvienoserankose,reikalai
pagerės.Ogalbuvodarblogiau, ir
galimakalbėtiapiesavotiškąsuicidinę
nuotaiką,kaiprarandamassavisau
gosinstinktasirimaviliotimirtinas
pavojus.Šiaipartaip, išvadovybės
pašalinusoponentus,krizėpartijoje
peraugoįnaująstadiją.Seimesusi
kūrėmoderniųjųkrikdemųfrakcija,
kuritaponaujodarinioužuomazga.
Saudargopastangųtarpininkautiren
giantkompromisąbūsimojekonferen
cijojerealiaineparėmėnėvienapusė.
išnebeužgesinamokonfliktoliepsnų
turėjo iškiltikažinkaspanašaus į
feniksą,tiesa,dirbtinį.Moderniųjų
krikdemųsąjungossteigiamojosuva
žiavimoišvakarėseBogušispasakojo
apiekaikuriaskonstrukcijosdetales:
„[...] jaususitarėmedėl įžymiųLie
tuvoslenkųnarystės.[...]yratrysar
keturisteigėjailiuteronai.Tariamės
irsukalvinistais[...]“ (LA,200004
29,p.2).Sunkiausekėsikonstruoti
vidinįkarkasą.Tapatybėsklausimas,
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skaudusvisomsšaliespartijoms,įga
vogroteskiškąpavidalą.Įklausimą
„kuojūsskirsitės?“Bogušisatsakė:
„ApibendrindamasperfrazuosiuAn
tuanądeSentEgziuperi:didžiausia
vertybė–žmogausryšyssužmogumi“
(ibid.).Partijosideologupavadinamas
EgidijusVareikisbuvodardrąsesnis:
„MKDS,tikiu,bussąjunga,kurioje
netrūksmeilės“ (Požiūris,2000ba
landis,p.3).Meilėspartijosįvaizdį
turėjosustiprintisuvažiavimodalyvių
nesužavėjęemblemosprojektai–rau
donaširdelėsumelsvomisraidėmis
„MKDS“šalia.Alternatyva–tokia
patširdelė,žvelgiantiišgrotuoto(?)
lango.Trūkotikteletabių,kuriemyli
vienaskitą„begalo,bekrašto“.Pro
gramosprojektasbuvotaipprikimštas
bendrųfrazių,kadBogušiuitekopa
brėžtiištikrotaiesantneprogramą,o
programosapmatus.Vienamišskau
džiausiųLietuvosrūpesčiųneradus
tinkamų fraziųEuroposkrikdemų
banalybėse,gimėtokstekstas:„Kaimo
politikojeMKDSsiekiaįgyvendintiže
mėsreformą,išvaduotikaimožmogų
nuoalinančiosvergystėsnenašiuose
ūkiuose,saugotikaimogyventojus,
jųtradicijaskaipunikalųgyvenimo
būdoirtautinėskultūroselementą“.
Tiesa,Lietuvosrinkėjainepratęgilintis
įpartijųprogramas,betjukreikėską
norspapasakotirinkimamsatėjus,tad
feniksokūrėjamsdartekspavargti.

Liūdnašviesiateitis?

BenevienintelistikrasMKDSskir
tumasnuomotininėsLKDP–atviru
moakcentas.Taineduoklėpolitiniam
korektiškumui,ostrateginisprincipas.
PolitiniuoseužkulisiuosenuopatMo
derniųjųfrakcijosatsiradimošnekėta
apiegalimuspolitiniussąjungininkus.
Kaipvienaišgalimybiųminėtanet
socialdemokrataidutūkstantininkai.
Suvažiavimejauatviraikalbėtaapie
reikaląrinkimamssuvienytivisas
krikščioniškosiosdemokratijospa
jėgas.Tainereiškianiekokita,kaip
siūlymąLKDPeitivienamesąrašesu
MKDSirBobeliopartija(LKDS),anot
gandų,turinčiaapie40narių.Nesun

kuprognozuoti,kadLKDPsiūlymą
blokuotissuBobeliuatmes–irneiš
tuščioišdidumo,nesdaliselektorato
taipsusijungustikraibalsuotųkadir
užkonservatorius.Bobelisvienman
datėjeapygardojegreičiausiaibus
išrinktas,osukuoeisSeime,tonežino
niekas.Vienaskitas„modemas“–taip
juokaudamisavevadinaMKDSnariai
–pervienmandatesgalirgipateksį
Seimąirtentaippatieškosprieko
šlietis(arbane).MKDSvarguarsu
rinks5procentus,LKDP–kogero,irgi
ne.LKDPbusapkaltintanesijungusi
įkoaliciją ir taipLietuvojesužlug
džiusikrikščioniškąjądemokratiją.
MKDSbusapkaltintalemtingumetu
suskaldžiusiLKDPirtaipLietuvoje
sužlugdžiusikrikščioniškąjądemok
ratiją.Bobelis, jeiturėsnoro,galės
abipartijasapkaltintisavoambicijas
kėlusaukščiauužtautosinteresusir
taipLietuvojesužlugdžiuskrikščio
niškąjądemokratiją.Visibusteisūs,

tikniekamtainebebusįdomu.
išmintingaspolitologaspotokiomis

prognozėmisnepasirašytų.Kągali
žinoti,kaipviskaspersislinksrude
nį?Kąapskritairacionaliaigalima
pasakytiapietokiaspartijas?Nepa
sirašopojomisiršiotekstoautorius.
Politikayragalimybiųmenas.Kita
galimybėyrairčia.Galbūtįmanoma
pripažinti,kadLietuvojeegzistuoja
kitakrikščioniškosiosdemokratijos
partija.Pripažinti,kadjinėrablogio
įsikūnijimasirkadbendradarbiauti
sujayrabūtina.Kantriaikurtilygių
partneriųsąjungą,neieškantdemo
niškųpriešų(nesvarbu,arTėvynės
Sąjungos, ar liberalų, ardarko).
Stengtisnežūtbūtpatekti įSeimą,
betdiegtikrikščioniškussocialinius
principusLietuvosgyvenime.Visa
taireikštųatsisakytipolitinioprag
matizmoirpatikėtituo,kąskelbiir
netkartaisdarai.Tikėti.Argalibūti
paprasčiau?

Solidarumorinkimųakcijos (Akcja
WyborczaSolidarnoúã  ,SRA)at
siradimas1996m.išesmėsapibrėžė
politinęLenkijosdešinękaipformaciją,
vienijančiądaugelį idėjiniųsrovių.
Josbendrasvardiklis–Solidarumo 
tradicija.Lenkijosdešinėnuėjokitu
keliu,negująkreipėVakarųpatirtis.
Akivaizdu,kadjinesekėneinepakar
tojamubritųkonservatorių,neipran
cūzųrespublikonųdešinėskeliu.Dar
labiaustebėtina,kadjinesiryžosekti
vokiečių,italųaraustrųkrikščioniš
kąjademokratija.

Kodėltaipatsitiko?Ardėlistorinių
priežasčių – juk 1918–1939 m.
Lenkijoje taippatnebuvostiprios
krikščioniškosiosdemokratijos?Ar
dėlpragmatiniųpriežasčių–rinkimus
laimėjoSolidarumas,nesturėjostipri
ausiasorganizacinesstruktūras?Ogal
idėjos,skelbiamosVakarųkrikdemų,
lenkųnetenkino?

Lenkijosspecifika

Jeišalyje,kuriojeKatalikųBažny
čiosautoritetasyradidelis,neatsi
randasujaartimaisusijusiųpolitinių
struktūrų,okatalikųvisuomeninės
organizacijosneigiamaižiūriįpolitinį
angažavimąsi,tailemiabendravisuo
menėspažiūra,dėlkuriosgrupuočių,

Krikdemųstoka

RAFAùMATyJA

raFaÙMaTYja – vyr.Kwartalnik Kon ser
watywny redaktorius, Sra frakcijos Seime
ekspertas.TekstąparašėspecialiaiNža.
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mandatąkovojeužvaldžiąatgimusioje
Respublikoje.Jųvadai–JózefasPiù
sudskisirRomanasDmowskis–api
brėžėpagrindiniusužsieniopolitikos
irLenkijossantvarkoskanonus.
Otradicijos,kuriagalėtųremtis

krikdemai,nebuvo.Politiškaiaktyvūs
kunigainoriairėmėpatriotiniussąjū
džius,nenaudodamikatalikiškosar
krikščioniškos iškabos.Po1919m.
katalikųveikėjainesugebėjosukurti
bendrosgrupės,kūrėmažasorgan
izacijas,nesugebėjusiasvaržytissu
LiaudiesTautineSąjunga(„narodov
cai“),Lenkijossocialistųpartijaar
liaudininkųsąjūdžiais.Jostegalėjo
dalyvauti įvairiose vyriausybėse
„seimvaldystės“laikotarpiu(iki1926
m.gegužėsperversmo),savobalsais
lemdamosparlamentinędaugumą.
Situacijapasikartojo1939m.emi

gracijoje,kailemiamąvaidmenįsuda
rantvyriausybęvaidinopolitikai,su
sijęsumažakrikdemųDarboPartija 
(DP).Piktaijuokauta,jogvisomspar
tijomspasiuntusįParyžiųirLondoną
savoatstovus,šipartijaatvykotenin 
corpore.TačiauDP įtakągarantavo
stipruspremjerasgen.Wùadysùawas
Sikorskis.Galimateigti,kad1939–
1943m. (gen.SikorskiožūtisGib
raltare)buvolenkųkrikščioniškosios
demokratijosapogėjus.
Tačiau istorija apsuko didelį

ratąirkai1989m.lenkaivėlsiekė
nepriklausomybės,taidarėsuSoli
darumovėliava–dideliopolitinioir
visuomeniniosąjūdžio,kuris,nepaisant
stipriųreliginėsinspiracijosakcentų,
jokiubūdunesileidoredukuojamas
ikikrikdemiškosformulės.Veikėjai,
mėginęatgaivinti suSolidarumu 
konkuruojančiągrupuotę,remdamiesi
DPtradicija,pralaimėjo.Krikdemų
formuotėmspavykosudarytikeliolikos
nariųgrupęiiriiikadencijosSeime.
Tačiaujienegalėjovaržytissustipria
irdaugeliuižmoniųsuprantamaSo
lidarumoidėjinelinija.
PirmuosedemokratiniuoseSeimo

rinkimuose (1991)partijos,besire
miančioskrikščioniškosiosdemokra
tijosšūkiais,pasirodėlabaiprastai.
Neišliko irkomunistų laikais su

besinaudojančiųkrikdemiškaiškaba,
populiarumasyragannedidelis.
Krikščioniškojidemokratijayra

viena iš istoriniųeuropinėscentro
dešinėsformų.AntrojeXXa.pusėje
centrodešinėsgrupuotėsatlikosvar
bųvaidmenį,tačiaudaugelyješalių
–Prancūzijoje,pofrankistinėjeispani
joje,Airijoje–nepasitelkdavotipiškų
krikščioniųdemokratųšūkių,orem
davosibendraistautiniais,vengdavo
demonstruotiryšįsureligija.Taine
reiškia,kadnebuvoprancūzųgolistųir
italųkrikdemųpanašumo,tačiautiek
idėjinėje,tiekpraktinėjesrityjebūta
rimtųskirtumų.Krikščioniškosios
demokratijos formulė derėjo da
riniams,kuriųpolitinisautoritetas
nebuvoakivaizdusrinkėjams,kurios
bentkiekrėmėsiBažnyčiosautori
tetu.Ši formulėturėjoprasmętam
tikrupokarinėsEuroposlaikotarpiu,
tačiaunebuvo irnėrasumanymas
visiemslaikams.
KrikščioniškojidemokratijaLenki

jojeyraimportinisreiškinys,sukurtas
pagal vienąVakarųEuropoje eg
zistuojančiųformacijų.XXa.Lenkijoje
nesusidarėsąlygų,nulėmusiųitalųar
vokiečiųkrikdemųatsiradimą.Pirma
sisjųbuvospecifinio,ganklerikališko,
italųkatalikybėsmodelioirypatin
gosšaliessituacijospoAntrojopa
sauliniokaropabaigospadarinys.Po
fašizmožlugimoitalijai,ištiktaikito
totalitarizmopavojaus,reikėjojėgos,
kuri komunistamspriešpriešintų
stabiliądemokratiškąvyriausybę.
Laikuibėgant, italijoskrikščioniš
kojidemokratijatapoįvariascentro
dešinėssrovesvienijančia jėga.Tai
sietinatieksuitalijosvisuomenės
pasaulietėjimu,tieksunaujospolitikų
kartos,ėjusiosįkrikdemusveikiaudėl
pragmatinių,oneidėjiniųsumetimų,
atsiradimu.Politikaidažnaibuvo
nuosaikiai liberaliųarkonservaty
viųpažiūrų,tačiausuprato,kadreali
valdžiailgaibuskrikdemųrankose.
Panašu, kad panašią evoliuciją

išgyveno ir  Vokieti jos krikde
mai.Sukurtąkrikščioniųveikėjų,
nesusikompromitavusiųbendradar
biavimusunaciais,krikščioniškąją

demokratiją laikuibėgantpripildė
pragmatikai,kurie–priešingainei
lenkųSRA veikėjai–nevisadabuvo
įsitikinęnegimusiosgyvybėsarba
kitųklausimų,esančiųneabejojama
išpažįstamotikėjimopasekme,gynėjai.
Lenkaišiospragmatizacijospadarinius
pajutopastaraisiaismetais,kaivokiečių
Krikščioniųdemokratųsąjunga(KDS)
primygtinaipabrėžėsavopartnerystę
su liberaliaLaisvėssąjunga (Unia 
Wolnoúci,LS),labaikritiškaivertin
damaLenkijoscentrodešinėsjėgas.
Kiekvienąkartpavadinimas„krikš

čioniškoji demokratija“ būdavo
krikdemų atsiradimo aplinkybių
išvestinė(pvz.,demokratinėsdešinės,
garantuojančiossantykiųsufašizmu
arnacizmunutraukimą),okartais
tapdavoterminu,apibrėžiančiucentro
dešinėsjėgų,neretainiekobendrane
turinčiųsukrikdemais,sąjungą.Taigi
įmanoma,kadjeiguSRA būtųKDS 
aritalųDemocraziaChristianaamži
ninkė,jibūtųlengviaupriėmusinetik
pavadinimą,betirspecifinįkrikdemų
partijosbruožą–centrizmo,taikinimo
irnuosaikumopomėgį.
Reikia atminti, kad specifinės

sąlygos,kuriomisVidurioEuropoje
atgimstacentrodešinė,išesmėsski
riasinuotų,kuriomisatsiradodvidi
džiausiosEuroposkrikdemųpartijos.
Pirma,komunizmassugriovėnormalią
visuomenėsstruktūrą,būdingąVaka
rųšalims,odešinumasreiškėsiekimą
greitaiišsivaduotiišpolitinio,visuo
meninioirūkiniosovietinėstvarkos
palikimo.Antra,būtajėgų,turėjusių
lemiamąvaidmenįatgaunantlaisvę,
irbūtentjosturėjoįgaliojimąatkurti
demokratinęvalstybę,panašiaikaip
DeGasperiirAdenaueris.

Nepriklausomybėdukart

istorikai,svarstęklausimą,kodėl
1918–1939m.Lenkijojestokotaįta
kingoskrikdemųpartijos,dažniausiai
nurodydavotai,kadtarpkovojusių
užnepriklausomybęjudėjimųįtakin
giausiosbuvodvisrovės:socialistinė
ir tautinėdemokratinė. Tad šios
dvisrovėsturėjopolitinįirmoralinį
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kurtosirtuometinėsvaldžiosleistos
katalikųpasauliečiųorganizacijos.
Patistambiausia–Paxdraugija–
po1991m.nebuvoreprezentuojama
Seime.Paradoksas–sekuliariojoje
čekijoje krikdemai, susikūrę ant
komunistinėječekoslovakijojeveiku
siosLiaudiespartijospamatų,išlaikė
nepriklausomąpolitinępozicijąiryra
vienasvarbesniųcentrodešinėspartijų.
Taigigalimateigti,kadpagrindinės

politinėsjėgosAntrojeirTrečiojeRe
spublikojeįgydavoautoritetą,kadrus
irmisijąkovojeužnepriklausomybę.
Dukartjojepritrūkokrikdemųgru
puočių. Dvasininkai ir katalikai
pasauliečiaiveikėkartusukitais
politinėsestruktūrose,tiesiogiainesi
remiančiosereligija,norsdaugeliojų
religinėmotyvacijabuvoakivaizdi,
netgisudarėesminįlenkiškopatriotiz
moirlaisvėssiekiokomponentą.

Katalikybėbeklerikalizmo

Reikiapabrėžti,kadtiekamžiaus
pradžios išsivadavimojudėjimuose,
tiekSolidarumosąjūdyjenebūtakle
rikalizmo.Nepaisantpalankiossitua
cijos–sąlyginėslaisvės,kuriąturėjo
Bažnyčia–šiesąjūdžiainetapoprik
lausominuodvasininkijossprendimų.
PirmojeXXa.pusėje jospolitinės
simpatijospasidalijo tarpTautinės
demokratijos(NarodowaDemokracja)
rėmėjųirryžtingųpriešininkų,ieškan
čių„savojokelio“arbasimpatizuojan
čiųmaršaluiPiùsudskiui.
TarpukariuBažnyčia,nepaisant

nepalankumokairiesiems,nepalaikė
jokiospolitinėssrovės.Net„katalikų
partijos“sukūrimoidėjossusilaukė
menkohierarchųpalaikymo.Klerika
lizmopagundosbūta,tačiaujinepri
vedėpriepolitikosklerikalizacijos.
irSolidarumas,norsgretastreiko

simbolikos1980m.iškeldavokryžių,
DievoMotinosatvaizdąirJonoPau
liausiiportretą,netapoklerikaliniu
judėjimu.Jamedalyvavokunigai,
kankiniai,kurie,kaipkun.JerzyPo
pieùuszko,žuvo,remdamijosiekius.
Sąjūdisturėjosavopamokslininkus–
kun.JózefąTischnerįirkun.Henryką

Jankowskį–šiandiendauglabiaunu
tolusiusvienasnuokito,neguLenki
josparlamentopolitiniai sparnai.
Solidarumas klausėPopiežiaus ir
lenkųvyskupųbalso,betniekuomet
netapoklerikaliniujudėjimu.
Neganato,aštuntameirdevintame

dešimtmetyje,daugiausiaibažnyčiose
irparapijųnamuose,kurpoBažnyčios
sparnuglaudėsinormalusvisuomenės
gyvenimas–vykopaskaitos irdis
kusijos,dalytosknygosirnepriklau
somaspauda,statytosteatropjesėsir
organizuotosparodos–nesirengtakurti
kokiąnorsatskirąpolitinęorganizaciją.
TenkaraliavoSolidarumas.
Taippatirprie„apskritojostalo“

Bažnyčianepanorėjoturėtiatskiro
katalikųpasauliečiųatstovavimo.
Pasiųsti tikdukunigai stebėtojų
teisėmis.1989m.rinkimuosedvasi
ninkija,suretomsišimtims,palaikė
Solidarumo šūkius.Daugiausiaši
paramapasireiškėpadedantparašų
rinkėjams, įgalinant registruoti
rinkimų sąrašus. Tai buvo ypač
svarbukaimuose,kurSolidarumo 
struktūrosbuvo silpnesnės, žmo
nėslabiauprigąsdintiarbapasidavę
komunistinėsvaldžiospropagandai.
Konfliktųbūtatikten,kuropozija
buvosusiskaldžiusi.
Aštrūsnesutarimaikilo1990–1997

m.Karštosdiskusijosdėlnegimusios
gyvybėsapsaugos,konkordatorati
fikavimo,religijosmokymomokykloje
dažnaipaskatindavodvasininkijąpasi
sakytivisuomeninėmistemomis.Maža
to,šieklausimaiskatinoįsitrauktiį
politikątuoskatalikuspasauliečius,
kuriepaprastai josšalinosi.Tokia
mobilizacijasukėlėaštriąkatalikiškos
pozicijoskritikųreakciją.Jiekaltino
Bažnyčiąpolitiniogyvenimoklerika
lizavimu,reikalavojosneutralumoir
susitelkimoįsielovadinįirkaritatyvinį
darbą.Kitojepusėje,savoruožtu,būta
mėginimųtraktuotikrikščionybękaip
argumentą, leidžiantįdiskredituoti
priešininkus.
Tačiaujei,nepaisantšių įtampų,

sušvelnėjusiųpo1997m.,nebuvosu
kurtakrikdemųpartija,priežastys
negalėjobūtivienistorinės.Reikia

prisiminti,kad1993–1996m.Lenki
joscentrodešinėpatyrėgiliainstitu
cinękrizę:daugumapartijųatsidūrė
užparlamentosienų,neturėdamos
lėšųpolitineiveiklai;dvigrupuotės,
turėjusiospokeliolikosnariųfrakcijas
Seime,buvorimtaisusipykusios.
Tačiauneatsiradorimtosinciaty

vosmėgintiužpildyti susidariusią
tuštumą„Bažnyčiąlankančiųžmonių
partija“.TaibuvoLenkijosvyskupų,
visatsargiaužiūrinčiųįmėginimus
panaudotiBažnyčiosautoritetąpoli
tiniamstikslams,valiospasekmė.
Klerikalinėpozicijaatsidūrėopozi

cijoje šiai vyraujančiainuostatai.
Vienakatalikiškųradijostočių(Radio
Marya),turintidaugybęklausytojų,
pabandėpaveiktipolitinįprocesąper
centrodešinėspolitikus,remdama
kai kuriuos kandidatus rinkimu
ose įSeimą.Sušia radijo stotimi
susijępolitikaisudarėsavosąrašą
savivaldybiųrinkimuose.Jųrezul
tataipatvirtino,kadšioskrypties
įtakaneviršijakeliųprocentų,ošalies
mastu–5procentų.

Solidarumo rinkimų akcijos 
veidai

Pergalingoje1997m.rinkimųkam
panijojeSRApalaikėįvairiųjąsuda
rančiųgrupuočiųpolitikai,sakydami:
„esukonservatorius,todėlpalaikau
SRA“,„esukrikščionisdemokratas,
todėlpalaikauSRA“,„esutautinin
kas…“irt.t.SRA įvaizdispabrėžėjos
vidinęįvairovę.Krikdemaibuvoviena
išjoskrypčių.1997m.rudenįvidinis
susiskirstymasiš200narių(Seime–
460narių)susidedančiojefrakcijoje
buvo labaisunkiaisuvokiamasnet
labaiįžvalgiamstebėtojui.Frakcijos
nariaipriklausėkeliolikaipartijų
ir grupuočių.Solidarumas turėjo
daugiausiai–50vietų,Krikščionių
tautinissusivienijimas(Zjednoczenie
ChrzeúcijañskoNarodowe),kritiškas
VakarųEuroposkrikdemųatžvilgiu
dėljosnuolaidumopasaulėžiūriniais
klausimaisiraiškiaipabrėžiantissavo
euroskepticizmą–26,Konservatorių
liaudiespartija (StronnictwoKon
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serwatywnoLudowe),vienijantiūkinio
liberalizmošalininkus,nepalankiai
nusiteikusius religijosminėjimui
politikoje–14.Tikketvirtapagaldydį
grupėSRA vidujebuvokrikdemiško
pobūdžio–Centrosusitarimas (Poro
zumienieCentrum),turėjusigreta12
vietųSRAfrakcijoje2nepriklausomus
narius.Krikščioniųdemokratųprogra
marėmėsiirKrikščioniųdemokratų
partija (Partia Chrzeúcijañskich
Demokratów)–6vietos,taippatpavi
eniaikitųfrakcijųnariai.
PerduSRA irLSvaldymometus

išryškėjo tendencijaSRAaplinkos
žmonėmsšlietispriešiųpagrindinių
sąjūdžių:profsąjunginioVisuomeninio
SRAsąjūdžio,kuriolyderis–prem
jeras JerzyBuzekas,Krikščionių
tautiniosusivienijimo,sustiprėjusios
KonservatoriųliaudiespartijosirLen
kijoskrikščioniųdemokratųsusitari
mo, siekiančio suvienyti įvairias
krikdemųgrupes.
išSRA frakcijosišėjosąjungossu

liberaliaLSpriešininkai,sudarantys6
nariųLenkijossusitarimo(Porozumie
niePolskie)frakciją,priešiškiEuropos
Sąjungai(beje,susijęsustotimiRadio
Marya) ir6nariųNepriklausomos
Lenkijoskonfederacijos –Tėvynės
frakciją (KonfederacjaPolskiNiep
odlegùej–Ojczyzna).
išpirmožvilgsniogalimabūtųsakyti,

kaddabarkrikdemųsrovėvienija12–13
proc.SRAparlamentarų.Jeigupridur
tume,kadjieyradaugmažiauaktyvūs,
negu„radikalūs“SRAsparnai–tau
tinisirkonservatyvus–liberalus,tai
krikdemaineturėtųdidesnėsreikšmės
šiuolaikinėsLenkijosdešinėstapatybei.
Tačiauapie„krikščioniškosiosde

mokratijos“kūrimąkartaisprabyla
irVisuomeninioSRAsąjūdžiopo
litikai.Jideratiekjų„centristiniam“
temperamentui, tiek religiniams
įsitikinimams.Beto,jibūtųpatogus
skėtispridengti idėjinįSRA nea
pibrėžtumąbeidaugpatogesnėpalai
kantužsienioryšius,negu„dešinioji
profsąjunga“.Tačiaukrikščioniškoji
demokratijaneipritapopriepavadi
nimo,neitapoidėjiniuįkvėpimu,stip
resniuužSolidarumopalikimą.

BūtentsuSolidarumusiejasiVi
suomeninioSRAsąjūdžiolyderiųbio
grafijos.Solidarumopalikimaslemia
stiprųantikomunizmąirvaliąsiekti
teisingumopriešasmenis,atsakin
gusdėlpokariometoneteisybių.Jis
įkūnijateisingumoteisineirekonomi
neprasmeilgesįiryravisuomeniškai
svarbus,mobilizuojarinkėjus.
TikSolidarumomoralinioirpoliti

niokapitaloišsekimasgalėtųpaska
tintidabartiniusVisuomeninioSRA
sąjūdžiopolitikussvarstytikokius
norskitokiusveiksmus.Beabejonės,
artimiausiumetutaineįvyks.
Mažato,buvusioprezidentoLecho

WaùęsossukurtosTrečiosiosRespub
likoskrikščioniškosiosdemokratijos
partijos(ChrzeúcijañskaDemokracja
TrzeciejRzeczypospolitej)menkas
populiarumasvisuomenės tyrimų
apklausose(1–3proc.)verčiadaryti
išvadas.Waùęsasuklydo,manyda
mas,kadkrikščioniškosiosdemokrati
josiškabagarantuosjošalininkams

rimtąparamą.Jismanė,kadpavyks
kompensuotistiprioskrikščioniškosios
demokratijosstokąSRA viduje,su
kuriantnaująpartiją.Deja,nepai
santdešinėspolitiniųjėgųpalaikymo
smukimo,Waùęsoskrikdemaineper
žengia5proc.rinkiminiobarjero.
Veikiaušįbarjerąperžengseuro

skeptiškasLenkijossusitarimas,ku
ris, panašiaikaip tai vykokitose
šalyse,galipasinaudotireferendumu
LenkijosstojimoįESklausimu,idant
susitelktųirsuvienytųLS priešinin
kus.Nežinia,arjissugebėsįgytižy
mesnėsrinkėjųdaliessimpatijas,kaip
pavykoHaideriuiAustrijojearbaeuro
skeptikamsbalsavimedėlMastrichto
sutartiesratifikavimoDanijoje.
TačiautikraiLenkijojeartimiau

siaismetaisneatsirasjokiosnaujos
krikščioniškosiosdemokratijos.Lenkų
politikaiturbūtnorėspadarytiišvadas
iš italijospatirties,kurkrikdemai
subyrėjo,ištikusvisiškammoraliniam
žlugimui.

Balandis,kurįsovietmečiuskelbdavo
švarosmėnesiu,Rusijojebuvostra
teginėsginkluotėsirpriešraketinės
gynybosmėnuo.Tuometdarišrink
tasisprezidentasVladimirasPutinas
beproblemųDūmojeprastūmėstrate
ginėsginkluotėsapribojimosutarties
START–2ratifikavimą,taipnušauda
masduzuikius–parodydamas,jogyra
neBorisasJelcinas,kurisneįstengė
arperdėmnesistengėpriversti tai
padarytisenąjąDūmą,irmesdamas
kamuolįamerikiečiams–girdi,dabar
jūsųeilėdaryti„gerusdarbus“.
Rusųnuomone,svarbiausias„geras

darbas“esanti sutartisSTART–3.

apiepavasarinius
žvaigždžiųkarus

ViRGiSVALENTiNAVičiuS

Maskvanorėtųkuogreičiaususitar
ti irpasirašyti trečiąsutartį,kuri
sumažintųbranduoliniųgalvučių
skaičiųabiejosepusėseikipusantro
tūkstančio,kartuleidžiantturėtiba
listiniųraketųsudaugeliuužtaisų,
kuriasdraudėSTART–2.Daugelio
užtaisųraketasRusijaibūtųpigiau
išlaikyti.
Reikiapažymėti,kadRusijosape

titasnusiginkluotiauga–1997m.
HelsinkyjeJelcinasirBillasClinto
nassusitarė,jogSTART–3sumažins
branduoliniųgalvučių skaičių iki
2–2,5tūkstančio.Noronusiginkluoti
paūmėjimasaiškinamasRusijoseko
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v i S u o M e N ė

Jesse’isHelmsas.Balandžiopabaigoje
jispareiškė,jogSenatasnepatvirtins
jokiųstrateginiųsusitarimųsuRusija,
kuriuospasirašysdabartinisprezi
dentas. Helmsonuomone,daliniai
ABMpakeitimaiužkertakeliąvisos
Amerikospriešraketinėsgynybossis
temoskūrimui.Helmsasyravienas
išdvidešimtpenkių respublikonų
senatorių,nusiuntusiųClintonuilaiš
ką,perspėjantį,jogjiepriešinsisbet
kokiomspastangomsderėtissuRusija
dėlABM.Tarpdvidešimtpenkiųyrair
respublikonųdaugumosSenatevado
vasTrentasLottas.Panašiospozicijos
laikosiirrespublikonųkandidatasį
prezidentus,Teksasogubernatorius
GeorgasW.Bushas.
užkietėjęskonservatoriusHelm

sas,irnetikjis,tarytumsiūlorealiai
vertintikukliasekonominesRusijos
galimybesirneeikvotienergijosstra
teginionusiginklavimosutartims,
nesRusijageriausiainusiginkluos
„natūraliu“būdu–raketosstačiaisu
rūdysiančios.Kasbeko,Helmsasne
pasižymimeilėsClintonuipertekliumi
iryraįsitikinęs,jogdemokratųprezi
dentassiekiastrateginiųsusitarimų
viendėlgalimybėsnusifotografuoti
suPutinu.„Tiknepermanosargybą,
tiknepermanosargybą,“–perspėjo
Helmsas.Kadirkokiebūtųjomotyvai,
šisgrasinimasblokuotisusitarimus
nėratuščiasgarsas–pereitąrudenį
SenatasignoravoClintonobeivosne
visopasaulionorusiratsisakėratifi
kuotibranduoliniųbandymųdraudi
mosutartį.
Žinoma,priešraketinėsgynybos

realumastoligražunėrašimtapro
centinis.Skeptikai tvirtina, jogtai
techniškaineįmanoma,tadirVašing
tonodiplomatijojeesamanenušauto
briedžiodalybų.Beto,perspėjama,
kadtaibrangu–Amerikoskongreso
biudžetokomitetaspaskaičiavo,kad
perpenkiolikametų„žvaigždžiųkarai“
galikainuotišešiasdešimtmilijardų
dolerių.Tačiau,kaipirReaganolai
kais,Amerikai,kitaipneguRusijai,
pakankapinigųmėtyti „žvaigždžių
karams“,kadirkokiejiebūtų–žais
liniaiartikri.

nominiunepajėgumuišlaikytigink
luotėslygį,kurįnumatoSTART–2.iki
2007m.pagalšiąsutartįbranduolinių
galvučiųskaičiusabiejosepusėseturi
būtisumažintasnuo6000iki3500.
Beje,terminasbuvopratęstaskeliems
metams,nesrusaineturiiškonetik
išlaikytišiųpajėgų,bet irderamai
sunaikintigalvučiųbeipaleidžiamųjų
įrengimųperteklių.
Carnegie fondoanalitikasMask

vojeAleksandrasPikajevasmano,
kadMaskvabandys išsiderėti, jog
START–3atsižvelgtųirįekonomiš
kaipajėgesnėsAmerikosgalimybes
greičiauatkurti savobranduolinį
potencialątuoatveju,jeižlugtųvisos
strateginėsginkluotėsapribojimosu
tartys.Suprask,kadangiAmerikayra
pajėgesnėekonomiškai,savoginkluotę
jiturisumažintilabiau.
Kitavertus,nepaisantvisųūkione

gandų,JelcinolaikaisDūmavilkino
START–2ratifikavimąvosnedešimt
metų.Susitarimųsuamerikiečiais
priešininkų,visųpirmakariuomenės
generolų,pozicijosyrapakankamai
tvirtos.Rusijosstrateginių„vanagų“
logikąPikajevasapibūdinataip:„Jie
sako:taip,Rusijasilpna,taip–jaisun
kupalaikytiparitetąsuJungtinėmis
Valstijomis,bettai–duotybė.Rusija
neįstengspalaikytiparitetoneisu
sutartimis,neibejų.Tačiaubesutar
čiųpatiRusijaspręs,kokiąginkluotę
turėti,kokiaturibūtijosstruktūra,ir
nereikėskiekvienamestrateginiame
objektelaikytipoinspektoriųameri
kietį,taigijiepaprasčiausiainežinos,
kiekirkoRusijaturi“.
NiekasnetrukdoVladimiruiPutinui

galvotipanašiai,tačiaukartubandy
tistrateginionusiginklavimolaimę.
Vargo jokio,ogalpavykspriversti
amerikiečiussumažintibranduolinį
arsenaląikitokiodydžio,kadMask
voskišenė„išvežtų“paritetą.Negana
to,START–2ratifikavimasatitinka
„sausopragmatizmo“stilių,kurį,anot
vienoRusijos laikraščio,kultivuoja
Putinas.Manding,sausaspragma
tizmasyraeksportuiirskiriasinuo
šlapiojo,kuristaikomasčečėnijoje–
„užmerktibanditusišvietėje“.

Taigi pinigų raketoms išlaikyti
nėra,raketomssunaikinti–taippat
nėra,paritetonepavyksišlaikytinei
susutartimis,neibejų,tačiauRu
sijosdiplomatai jaukelismėnesius
šokdinaamerikiečiussavosilpnybes
stačiaimeistriškaipaversdamipri
valumais.Atrodo, kadgromykinė
diplomatijosfilosofijapergyvenaauk
soamžių(buvusiosovietinioužsienio
reikalųministroAndrejausGromykos
politikąkažkastaipapibūdino:„Kas
mūsų–mūsų,kasjūsų–dalijamės
perpusę“).
užsienioreikalųministruiigoriui

ivanovui šį žaidimąžaistipadeda
Clintonovyriausybėstroškimaspa
keisti1972m.priešraketinėsgynybos
apribojimosutartįABM(AntiBallistic
MissileTreaty)taip,kadbūtųgalima
kurtiribotąpriešraketinėsgynybos
sistemą.
Priminsime, jogkaiDūmaratifi

kavoSTART–2, papildomoje, bet
neprivalomojerezoliucijojebuvopa
sakyta, jogRusija atsisakys visų
strateginės irpaprastosginkluotės
ribojimosutarčių,jeiAmerikanepai
sysABM.Pikajevasteigia,joggalop
Rusijanusileisirsutiks,jogameri
kiečiaikurtųribotąpriešraketinės
gynybossistemąAliaskojemainais
užgreitąSTART–3sutartiesparen
gimąirįgyvendinimą.„Rusija,nors
oficiali jospozicijakolkaskitokia,
turikažkuoužSTART–3užmokėti
amerikiečiams,irvienasišvariantų
–pakeistiABMtaip,kadvienintelį
sutartiesleidžiamągalimąpriešrake
tinėsgynybosrajonąperkeltiišFort
NoksoįAliaską,kaipprašoAmerikos
vyriausybė,“–sakėPikajevas.Tad
Rusijosdiplomatijostikslas–padary
tinedidelesnuolaidasABMtaip,kad
amerikiečiainegalėtųšiossutarties
išvisatsisakyti irkartuatrištisau
rankaskurtivisąAmerikąužden
giančiąpriešraketinęgynybą–Ro
naldoReaganosugalvotąStrateginės
Gynybosiniciatyvą,liaudiesžinomą
„žvaigždžiųkarų“vardu.
ĮtaipirštudūrėAmerikosSenato

užsieniopolitikoskomitetopirminin
kas,įtakingasrespublikonųsenatorius 
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Europąmylintyslietuviaimano,kad
žemynocentrasyrakažinkurjųže
mėje,netolisostinėsirlabaitinkama
vietavežiotižiopliusturistus.
Įvairiomisprogomisnekartąkriti

kavaulietuviųdžiaugsmądėlšioEu
roposcentro.Pirma,nustatymobūdas
ganaabejotinas–kažinkokiųlinijų
susikirtimas.Antra,kaskaipnorėjo,
tastaipirmatavo–netoliSuvalkųlen
kaiturisavą,nėkieknemenkesniais
matavimaispagrįstą,centrą.Trečia,
geopolitiškaiirEuroposintegracijos
požiūriutokscentrasreikalaujapripa
žinti,kadkomiaiirčečėnaiyratokie
patyseuropiečiaikaipolandaiirbas
kai,kadtaitapaticivilizacija,kurios
viduryjeyratokiaLietuva.
Realybėtruputįkita–čečėnai,juo

labiaukokienorskalmukai,nėne
manobūtijauprimirštosvientisosir
laisvosEuroposdalis,oVakaruoseEu
ropa,kaipdažnaisuprantaBriuselio
biurokratai,tapatinamasuEuropa,
t.y.netolimojeateityjebaigsiskažkur
visainetoliVilniaus.Jeiintegracijos
planuotojaineapvils,VilniusbusES
valstybėssostinė,esantiarčiausiaijos
išorinėssienos.
Taigivisainetolicentro–tikroar

išsvajoto–yrakažinkokiaEuropaNe
europa,jeitokįterminąjaicharakteri
zuotipasirinktume.Europiečiaigyvai
diskutuoja–EuroposarNeeuropos
daugiautameregione,kurispasitin
kaLietuvąpalikusįkeleivįbaltiškais
vietovardžiaisirbaltarusiškaiskelio
ženklais.Labaigreitaibaltiškusvieto
varžiuskeičiaslaviški,obaltarusiškus
užrašus–rusiški.VėliaušisEuropos
virsmaseinauralolinkirdartoliau.
VakarųirVidurioEuroposnedidelės,
trečiojiEuropaištempiamaperkelio
likalaikojuostų.

EUROPA...

anapuscentro

EGiDiJuSVAREiKiS

Nenoriu,kadšistekstasbūtųtik
nesenoskelionės įspūdžiai, tačiau
kurtitekstąapieEuroposdalįanapus
centropastūmėjokaiptikapsilanky
masBaltarusijoje.
PastaruojumetumitųapieBalta

rusijąirjosekscentriškąprezidentą
nestinga.Jietokiehipertrofiški,kad
pirmasįspūdisatvykusįšiąšalįvei
kiaupozityvus.Tikėjomėsblogiau.…
Viešbutissutelevizoriumi„Horizont“
bedistanciniovaldymo,visagalėko
mendantė,nevisadaesantiskarštas
vanduoirkiti„patogumai“.Na,darne
badas,darnemirtis,baltarusiaivisai
nesigėdijasavokasdienybėsirnetban
dopaaiškinti,kadtaineekonomikos,
ocharakteriopasekmė.
Klajonėspopasaulį išmokėmane

„įšokti“ įšaliescharakterį,peržvel
gusjostelevizijoskanalus.Lietuviai,
jųturintysnetketuris,galinustebti,
kadBaltarusijojenacionaliniskanalas
tebėravienas–tokspat,kokioatitik
menįsovietmečiuturėjoLietuva.
Rytmečioprogramojemoteriškė,

nugrimuotapanašiaiįnaiviąroman
tiškąKuprinoOlesią, sveikina su
gimtadieniaisskambinančiusįstudiją,
perpasakojaorųprognozę,klausosi
videoklipųirvietiniųpoetųeilių.Po
etoeilėssuokiaapiebundančiągamtą
irrytmetinįpaukšteliųčiulbėjimą.
Žmonėsdžiaugiasisavoirgiminaičių
gimimodienomisargautaisbutais,
vėliaulabairimtaivisatautadisku
tuojaapietai,kiekjodoreikiapridėtiį
valgomąjądruską.Baltarusijaneturi
joduturtingopajūrio,tad...
Kasdienėsbuitiesdalykai

baltarusiui ir jo televizijai
labaisvarbūs.Šiamelygmeny
je–jokiosdiktatūros,visiems
reikiagyventi,visiemsreikia

jodo,visiemsreikiažinoti,koksbus
oras,arkursuostroleibusai.Visatai
galnetsavotiškaipilietiška.Tačiau
kokiosnorsdiskusijosapie šalies
ateitį,EuroposintegracijąarNATO
plėtrą–ne.BesidomintysžiūriRu
sijosTVprogramas.Netskambinaį
anųkanalų redakcijas,reitinguoja
kitosšalieskandidatusįprezidentus.
Rusijostelevizijojegalimaprisiliesti
prieto,kasbaltarusiųtelevizijojetie
siognedera.
Oarreikia,kadderėtų?Štaiklau

simas,kurį turėtųužduoti toliau į
vakarusesančiųEuropųatstovai,po
stringaujantysapietikrąirmenamą
demokratijosdeficitąšioješalyje,uk
rainoje,Rusijoje,čečėnijojeirkituose
trečiosiosEuroposkampeliuose.
Demokratijosdeficitasyraproblema

ten,kurdemokratijosporeikispakan
kamaididelis.Betargalimakalbėti
apiejįten,kurdemokratijayrakur
kasmažesnėvertybėneguEuropoje
arJungtinėseValstijose.
Baltarusijojevalstiečiųtautanuo

LietuvosDidžiosiosKunigaikštystės
elitoskyrėsilabaismarkiai.Valstiečių
vaikaibuvoarpernelygpririštiprie
žemės,arstokojonetelementaraus
išsilavinimo.Jienesimokėmokyklose
iruniversitetuose,išūkininkųvaikų
neišaugomaironiai.Ojeikasirišaugo,
pasirinkorusiškąarlenkiškąbūtį.So
vietmetisBaltarusijojeatradoveikiau
žmones,onetautinębendriją.Ėmus
jąsparčiaiurbanizuoti,pririnkusmig
rantų,bendrijadarlabiauatitrūkonuo

kokiųnorsšaknų.
Panašiai vyko ir

ukrainoje.Režisie
riusGytisPadegimas,
pastatęsLesiosuk
rainkos romantišką
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pjesę „Giriųgiesmė“,atrodo,davė
galimybęlietuviuisuprasti,kasyra
ukrainietis.LesiosukrainkosLuka
šas,užaugęskaipromantiškasgamtos
vaikas,palūžta,kaireikia išeiti iš
gamtosarmegztisujaūkiniussaitus.
Civilizacija,atitraukusijįnuogamtos,
verčiaskandintisieląalkoholyje,nes
begamtossielaneturikąveikti.
Baltarusijojeyra„įkaltas“savojo

Jankosįvaizdis–baltarusisvalstietis,
dažniausiailiesasneaukštasvaikinas,
tenoriukusuokiantispseudoliaudiš
kasdaineles.Jankanepaprastaimyli
savolaukusirmiškus,gimstajuoseir
liekasujais.Jankanemaištauja,nes
maištasyranenatūralusdalykas,jam
nereikiauniversitetų,Europų,globa
lizacijų,jopasaulis,kaiptotelevizinio
poeto,baigiasi tiesmedžiovainiko
viršūne.Jogyvenimesaviskausmai.
Jogyvenimasšiameregionegalibūti
pilnasromantikosiraistrų–jamegali
atsirastiromantiškaOlesiosmeilė,
kuriosnepatiriairnesuprantaracio
nalusSkandinavijosbiurgeris.Tačiau
gyvenimasverčiajįrūpintisjodokie
kiudruskojeirvandentiekiovandens
švara,daržotręšimuirkitaissvarbiais
dalykais.Olesiatelevizoriausekra
nevislabiautunka,visnuobodžiau
klausoeilių,vislabiausuvokia,kad
josgyvenimoprasmėyramaišeliosu
maistoproduktaisturinys.
JankairLukašasžino,kadviskas

užmiškoiraukščiaumedžiųkupolų
yranejiems.Niekadosnebuvojiems,
ogaliausiaiarreikiaįtaipretenduo
ti–yrakasrūpinasi,yrakamgalima
deleguotisavovalstybėsirEuropos
reikalus.Areuropiečiųvertybės,ku
riasBriuselislaikytųuniversaliomis,
yravertybėsirčia?GaltiesiogLuka
šasapiejasniekonežino,irkaiptik
dėltojoskrydisnėraaukštesnisuž
žydinčiosobelsviršūnę.
Galimadaugkąkaltinti–prezi

dentusirpremjerus,galimakaltinti
istorijąarnetgeografiją.Ogalgeriau
nekaltintiirsutikti,kadanapuscent
royrairvisadabusnetaip.Kaipgali
būtiBriuselyjearnetVilniuje.
yrakeletasaiškinimų,kodėlbalta

rusiaiirukrainiečiailaikunesukūrė,

osukūrętaip irneįstengė išlaikyti
valstybių.Sutinkusukalbančiais
apie tai,kadvalstybėsklausimas
buvovisaiatsietasnuodidžiosios
tautosmasėsgyvenimo.1990–1991m.
nepriklausomybėnukritokaipkoks
nereikalingaslaisvosrinkosirekono
miniųreformųatributas,atsiradusios
valstybėsveikiaitapoLukašenkosir
Kučmosvalstybėmis,betnedidžio
siomisJankosirLukašotėvynėmis.
Koks skirtumas –Europa čia ar
Neeuropa.Estai su latviais turėjo
pilietinėsvisuomenėsužuomazgas,
lietuviairomantiškaikiboįistoriją,
žavėjosinetikgeltonkasėmismer
ginomis,bet ir tautoskovomisbei
milžinųkapais.Jankosromantika
taipirlikošaliaOlesiosašarų.Bal
tarusijosintelektualaiMinskesakė:
jumsgerai,jūsVakarai.Jųpačiųgy
venimasapimtasbejėgiškumo.Ogal
teisingosuvokimo,kadJankanegali
pakiltimaištui?Juolabiauilgalaikei
programai.
Europaneturikoncepcijos,kąda

rytisužeme,prasidedančiavosper
pusšimtįkilometrųnuolietuviųEu
roposcentro,kądarytisužmonėmis,
kuriepertautiniųvalstybiųkūrimo
šimtmečiustaipirneapsibrėžėsavo
tautinėsgeografijos,nesuvokėsavos
tautinės istorijos.Priešdešimtmetį
atrodė,kaddemokratija,rinkoseko
nomikosidėjairnoraskurtivientisą
beilaisvąEuropąrisisperkontinentą,
nepalikdamas jokių istorijos irge
ografijosreliktų.Europaišpradžių
patikėjokomunistaisreformatoriais,
vėliaukomunistaisnacionalistais,
tačiauirvieni,irkitigreitaipaskendo
korupcijosliūne,susikūrėsavoklanus
irįEuropąėmėžiūrėtikaipįgalimą
lėšųšaltinįsavobizniui.Vieni,gavę
injekciją,jaučiasipatenkinti,kititikisi
dar.irgauna.
Okądaryti?–klausėvienoje iš

Europossostinių.Mesgalimereikšti
susirūpinimądėldemokratijoslikimo
Baltarusijoje,galimestebėtis,kodėl
ukrainiečiainorineeuropietiškai,
betveikiauazijietiškaistiprauspre
zidento,tačiaupagaldabarvyraujan
čiastarptautiniųsantykiųnuostatas.

Demokratija,kadirkokiažavijibūtų,
nenumatogalimybėssavęseksportuo
ti,nenumatogalimybėsirgintidemok
ratijossvetur.Pastarajamveiksmui
reikiamotyvuotisavoviešąopiniją.
Tainelengva,irdažnaituopasinau
dojama,nenorintniekodaryti.
Galtaipirgeriausia.Jankainerei

kiaVyčioirLDK,Lukašuinereikia
neiHabsburgų,neilenkų,galiausiai
abiemsnereikiaeuropietiškųsubtily
bių.JankairLukašassaugumąjaučia
neNATOdimensijoje.Juoskamuoja
klausimas, išgyvensarneišgyvens
šeimaikialgos.JankairLukašaspa
siruošęsgintitebeveikiantįindustrinį
monstrą,betnejorestruktūrizacijąir
privačiąiniciatyvą.Taippaprasčiau,
dėsningairužtikrinta.Nebentvaldžia
lieptųkitaip.
Medininkųpasieniopostas, jau

šiandienįrengtastiesiogpavyzdingai,
veikiaitapsEuropossiena,skirian
čiaLukašoirJankos,odarir labai
panašiąivanoerdvęnuobesiinteg
ruojančiosEuropos.Skiriašiandien
bevilties,kadkadanorsEuropair
Neeuropasueisdrauge.Skiriaper
pačiąLietuvosistoriją,kurioslietu
vis,kažkadašenbeitenišmėtęs,taip
patdarnesusirinko.Kodėlkaiptik
istorinėsLietuvosteritorija,Europai
integruojantis, lūžtapusiau?Kąne
taipdarėkunigaikščiaiXiV–XViii
a.?Ogalviskądarėteisingai,tikLie
tuvaneįveikėužkeiktosHuntingtono
linijos,dalijančiosVakarų irRytų
civilizacijas.Lietuvabandėpereiti
civilizacijųRubikonątaikiomisinicia
tyvomis–sumanėunitųBažnyčią,o
eklektiškąLDKbūtįRytaiveikėjėga
ircivilizacijųdalijimolinijądarparyš
kino.Vieniarkitiužkariautojailiniją
bandėstumtitankais.Tainepavyko.
Europosintegratoriaiatėjosunaujo
mistaikiomis iniciatyvomis,kurios
vietiniamsvaldovamsnetiko,oJanka
irLukašaslikoabejingi.
Ar lietuvisnesijauskaltas,kad

XXa.pabaigojetaipskubėjočiasta
tyti integruotosEuropos sieną?O
galpasijus laimingas laiku jąpa 
statęs?

EUROPA...
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AlšėnienėEstera,Įšalusivaltis:
trilogija,Vilnius:Agora,1999,382(1)
p.,1000egz.

JAVgyvenančiosautorės,prieške
turiasdešimtmetųpradėjusiosrašyti
šiąknygą,romanai„Agilė“,„Audra“,
„Agnė“papildopramoginėsgrožinės
literatūrosgretas.Knygojeaprašo
masenųŽemaitijosdienųpanorama,
trijųmoterų,Agilės,Audros,Agnės,
gyvenimai,bandomasukurtiįvairius
charakterius,dialogus,siužetą.

SauliusDrazdauskas

EagletonTerry,Įvadasįliteratū
rosteoriją,išanglųk.vertėMarijus
Šidlauskas,Vilnius:ALK /Baltos
lankos,271p.

Taipirmoji verstinė literatūros
teorijapoNepriklausomybėsatkū
rimo.iškitųhumanitariniųsričių,
pirmiausia iš filosofijos,perimtais
metodais–fenomenologiniu,hermeneu
tiniu,recepcijosteorija,struktūraliz
mu,semiotika,poststruktūralizmu,
psichoanalize–bandomaapčiuopti
literatūroskūrinioprasmę.Teorinė
mintisdėstomaneakademiška, lie
tuviškai„paskaitoma„kalba.Įdomus
mėginimasliteratūrosteorijąpraplėsti
politiniaisįsitikinimais,tikkažinar
šiaislaikaisjąbūtinagrįstiirmark
sizmu?

GediminasMikelaitis

ErazmasRoterdamietis,Pagi
riamasisžodiskvailybei,išlotynųk.
vertėMerkelisRačkauskas,Vilnius:
Almalittera,2000,251p.

Erazmoknygalietuviškaileidžia
maantrąsyk.Šisleidimasirgeriau
suredaguotas,irgeriaukomentuotas,
irgeriauapipavidalintas.Keista,bet
tokiasenaknyga,regis,nėkiekneišsi
kvėpė.Tai,kassakomaapieteologus,
mutatismutandis tinkadabarties

mokslininkams,oįsimylėjėliaitokie
patvisada.Norsirdidžiaimokslinga,
šiknygavisaijuokinga–moksleivis
jągaliskaitytitaippatlinksmai,kaip
irfilologasklasikas.

VytautasAlišauskas

IlgūnasGediminas,KazysGri
nius,Vilnius:Pradai,2000,627p.

Knygojeišsamiaipasakojamaapie
įžymausvisuomenėsirpolitikosveikė
jo,trečiojoLietuvosRespublikospre
zidentoKazioGriniaus(1866–1950)
gyvenimokeliąnuogimtojoSelemos
Būdoskaimoikitolimosiosčikagos.
Leidinįpuošiadaugiaukaippusantro
šimtonuotraukų,didžiojidauguma
skelbiamapirmąkartą. Tai nėra
politinėbiografija sensustricto, to
dėlnevisiGriniauspasaulėžiūrosir
valstybinėsveiklosaspektainušviesti
visapusiškai.

AlgisKasperavičius

Ku la kaus kas An ta nas,Kovauž
valstiečiųsielas: carovaldžia,Lietuvos
visuomenėirpradinisšvietimasXIXa.
viduryje,Kaunas:VDu,2000,163p.

istoriografijojepirmiausiaapibūdi
namakas įvyko,tuotarpubrandųjį
istoriniųtyrimųetapąsudaroatsa
kymai įklausimus:kodėl taigalėjo
įvykti?arbakamirkaipšovėįgalvą
tokiukeliupakreipti istoriją.Kula
kauskaskaiptikpastaruojupožiūriu
detaliaibeimeistriškaiatskleidžia
vienąmėginimųrusifikuotilietuvius
epizodėlį–pamokomą,kaip irkiti
Rusijosimperialistiniaisumanymai
Lietuvosatžvilgiu.Autoriusaptaria
tiekįgyvendintusplanus,tieknere
alizuotasalternatyvas.

PauliusSubačius

KunčinasJurgis,Niekienonamai:
Alytausnovelės,Alytus:Alytausnau
jienos,1999,200p.,1200egz.

Apsakymai,romanai,poezija,esė,
publicistika–irdarAlytausnovelės.
Pasakojimasapiegimtąjįautoriaus
miestą.PuikuspasiskaitymasKun
činomėgėjamsir jostiliausvertin
tojams.Svarbiausiasdalykas,kaip
irvedamojojerinkinionovelėje„Tai,ką
reikiaprisiminti“,–nuolatataidintis
leitmotyvasreikiaprisiminti.Oprisi
mintiKunčinasturiką(norėtųsisu
lauktikokiųVilniausnovelių)!Deja,
kaipautoriuitapoįprasta,joknygos
kaskartprastaiapipavidalinamos.

MikasVaicekauskas

Literatūrostekstointerpretacija:15 
lietuviųrašytojųtekstųinterpretacijos
pavyzdžiai irpatarimaimokiniams
ir jųmokytojams,sudarėGiedrius
Viliūnas,Vilnius:Almalittera,2000,
236p.

VienuolikosVilniausuniversiteto
Lietuviųliteratūroskatedrosdėsty
tojųsukurtųpavyzdiniųrašiniųrin
kinio,matyt,nepavyksišvengtitiems,
kurie ruošiasi arba ruošia laikyti
lietuviųkalbosbrandosegzaminąA 
lygiu.Konspektyvūs irkonkretūs
įvadiniaimetodiniaipatarimaikaip
interpretuoti literatūros tekstąbei
vienaskitas jais sekantis rašinių
fragmentas–gelbėjimosi ratasgu
vesniemsmokiniams,skęstantiems
mokytojų irvadovėliųsuskystintos
meilėsliteratūraivandenyse.

PauliusSubačius

MačionisZenonas,Profesorius
KazysDaukšas,Vilnius:Pradai,2000,
675p.

KazysDaukšas–vardasbentgir
dėtastiems,kasanaissovietųlaikais
domėjosioficialiuirpusiauoficialiu
viešuojugyvenimuirvisiškainebe
aktualusšiandien.Visdėltožmogaus
biografijavisadayrairepochospa
veikslas.Neįmantriai,kartaisirnai

KNYgoS
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vokaiparašytaknygasuteiksgausybę
medžiagosnetolimaipraeičiaipažinti,
ovilniškės„Neringos“kavinėslanky
tojaitiesiogapsidžiaugs–bentman
smagiausiknygospuslapiai skirti
kaiptikjai.

VytautasAlišauskas

MicheliniGuido,MartynoMaž
vydoraštai ir jųšaltiniai,Vilnius:
Moksloirenciklopedijųleidybosins
titutas,2000,732p.,500egz.

Knyga irnuvilia, irnudžiugina.
Norėtųsiturėtinaująirneapipjaus
tytais kraštais Mažvydo raštų
faksimilę,kritinįtekstųaparatą ir
pan.PrieKatekizmogražumatyti
lenkiškąSekliucijano tekstą, bet
priepoteriųreikėtų ir lietuviškųjų
rankraštiniųpoterių–irnespecialis
tasmato,kadverstaneišSekliucijano.
Puiku–Mažvydolaiškųfaksimilės.
Knygos leidėjai ir toliauMažvydą
regitikkaipkalbosmoksloobjektą,
pridedamosestudijoseteologijosar
kultūrosistorijos–nėkvapo. 

VytautasAlišauskas

PivorasSaulius,Lietuviųirlatvių
pilietinėssavimonėsraida: XVIIIa.
pabaiga–XIXa.pirmojipusė (Ly
ginamasisaspektas),Kaunas:VDu,
2000,151p.

Veikaledarsykįaiškinama,kaip
radosimodernioskaimyninėstautos
–viskąlėmęvalstiečiai,kuriebuvo
labaipriešiškidvarininkamsirlinkę
įrusofiliją (latviai)arbakonsolida
vosisuponaisnacionaliniupagrindu
(lietuviai).Tačiauskaitytojasveltui
tikėtųsiprofesionaliaiištirtoanuome
tėssavimonėssusiklostymotolesnės

perspektyvos.Knygojeišvengtaprie
laidos,kiekdviejųbaltųtautųnesu
tarimus,požiūrioįpasaulįiristorinio
likimoskirtumusXXa.lėmėpilietinės
tapatybėsšaknųypatumai.

PauliusSubačius

RomualdasGranauskas,sudarėRi
masŽilinskas,Vilnius:Baltoslankos,
2000,112p.,(ser.Atspindžiai:kūrybos
studijosirinterpretacijos).

MarcelijusMartinaitis,sudarėJur
gaPerminaitė,Vilnius:Baltoslan
kos,2000,196p., (ser.Atspindžiai:
kūrybosstudijosirinterpretacijos).

Mokyklaiskirtuosestraipsniųrin
kiniuose stengiamasipateiktipa
čių rašytojųmintis, svarbiausius
straipsnius,recenzijasapiekūrinius.
Rinkiniaineabejotinaibusnaudin
gimokinukui,kuriamnebereikės
kuistis senuose leidiniuose.Kita
vertus,atskleidžiakritikosprivalu
musirtrūkumus,ypačišryškėjančius
vadinamuosiuose „Fragmentuose“.
Vieni fragmentaipataiko į taikinį,
kitisukagražiųžodžių irskambių
formuluočiųkeliais irklystkeliais,
pvz.,prieGranauskoprozosesmės
netnepriartėjantisMykoloSluckio
komentaras.

RimaMalickaitė

VerdonJean,Viduramžiųmalo
numai,išprancūzųk.vertėirinaMi
kalkevičienė,Vilnius:Baltoslankos,
2000,175p.

Tiems,kuriedarnuomokyklossuolo
vaizduojasiViduramžiuskaipsaulė
tųkatedrųirprotosutemųepochąir
pamiršta,kadirtuometgyvenęžmo

K N Y g o S

nėsbuvoiškūnoirkraujo,Pasolinio
„Kenterberiopasakojimai“irVerdono
„Viduramžiųmalonumai“būtųbegal
įdomūs.intriguojančiaiparašyta ir
sklandžiai išverstaVerdonoknyga
apiemalonumus(nuomeilėsikime
džioklės)galibūtiirvienasišskaitymo
malonumų.Tikgaila,kadpiešiama
tradicinė (blogąja žodžioprasme)
represinėsBažnyčiosirprigimtinės
žmogausteisės (šiuoatvejuteisės į
laisvę)dichotomija.OgalBažnyčiai
derėtųsurengtidarvienąatgailosir
atsiprašymodieną–šįkartužerotinės
fantazijosžabojimą?

LiudasJovaiša

WölfflinHeinrich,Pamatinėsme
noistorijossąvokos:stiliausraidos
problemanaujajamemene,išvokiečių
k.vertėJurgitaLudavičienė,Vilnius:
Pradai,2000,273p.

Ponemenkopasisekimoirnetkelių
leidimųsulaukusiosErnstoGombri
cho„Menoistorijos“pasirodėirkitas
nemažiaugarsusirpopuliaruskla
sikinėsmenotyrosveikalas.Bejokol
kasneapsieina joksdailės istorijos
pradžiamokslis.Taigi tęsiamasne
lengvasirkilnusvisuomenėshuma
nitariniošvietimodarbas.Norėtųsi
priminti,kadnetpasauliniomasto
dailėtyrosįžymybėsretairašolengvu,
patraukliustiliumi,dažniausiaivar
tojaspecifinękalbą,daugsudėtingų
terminųbeivardų,todėl jaukinant
lietuviųskaitytoją,privaluitinati
džiaiparinktivertėjobei redakto
riaus tandemą iružtikrintidarnų
bei sklandų jųbendradarbiavimą.
Priešinguatvejutokievertimaibus
kaipvanduoįsmėlį.

GiedrėJankevičiūtė
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i

Niekoneturėtųstebinti tariamai
didelissavižudžiųskaičiusLietuvoje.
VertinantAušrosgadynęmedicininiu
požiūriu,diagnozėaiški–tautinisšo
kas,kurįsukėlėdėlilgųbaudžiavos
šimtmečiųsuiręnervai.
AntaipatriarchasJonasBasana

vičiusbuvobaisushipochondrikas
irsavogyvenimąsuvokėkaipnervų
ligosistoriją.
MikalojusKonstantinasčiurlionis

išprotėjoirmirėPustelnikosanato
rijoje.
PoetasEduardasJokūbasDaukša

valkatavoirmirėsušalęskelyje.
PoetasEdmundasSteponaitismi

rėpačioje jaunystėjenuosmegenų
uždegimo.
BajorasirrevoliucionieriusLiudas

JanavičiusnusižudėJakutske.
KompozitoriusčeslovasSasnaus

kasdėlįgimtonervingumoatsisakė
dainininkokarjeros.
RygospolicininkasirpoetasJuozas

MiliauskasMiglovaranepripažino
naujųžodžių,užsispyręsbuvoirliko
prieš „sielą“ ir „įsčių“, siūlydamas
tokiasmaldaknygessu jųautoriais
viešaisudeginti,osaveįtikino,kad
visosLietuvos lopšysyraViduklės
apylinkės,nes„ženklinvidu“.
PoetasirVirbalioburmistrasJonas

Mačys–Kėkštasprasigėrė,pavogė
miestelio raštinėsdokumentus ir,
nuvykęsAmerikon,virtosaujapelenų
FreshPondkrematoriume.

PoetasAndriusJonasVištelisViš
teliauskasvedėlenkę,kurijįpravar
džiavopagonimi,susirgoneurozeir
mirėBuenosAiriųbeprotnamyje.
Keliųstatybos inžinierius irdra

maturgasAntanasVilkutaitisKe
turakismirėSanktPeterburge,dak
taroŠteinoprivačiojepsichiatrinėje
ligoninėjenuosilpnaprotystės,kurią
sukėlėsifilis.
KalbininkasKazimierasJaunius

sirgonervųligairkurįlaikąpraleido
beprotnamyje.
KalbininkasKazimierasBūgasu

sirgonervųligairmirėKaraliaučiaus
universitetoklinikose.
KunigasirpoetasJonasŽiliusJoni

lavedėsavosekretorę,susirgonervų
pakrikimuirmirėSmiltynėje.
DailininkasAntanasŽmuidzina

vičiusParyžiujesudeginoHenriMa
tisseiškamšąirsušokojaisuktinįbei
klumpakojį.
Maironisnuolatverkdavo,kai

važiuodavoproTrakųpilį;užtat
Vydūnasniekadaneverkė,nesbu
vosausaskaipkempė,vegetarasir
niekonegėrė.
Tikarvertašįsąrašątęsti?

ii

VincasKudirkamėgdavoskripke
lepagriežti,tačiauŠakiųbažnyčios
varpasjosmelodijasvisužgoždavo.
Daktarątai labainervino,tadjis
nutarė tuovarpuatsikratyti, ir
kai jįnukabinęsvilkonaktįper

miestelį,tasaisavoskambėjimudaug
žmoniųprikėlė.
Nebūtinaturėtimuzikinęklausą,

idantpajustumistorijosalsavimą.
Mikliosrankossvarbiau.

iii

1826m.SimonasDaukantasatvyko
įRygąirtapoRygosirLifliandijos,
EstliandijosirKuršogeneralguberna
toriauskanceliarijosžurnalistu.
Lygiaipošimtometų,1926m. iš

Rygos įLietuvąatvykožurnalistas
JustasVincasPaleckis.
Žemaitiškareinkarnacija!

iv

1434m.gegužęJogaila,iškišęsgalvą
propilieslangą,klausėsilakštingalų
čiulbėjimoirlabaisusigraudino:

–Kokstu,Viešpatie,
didis!AntaiMindaugą
nugalabijo,Vytenįnu
trenkėperkūnas,Ge
diminąnunuodijo,Al
girdąsudegino,Kęstutį
pasmaugė,Vytautąnu
metėarklys,oštaiašgy
venu,kupinaspasaulio
skambėjimo!
Pošiųžodžiųpersi

šaldėirnetrukusmirė.
Nesuprato Jogaila,

jogmirtiskartaisgieda
lakštingalosbalsu.

UŽSKLANDA / ATSKLANDA

istoriniaidienorakščiai
PALEMONASDRAčiuLA

ištiesų...juokinga...
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išreikštiužberlynietiškąaštuonioliktoamžiausApšvietossąjūdį.Kitavertus,šįsąjūdįmininčiuose
renginiuoseapiejįkalbairvertinakitosnacijosatstovai.Štai,pavyzdžiui,kovo28d.Valstybinėje
Berlynobibliotekojeatidarytaparoda„ImmanuelisKantasirBerlynoApšvieta“.Šiaprogasusirinku
siemsvienintelępaskaitąskaitėprofesoriusišJeruzalėsYirmiahuYovelis.Neatsitiktinėirpaskaitos
tema:„KantasvokiečiųiržydųApšvietoje“.
Esamairkitųreiškinių,rodančių,kadšiandienvokiečiaivengiaviešaikalbėtiapiesavonaciona

lumą,savokaipasmenųnacionalinęidentifikaciją.NetabiejųVokietijųsusijungimas,kurisirleido
Berlynuitaptitokiu,kokįjįšiandienmatome,dažniausiaiaiškinamastikpolitiškai,kaipdviejųvie
nosVokietijosvalstybėsdaliųsuvienijimas.Politiškumovertėsiškėlimasviršnacionalinėsaštrina
įtampąirtarppačiųvokiečių.Politiškai,socialiaiirekonomiškaimažiauišsivysčiusirytinėdalis,
vidinįVokietijosgyvenimąvertinantpolitiniu,nenacionaliniumatu,priimamakaipnašta,socialinių
irekonominiųvisosVokietijosnegandųpriežastis.
Tačiau,kitavertus,kažinarkadanors,išskyrusnaciųvaldymolaikotarpį,Vokietijojebuvoįsi

tvirtinusiarbandomaįtvirtintivieningosnacijossavimonė.Vokietijojestipriosirpalaikomosde
centralizacijostendencijos.Berlynas,norsirtapęsmegapoliu,suvienytosVokietijossostine,nie
kadanebusvienintelis,neprilygstamasjoskultūroscentras.AiškindamišiošimtmečioVokietijos 
įvykiuspolitiškai,vokiečiaistengiasikalbėtiapienacionalizmąkaippolitinįreiškinį,nustatytisu
juoasmeninįsantykį.Viešaipabrėžiama,jogšiandienėVokietijaistoriškaiyranutraukusiryšįsu
naciųvalstybe.
Berlynenetikėtaitapauvienoišpradžiųmanelabainustebinusioreiškinioliudytoja.Vienasberly

nietiskolegamaloniaileidopadirbėtipriekompiuteriosavodarbokabinete,kurįdalijosisudardviem
jaunaiskolegomis.Pastariejiegzaminavovienąstudentę.Jaiužduotasklausimasbuvoapietai,ar
jikaipvokietėjaučiantiatsakomybęužnaciųnusikaltimusprieškariuirkarometais.Kągaližinoti,
galtaipklaustipaskatinoužsienietėsbuvimastamepačiamekambaryje.Tačiaustudentėneatrodė
nustebusi.Manklausimaspasirodėitinasmeniškas,intymus.Išto,kaipatsargiaiirįgudusiaistu
dentėžingsniavonacionalumo–nacionalizmoriboslabirintu,piršosiišvada,jognacionalumasšiandien
lietuviuireiškiavisaikąkitaneguvokiečiui,obūtilietuviukultūriškaiirpsichologiškaiyradaug
paprasčiau,negubūtivokiečiu.
IškeltivienąarkitąnacionalizmoformąVokietijosvisuomenėjetampaintelektinepoza,kolkas

neviešaimadingakaikuriųintelektualųgrupėse.NeseniaiVokietijąsudrebinovadinamasisSloter
dijkoskandalas.Skaitydamaspranešimąvienojekonferencijoje,filosofaspareiškė,jogžmonesbūtina
genetiškaitirtiirskirstyti.Beabejo,jisišankstožinojo,kadtokspareiškimasbūtentVokietijojesu
kelsskandalą.Taipirįvyko:pranešimassusilaukėplatausirpriešiškoviešosiosvisuomenėsatgarsio.
Kitavertus,demokratinėješalyjefilosofasnekliudomaspaskaitospagrinduišleidoknygą,kurioje
jisvisiemsprieinamubūduišdėstėsavoargumentus.Knygosnetikkadniekasneuždraudė,tačiau
jisusilaukėnetikėtopopuliarumo.Tiesa,populiarusisfilosofaspatyrėakademinęnesėkmę:nebuvo
paskirtasįjamdarikiskandaložadėtąaukštąakademinįpostąVokietijoje.
Visdažniaupasitaikoirtvirtų,skaičiaisparemtųiššūkiųVokietijosvisuomenei.ŽurnalasSpie  gel ba

landžiopradžiojepateikėsensacingąsociologinęinformaciją.Dvidešimtseptyniprocentaivokiečių
jaunimoyrapriešiškiužsieniečiams.Berlynotelevizijapaskelbėšiąinformaciją,papildžiusikitais
duomenimis,jąlygirpaneigiančiais.Vienomokslinioinstitutotyrimairodo,kadvokiečiųjaunimas
nėrapriešiškasužsieniečiams.Šįkartą,tiesa,nepateikiamijokieskaičiai.Nacionalumo–nacionalizmo
santykioproblemąVokietijaiteksanksčiauarvėliauirturbūtskausmingaispręsti.
TokiosdvigubosinformacijosnegalimapaaiškintivienviešaispolitiniaisVokietijosinteresais.Tai

bendrasatsikuriančiosVokietijosbruožas,geraipastebimaskaiptikBerlyne.Jokieskaičiainegali
aprėptijojeatsirandančiosįvairovėsbeijokstyrimas–pateiktivienareikšmiųvertinimų.Vokietija,
kuriosproblemas,sėkmesirnegandasryškiausiaiatspindiBerlynomiestas,šiandienkuriasavois
toriją,kuriyradaugianacionalinė.NetikėtaišiuolaikiškaiberlynietiškaiskambaKarloMarxocitata,
„aukso“raidėmisišrašytaHumboldtouniversitetofojė.Pasaulį,kurįikišiolfilosofaitikaiškino,mes
turimekeisti.
BerlynasatspindiVokietiją,betBerlynasyrakaskitaneguVokietija.Berlynokultūrinissavitumas

būdavoišreiškiamastrumpafraze,išsprūdusiairišMarleneDietrichlūpų,Ber lin ist Ber lin.Berlynas
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irdabaryraBerlynas,nėįvienąkitąnepanašusmiestas,sudarytasišdviejųskirtingųdalių,norsir
suvienytųpolitiškai,betturinčiųsavitąsocialinį,ekonominįirkultūrinįgyvenimą,išskirtiniųmielų
bruožų.Vienaberlynietėkaiptokįrytųpusėssavitumąnurodėsaldumynus,kokiųvakarųpusėjenė
sužiburiunerasi.
Berlynasšiandienyraatradimųirnusivylimųmiestasvokiečiams,kuriegrįžtaįjį,vedamipraeities

prisiminimų.Pagyvenusivokietėveltuibandosurastinamą,kuriamejigyvenoprieškarąmokydamasi
Berlyne.Berlynasyraaiškiųarvospastebimųprieštaravimųirparadoksųmiestas.Moteris,beveik
kasdienantFriedrichstrasse’stiltoperŠprėarmonikagrojantirusiškųpatriotiniųkarometųdainų
melodijas,taippatyraBerlynogyventoja.ĮBerlynąatvykstažmonės,niekaipnesaistomisudėtingos
joistorijos.Berlynesauvietosieškojosenbuviai.
Paradoksali,betsimptomiškayraKreuzbergorajono,kuriamegyvenabeveikvienturkai,istorija.

Kaippasakojasenbuviai,tuometu,kaiapiemiestosusijungimąniekasnetiknekalbėjo,betirne
galvojo,VakarųBerlynovaldžiagausėjančiaiturkųbendruomeneiapsigyventiskyrėžemęmiesto
pakraštyje.Niekonuostabaus,kadtoježemėjeikitolniekasnenorėjokurtis,nes,būdamaBerlyno
pasienyje,jituometuneturėjojokiųvystymosiperspektyvų.Šiandienšisrajonasnetikėtaiatsidūrė
pačiamesparčiaibesivystančiomiestocentre.
Berlynasšiandienyratavieta,kuriojedaugdalykųnetikėtaiįgyjakituspavidalus,apgaubiami

netikėtosreikšmės.Istorijairdabartispersipina,vienakitąparyškindamos.Rytųpusėjeaptiksime
nemažaipastatų,kuriųsienoseaiškiosBerlynomūšiopaliktosžymės.Šaliajųkylastikloirbetono
konstrukcijos.Perkuriami,pertvarkomiištisirajonai,betpačiameBerlynocentreaptiksimeirramią,
statybųnepaliestąvietą,kuriojepalaidotižydaiirįkuriąbūtinainuvespovakarinįRytųBerlyną
jusvedžiojantisstudentasvokietis.
Berlynastuoirišsiskiria,kadjamelabairyškiaiirkoncentruotaiatsispindiVokietijosistorija,

šiandienosjosbėdosirateitiesviltis.Akivaizdu,jogmiestoplėtimasisirvirsmasmegapoliutoligražu
nėrasietinassudžiugesiopilnugyvenimu,viltimidėldargeresniorytojaus,leidusiamiestąpavadinti
greičiausiupasaulyje.Dabarmiestasneplečiasi,vystosi,opildosi,atsinaujina.Iršisatsinaujinimas
suprantamasgreičiaukaipbūtinybė,užkuriąmokamasocialinebeinacionalineįtampa.
Miestotyrinėtojainurodo,jogšiandienBerlynosocialinėintegracijayraimperatyvi,kalbamaapie

augančiassocialinesproblemas,dėljųstiprėjančiasnacionalizmoapraiškas.Pokyčiai,kurieiškarto
nėrapastebimi,kurienėravisiškaivaldomi,formuojaateitiesBerlynokultūrinįirsocialinįpagrindą,
vykstažmoniųtarpusaviosantykiuose.ŠiandienaišBerlynogyventojųreikalaujaneapsimestinės
tolerancijos,naujoistoriniųnuoskaudųįvertinimobeidaugtvirtesniotikėjimoateitimi,neguiškurio
norskitoVokietijosmiestogyventojų.ŠiandienosBerlynasyrasocialinisnacionalinisišbandymas
jiemsirdardidesnisVokietijai.
Akivaizduirtai,jogdaugiausiapermainųtenkarytineimiestopusei.Josišoriniaipavidalaikintane

kaipjospačiosvystymosipasekmė,odėlvakarinėspusėsiniciatyvųir,žinoma,svariosmaterialinės
paramos.Artaiišstumsperkeliasdešimtmetųsuformuotąsavitumą,miestokasdienybėsįpročius,
aršiosistorijospatirtįperimsbeiintegruosvakarųpusė,šiandienlabaisunkunumatyti.
Nekylaabejonių,kadpokieklaikoabiBerlynopusėssupanašės,bentjauišoriškai.Rytiniame

centrenebeliksužkaboriųirpusiauapgriuvusiųnamų,kuriuoseglaudžiasimenininkai,neforma
laistudentai,miestoegzotikosieškantysturistai.Užkaborių,taipprimenančiųdingusįsovietiškai
apšiurusįVilniaussenamiestį.Norisitikėti,kadBerlynasišaugsįkažkąnaujairvientisa,kuriame
deraskirtingybės.
ŠiandienBerlynaskaipdaugiatautisirdaugiakultūrismiestasyraiššūkiskultūriniobeinacionalinio

grynumosergėtojams.Praeitis,kuridažniausiaisiejamasuvienanacija,dabartyjetransformuojasi
įdaugianacionalinę,galnevientikBerlyno,tačiauirvisosVokietijosateitį.Kaipšišalis,ikišiolne
turėjusitokiospatirties,išlaikysšįišbandymą,parodysateitis.

20000502
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AušraVaišvilaitė

2000 m. ba lan džio 1-oji.Dupranešimaiperradiją
–kadmiestomerubusGentvilasirkadmiestomeru
busKurtinaitis.Norėčiau,kadnorsvienaspranešimas
nebūtųbalandžio1osiospokštas.OČekijosužsienio
reikalųministrasVDU–nepokštas.Vestibiulyje,ant
kiekvienolaiptųmaršoirkampopoaukštąbeveidįir
kostiumuotą.Salėjeprofesūrairmūsųateitis.Minist
rasatrodopaprastasirišmintingas.Sakė:mokykitės
išmūsųklaidų,neišsavo.Nemanykite,kadklestintį
kapitalizmągalimasukurtibekapitalo.Lengvapasa
kyti–nemanykite!

04 02. Anytosgimtadienis.Pensininkaiirmes.Politikoje
jiemsviskasaišku.Tikvienavaistinėsvedėjabalsavouž
liberalus.JossūnuskartusuKlemensuRimšeliulankė
darželį.BetdėlSeimopirmininko–visiškaharmoni
ja.VienassvečiasjaunystėjedirbosuAloyzuSakalu.
Sakė:buvosmailaspriemoterųirgudrusbegalo.Bet
draugiškas.Išmokėskambintitelefonoautomatubeka
peikų.Reikėjosusuktimilicijosnumerį,paskuikažkokį
skaičių,otuometjaureikiamąnumerį.

04 03.Radausodepražydusįdidžiulįkroką.Niekieno
nesėtąirnesodintą.Galpaukščiaiatnešė.Jaučiuosi
kaipapdovanota.

04 05. 
P.
Pušysprieplentopurveprisiglaudę,
Pušyspravirkopaguostos.
Pralekiapaukščiai,paliekaplentas,
Pilkupurvupapuoštas(...)

Gražužiūrėtikaipporinkimųišsigandožurnalistai,
pamatę,kąpridarė,kaiptikrą išmintįparodėvisos
Lietuvoslenkųorganizacijos(pareiškimasdėlNATO),
betbaisudėlsavokolegų,draugų,giminiųirpažįstamų,
kurienutiloirakisnuleido,lygvėlgyventųpriesovietų.
Suskirsčiaužmonesįtrisrūšispagalvaikystėjegautas
pamokėles.Pirmiems,užsigavuskojytęįakmenėlį,suau
gusiejikojytępūsdavoirguosdavo,kadjaunebeskauda,
antriemsjųtėveliailiepdavožiūrėtikurbėga,galvas
pametę,irneverkti,nesjiejaudideli,otretibūdavo
mokominubaustiblogąjįakmenėlį.Akmenėliuibūda

vo„daromanu,nu,nu“.Taitie,kurrodė„nu,nu,nu“,
taipelgiasiirdabar.Nu,nu,nu–valstybei,kurimums
trukdogyventiirmumisnesirūpina;nu,nu,nu–Seimo
pirmininkui,kurisdėlviskokaltas;nu,nu,nuirmums
sujumis.Internetiniofolkloropopietė.Trumpasžiny
nėlisnepažįstantiemslietuvių,At ten tion,PLS!!!,TIK
MERGINOMS,KuokaltasLandsbergisetc.Dalijamės
tarpusavyje,kaskąradę.Galbūtentinternetasbusta
vieta,kursuklestėsdabartinislietuviųfolkloras?Gal
pasibaigsrusiškųanekdotųirrusiškųdainuškųera?

Atšilo.Prieteatrosmuikuojavaikinas.Netbomžas
atrodostilingai–ryškiairaudonasgolfas,kepurė(?)
irlazda.

04 06.Šiandienmanlaisvadiena.Pagalpilietinėssa
višvietosprogramąnamuoseįjungtasLietuvosradijas.
„Rytorato“laidoje„vaidina“sociologijosprofesoriusRo
mualdasGrigas.Sužinojaudaugybęnaudingųdalykų.
Pvz.:a)manopilietiškumuitrukdomanokatalikiška
pasaulėžiūra (protestantiškabūtųgeriau),b)vieno
ŠustauskoLietuvaipermaža,reikėtųdaugiauirc)rei
kėtųdaugiaužemdirbiųpiketų,idantbūtumėmelabiau
pilietiškiirt.t.irpan.Taipsuprantantpilietiškumą,
didžiausiasiekiamybėmūsųapilietiškaivisuomenei
būtųpilietiniskaras.Gyvenižmogusirmokaisi...
RusijosdelegacijanetekobalsoteisėsEuroposTaryboje.
ŠiaprogaRusijosprezidentaspasipuošėkariniojūrų
laivynouniformairišbandėraketinįginklą.

04 07. 
Medžioklinisšuvageriauneipovas,
norsneblizgajisplunksnųmargumu,
betgalvągreitnusuktgražuoliuigali.
Kasgrožispriešmedžioklėsmeną?
???

Naštai,rubajatopabaigaapiemenąirgrožįjaunumirė.
Draugaižurnaleneišsspausdino,popierėlįpamečiau,
iršetau.

04 08.Esupikta,pikta,pikta.Nemielasauiraplinki
niams.Tokspiktumasnegalibūtiteisingas.Tiknežinau,
kurklystu,kuriojemanoakyjerąstas.Įsivėliauįbe
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prasmįginčąjausuantrupatriarchalinio(diktatūrinio?)
anarchizmoišpažinėju.VienasbalsavoužŠustauską,
oantras...išPanevėžio.
„Visąlietuviųgyvenimątvarkovaldžiairjeilietuvis
gyvenablogai,vadinasi,–blogayravaldžia“(išinter
netiniofolkloro).

04 09.ĮVilniųparvežtiRaimundoKatiliauspalaikai.
NelikodalelėsmūsųLietuvos.

04 10.Namųsavininkaipasmerktipavasariniamap
linkostvarkymui.Pusdienįnuoširdžiaipadirbėjusi,
pasijutaunusipelniusigyventigeriau.Buvoiratradimų.
AtgavusNepriklausomybę,Lietuvojevėlatsiradosusuk
tosvinys,kuriossovietmečiubuvodingę.Čiaturėčiau
pritartitiems,kuriemano,kadanksčiaubuvogeriau.
Vinisišlentųtrauktitikraibuvolengviau.

04 11.EinuLaisvėsalėja.Taipnorisipabelstiįskardinę
Om ni te liosieną.Įtądidžiulęmoderniąšiukšliadėžę,
betpamatausavoatvaizdąvitrinojeirsusilaikau–ne
bevalia.Šaltimetaliniaipaviršiai,fasadai,interjeraiir
veidai.Tai–nemanoKaunas.Yrairkiti.Jiešiltesni,
jiesubarzdom.Jielašiniuoti irminkšti.Jiesukva
peliu.Jiekeikiasi,rėkiairspjaudosi.Irjie–nemano
Kaunas.ManoKaunasaptrupėjoirapsilupopožiemos.
ManoKaunasžilstelėjęsirdžiazuojantis.ManoKau
naspuošiasinaujomisvitrinomis.ManoKaunassu
kaklaraiščiu.Pamenu,pusbrolisnetįžygįbaidarėmis
išsiruošėsukaklaraiščiu.Kadpriprastų.Dabarjisha
bilituotasdaktaras.

04 12.Kantrybėišauginarožes.Antmanokaporožės
neaugs.

K.
Kurkritokartėliokristalai,
Kančiųkoralaikilo.
Kodėlkantrybėskiekiskritinis
Kaipkvapaskrokodilo?..

04 13.Sūnusgrįžovėlaiirsusibarėsutelevizoriumi.
Kodėltaspožiniųrodosportonaujienas,onerodokul
tūrosnaujienų.Tikrai,kodėl?

04 14.„Paskutinėkryžkelė“:kaimoproblemos.Kasga
lipaneigtigalimybę,kadgalbūtišreketop.Ramūnas
Karbauskispraturtėjo.Juksusavoglobotiniais(jeigu
jiejamištiesųrūpi)turėtųpasidalytipatirtimi,kaip
išbristiišskurdoirnetgipraturtėti.Irkokiugibūdu?
Sustatėjuosantplento,kaippakelėsplėšikus,irliepė
reikalauti.

PusdieniuiatsidūriauDruskininkuose.Gera,gražu,
jauku.Tokiamemiškelaimingabūčiau,netbūdama

barsukas.Toksplatusprisiplojęspriežemėskailiniuo
tis.Vaikštinėčiausaupomiškąirdainuočiau.
Nekaimemūsų,lietuvių,šaknys,omiškuose.

04 15.Visdarįdomu,kasKaunąpajuokaiišstatė.Pasiro
do,kaimynė.Neubagė–vidutinėverslininkė.Išvakarėse
pašventėsudraugaisirnusprendė,kadniekasnieko
geraKaunuinepadarė,op.Š.bentparėkaus.Linksmi
žmonės.Irlaidegaviskasmėlynaliepsna.

04 18.NaršauInternetą.Fotogalerijas.Ieškauvietelės,
kurbūčiaulaiminga.Gavėniaužsitęsė.ReikiaVelykų,
atostogųirvitaminų.
Iratleiskmumsmūsųkaltes,kaipirmesatleidžiame
savokaltininkams.
OLNKtransliuojaserialą„Beribiskerštas“.

04 19.Gera,kaipabudusšviečiasaulė,žinoti,joglau
kanišėjusisusitiksiužmoneslietuviškaišnekančiusir
topaties,galirnepatiesgeriausio,betnuovaikystės
pažįstamobūdo.(Praėjoporinkiminėdepresija?)
DuryseradauTučiolaiškelį.Kurio?Manoširdyjedu
Kęstučiaituripošiltąvietelę.Pagalvojau,jogirašpa
sirašinėjuAušra,lygkitųAušrųirbūtinegalėtų.

04 20–21.Prezidentometinispranešimasmaloniai
nustebino.Irparašytassklandžiai.AbiemsuS.kilota
patimintis:kasparašė?
RadijasGlaveckobalsukalbaapiebalsavimo„prieš“
pavojusperSeimorinkimus.Oarkadanorsmūsų
žmonėsbalsavo„už“?Nebenttikkaipriiminėjokon
stituciją.Irtainežinia.

04 23.ŠventosVelykos.Henry’sDavidasThoreaurašė,
kadvalgiogaminimasžeminažmogausorumą.Potokio
pažeminimobegalinisvalgymasorumonepridėjo.Betir
kapinėse,gretimais,sočiaiužkandžiavogausišeimyna.
Patyriau,kadpoVagnoriaus irsvitospasišalinimo
pagausėjoįTS(LK)stojančiųjų.Šiandientekodalytis
Bar do li nobuteliunetsudviemkandidatais.Įstočiau
iraš,betpoto,kaitrečiojeklasėjebuvauįviliotaįpio
nierius,oketvirtojeverstanešiotikaklaraištį,jaučiu
politiniųorganizacijųbaimę.
NežiniakodėlprisiminiauOzolopriešdešimtmetįapie
LKPpasakytusžodžius:„Nepalaikau,betremiu“.Įspū
dingasposakis,norsmanirnetinka.

04 24.Sužydėjosodai.Nebereikiaužuolaidųantlangų
irpaveikslųantsienų.Oveidrodžių?

V.(...)
Vėlveidasveidrodžiovergas–
Vampyriškasvaidinimas(...)

P.S.V–kaipvarnaarbakaipVaišvilaitė. 
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KeliasdešimtismetųLietuvoskatalikaigyvenone
tikfiziškaiatskirtinuoVisuotinėsBažnyčios,bet ir
nuosavopačiųpraeities.Jikartkarčiaisatklysdavo
išraudonųjųpropagandininkųkalbųarrašiniųkaip
„kryžiausžygių“,„raganųlaužų“ar„buržuazinėskle
rikalinėsdiktatūros“šmėklos.Daugiausia,kasbuvo
įmanoma–perpamoksląardiskusijojepoateistinės
paskaitosatsikirstioponentui.Praeitislikoideologinių
spekuliacijųirkovųdalyku.Paskutiniaisprieškarioar
karometaisseminarijąbaigękunigainostalgiškaiprisi
mindavoBažnyčiosistorijoskursą,kuriame„viskasbuvo
dėstomabepagražinimų“.Prisiimtitokiąnepagražintą
istorijąreiškėsavotapatumąišstatytipavojui.
Nepriklausomybėatnešėnaująsantykįsupraeitimi.
Praeitisirtoliaulikopavojinga–karasirpokaris,ben
dravimassuKGBirsovietiniovaldininkoardarbininko
gyvenimasdraugesuvisaismeluojantirvagiant.Atėjo
naujaistorijosužmarštiesbanga:praeitisesanti„tik“is
torijairjokioasmeniniosantykiosujabūtinegalį.Negalį
tokiosantykiobūtiirBažnyčioje.Tadirkatalikaigyvena
tokiosdvigubosužmaršties–totalitarinėsirdemokratinės
–gaubiami.Draugetokiaužmarštisneišvaduojaširdies
nuonaštos.Tai,konedrįstameprisiminti,pripažintiir
išpažinti,liekamumysekaipnesuvoktanašta.
Jubiliejiniai,2000iejiMalonėsmetai, įtokįmūsų

gyvenimąatėjokaipiššūkis–kaipirvisi iššūkiaiir
nemalonus,irviltingas.IstorinėsatgailosmintisBaž
nyčiąLietuvojepasiekėtamiššūkiuilygnepasirengusią.
ŠventasisTėvasjauprieškeleriusmetusprabiloapie
Bažnyčiossąžinėssąskaitą.Mūsųšalyješisparagini
maslikoneišgirstas.Juotadnuostabiau,kadšiandien,
daugiaukaipmėnesiuiprabėguspoAtgailosiratsi
prašymopamaldųVilniuje,tai,kasįvykobalandžio
penkioliktą,atrodonatūralusdalykas.AčiūDievui,šio
totadanetekome,likomeskurdesni,irtaijautruputį
juntame:atsiradodaugiauerdvėsmalonei.„Dievoma
loniųneįmanomapasverti,įvertinti,pamatuoti,–jas
reikiaatviraširdimipriimti.Tačiaupriimtigalitik
tuščiaširdis:širdis,kuriapsivalonuosavonuodėmių,
kurinusikratoilgaislėptosneapykantos,apmaudo,kri
tikos,pavydo...“–kalbėjoarkiv.AudrysJuozasBačkis
Vilniausarkikatedroje.Atsiprašymasiratgailabuvo
skirtidangiškajamTėvui.Totarsinepastebėjoįvairūs

is to ri Ja ir at Gai la

VytautasAlišauskas

komentatoriai,svarstę,suprasarnesuprasžmonėsšią
atgailą,pakilsarsmuksBažnyčiosprestižas.Kaikas
net laukėsensacingossumaištiesBažnyčiosviduje.
TuotarputikintiejiVilniausšventovėjepadarėtai,ko
galiosirprestižožaidimųtaisyklėsniekugyvunelei
džiadaryti.Jieatviraiišpažino:„daugelkartųmūsų
BažnyčiosvaikainutoldavonuoJėzauspavyzdžioir
susigundydavovaldžia, įtaka,turtais.Praradęsavo
panašumąįNukryžiuotąjį, jie tapdavopilnipuiky
bės,išdidumo,savimeilės“.Taideginantitiesa,kurios
reikšmęnelengvasuvokti iškarto.Šiežodžiai, taip
patžodžiaiapieabejingumąŠoaakivaizdoje,apieda
lyvavimąsovietinėjesistemoje,apiepolitikosiškėlimą
viršDievo, turi liktimumyse ilgam.Veidmainiškai
atrodytųpastangaprisiimtiasmeninęatsakomybęuž
tuos,kuriešaudėžydus,arbaužtuos,kuriekagėbis
tamsskundėpogrindžiokovotojus.Taippatnemes,
šiandienoslietuviaiir lenkai,kovėmėsbažnyčioseir
varžėmevienikitųteisęmelstissavokalba.Antra
vertus,nemažiauatstumiančiosatrodokrikščionių
pastangospateisintiarbasumenkintiblogį,jįinterpre
tuotikaip„neišvengiamąbūtinybę“,siūlyti„pamiršti,
kasbuvo“,kadangi„gyvenimasvisaipasikeitęs“.Drąsa
pripažintisavoBažnyčiospraeitįbepagražinimų,su
josskauduliais,mažato,jąpriimtikaipįpareigojimą,
turėsišaugtipamažu.Kalčiųpripažinimasbuvobūtina
jųišpažinimosąlyga,tačiauišpažinimassavoruožtu
reikalaujanaujoskokybėspripažinimo.Reikėsdrąsos
priimtipriekaištus,kuriuosdarvisaineseniaimokėjo
memeistriškaipaneigti,reikėsbrandumonepasiduoti
mazochistiniamnoruikaltintisaveirkrikščionijądėl
visųpasaulioblogybiųirnelaimių.Tačiaukrikščionis
žino,kadatmintispagyjanetikdėljopastangų,betir
ŠventosiosDvasiosveikimu.
LietuvosvyskupųlaiškasAtgailos iratsiprašymo

dienaiyranetikžvilgsnisįpraeitį.Jįgalimasuprasti
irkaipperspėjimądėlateitiespavojų.Kiekvienąkartą,
kaiBažnyčiaikilspagundasiektigalios,griebtisprie
vartosirnusišalintinuoatsakomybės,jiturėspriešakis
Malonėsmetųatgailą.Jeibusprimiršusi–jąprimins
kiti.Šiaipartaip,poatsiprašymopamaldųkatalikui
nebuslengvasakyti,kadistorijayrakažkas,kasneturi
ryšiosujuo,irjissuistorijaniekaipnesusijęs.
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PrezidentoValdoAdamkauskadencija
beveikįpusėjo.Kaikuriejopreziden
tavimobruožaijauaiškūs.Adamkaus
netenkinareprezentacija.Jisnori
būtiaktyvusprezidentas,praplėsti
prezidentogaliasirįtaką,dalyvauti
šaliesvaldyme.
Adamkuspopuliarus,betne itin

sunkuLietuvosprezidentuibūtipo
puliariam.Prezidentasnepriimasvar
biausiųūkinių sprendimų,didele
dalimi lemiančiųžmoniųgyvenimo
lygį.Jisnedidinamokesčių,neįveda
muitų,nenubraukiadotacijų,nenu
taria,kurįvaldininkąatleisti,kurias
programasapkarpyti.Neprezidentui
rūpintis įstatymosmulkmenomis,
kompromisaissuopozicija;jamgana
nurodytibendrąkryptį.Perdidžiąsias
šventesir iškilmingusposėdžiusjis
kalbavalstybėsvardu.Privalomas
politinisneutralumasleidžiajamrink
tis,įkuriaspolitineskovasįsivelti,o
kuriųnepaisyti.AlgirdasBrazauskas
buvoAdamkauspriešingybė,betjis
taippatpopuliarus.
Tačiautokspopuliarumas–tikvie

naslazdosgalas.Prezidentogalimybės
veiktirealiąpolitikąyraribotos,ypač
jeijisneturiSeimodaugumospara
mos.Šiuoatvejujisnegalinurodyti,ką
reikiadaryti,tenkaprašytiirįvairiais
būdaisieškotiSeimoarVyriausybės
pritarimosavoplanams.Adamkus
yraparodęsirnelauktaididelępopu
liarausprezidentogalią,irtokiopre
zidentosantykinįbejėgiškumą.
Adamkusdarvisnerandasavovaid

mensLietuvospolitikoje, tebeieško
geriausio,arba labiausiaipriimti
noprezidentavimovarianto.Galima
įžvelgtitrisjoveiklosetapus,taigiir
trisišbandytusvariantus.Pirmaisiais
metaisprezidentasstengėsiįsitvirtinti

Pre zi den tas pu siau ke lė je

Lietuvospolitikoje,parodytiSeimuiir
Vyriausybei,kadsujonuomonerei
kėstaikstytis.Būtakonfliktų,irdaž
niausiaiiššūkįmesdavoprezidentas.
AdamkusprivertėVagnoriųpertvar
kytiVyriausybę.SuSeimujisvaržėsi
dėlValstybėskontrolieriauspaskyri
mo.Vėliaukilonesutarimaisuūkio
ministruBabiliumi,poto–lemtinga
dvikovasupremjeruVagnoriumi.
Šis, vadinkime jįkovosdėl val

džios,tarpsnisyrakiekprieštaringas.
Vyriausybėspertvarkymassukėlė
suirutękonservatorių irkrikdemų
gretose,pakenkėkoalicijospartnerių
santykiams.Nemažądalįkonfronta
cijųAdamkuspralaimėjo–irnetik
dėlKęstučioLapinskokandidatūros
įValstybėskontrolieriauspareigas.
Adamkuspatyrėnesėkmęsusidūręssu
Vagnoriumi,kaiSeimaspareiškėpasi
tikėjimąpremjeru.Tikvienašališkas
Vagnoriausnutarimasatsistatydinti
išgelbėjopadėtį.Antravertus,šios
pergalėskonservatoriamsbrangiai
kainavo,neskiekviena juosartino
priepolitinėsbedugnėskrašto.Par
tijosreitingaipavojingaikrito.Patys
konservatoriai įsisąmonino,kadpo
darkeliųtokiųpergaliųjiemsgresia
politinėmirtis.
Bet tokiaviešaperžiniasklaidą

vykdomakovabuvonenaudinga ir
prezidentui.NorsAdamkusparodė,
kadįgydamaspopuliarumąirpasi
tikėjimąprezidentassukurianaujų
galių(kuriosKonstitucijojenemini
mos,betoponentamsjųnevaliane
paisyti),jistaippatatskleidėirsavo
Achilokulną.
Antrasisprezidentavimo–atsako

mybėsirvadovavimo–tarpsnisprasi
dėjoirbaigėsisuRolandoPaksoprem
jeravimu.Atlikęssvarbų,jeinelemia

mą,vaidmenįpaskiriantPaksą,page
rinęssantykiussukonservatoriais,
prezidentaspadidinosavogalimybę
tiesiogiaiveiktiVyriausybę,formuoti
josplanus.Prezidentas,premjerasir
Seimopirmininkas
dažniaususitikinė
jo,aptarinėjodienos
problemas,stengėsi
bendromis jėgomis
įveiktikaikuriuos
sunkumus.Numaty
tąbendradarbiavimą
ribojoPaksopasime
timasbeinutarimas
nepaisyti savoVy
riausybės irpartijosprogramų.Vis
dėltobendravimobūta.Paaiškėjus,
kadPaksovyriausybė,tiksliautariant,
patsPaksasirūkioministrasMaldei
kis,nenorėjoarnepajėgėbaigtiderybų
su Wil liamsdėl „Mažeikiųnaftos“
pardavimo,Prezidentūrosprašymu
Seimovadovybėperėmėderybasįsavo
rankas.Tarpsnisbaigėsi,kaiPaksas
atsistatydino,oprezidentas,pabūgęs
galimopopuliarumonuosmukio,Pakso
pavyzdžiuatsiribojonuosavopaties
uoliaiperšamossutarties.Pažymė
tina,kadperPaksopremjeravimą
Vyriausybeinetekoišgirstididesnių
prezidentopriekaištų.
Atsakomybės irvaldymoeksperi

mentaskaikuriaisatžvilgiaisbuvo
rizikingas.Glaudesnisbendradar
biavimas, tegul iržadantisdidesnį
vaidmenįšaliesvaldyme,turisavų
trūkumų.Pirma,norsprezidentasir
valstybėsgalva, jogalimybėsveikti
vykdomosiosvaldžioselgesįyrane
didelės.Neprezidentas,opremjeras
vadovaujaVyriausybei,taigiminis
terijoms ir jų tarnautojųarmijai.
SvarbiausisprendimaidaromiSeime

KęSTUTISK.GIRNIUS
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arministrųkabinete,oprezidentas
abiejosevietosefaktiškaitiksvečias.
PremjerasarbaSeimovadovybėgali
tiesiognepaisytijoprašymų.Antra,
prezidentoštabastiesiogpermažas,
kadgalėtųatidžiaiprižiūrėtivaldžios
veikląarrengtiįstatymųprojektus.
Dabartinėmissąlygomisjovaidmuo
neišvengiamaiantraeilis.Trečia,kyla
pavojus, jogprezidentastapssavo
tiškuVyriausybės,taigikuriosnors
politinėspartijos, įkaitu, jambus
primetamaatsakomybėužveiksmus,
kuriųjisnepaskatinoirkuriemsnė
nepritarė.Dėlšiųirkitųpriežasčių
prezidentuipolitiškainaudinga iš
laikytišiokįtokįatstumątarpsavo
irkitųpolitiniųinstitucijų.
Kaikuriekonstitucijospuritonai

neslepiadžiaugsmodėlprezidento
nesėkmių.Esąjisperžengėsavokon
stituciniusįgaliojimus,irneišvengia
mabeigerai,joggavopernagus.Ši
nuostataišesmėsklaidinga.Konsti
tucijapanašiįšachmatųtaisykles.Ji
nurodo,kurieėjimaileistiniirkurie
ne,ogalutiniairezultataipriklauso
nuožaidėjų,t.y.politikų,sugebėji
mų.Prezidento,Seimo,Vyriausybės,
net teismųgaliosvienumetugali
didėti,kitu–mažėti,priklausomai
nuoaplinkybiųirto,kasvadovauja
šiomsinstitucijoms.Kreipdamasisį
rinkėjus,bendraudamassujaisper
žiniasklaidą,didelęreikšmęskirda
massavoretoriškaiįtaigiomskalboms,
Adamkus tiekpraplėtėprezidento
realią įtaką,kadoponentainelabai
linkęsujuoviešaikonfliktuoti,idant
dėltonenukentėtų.Tačiauproblema
čia–neišaugusiprezidentoįtaka,bet
tai,kadjisnežino,kąsujadaryti,ir
bijojosnetekti.Įtakairpopuliarumas
tampatikslassavaime,užmirštama,
kadtaitikpriemonėssvarbesniems
tikslamsįgyvendinti.
Pastarąjįpusmetįprezidentasgrie

bėsinaujostaktikos.Laikosiatokiau
nuopolitikosaktualijų.Stengiasiįvy
kiusvertintiišaukštumos,išpolitinio
sub spe cie aeter ni ta tisatitikmens.
Labiaupabrėžiamas jodorovinis,o
nepolitinisautoritetas.Jisartimiau
nebendraujasunaująjaVyriausybe,

bet irnesiveržia įkovąsu ja.Val
džios įstaigostoliaukritikuojamos,
betpriekaištaišvelnesni.Nesiūloma
keistiministrų,betirvengiamakon
kretesniųįsipareigojimų.
Poaudringųmetųnesunkusuprasti

prezidentonorątaptisantūriu,neša
liškuįvykiųstebėtoju irvertintoju,
nepartiniu išminčiumi,kurio taip
ilgisikaikuriepolitologai.Sakoma,
kadkelias įpragarągrįstasgerais
norais.Kelias į objektyviąkritiką
irgi.Čiaprezidentotykotryssunkiai
išvengiamipavojai.Pirma,kritika
greitai tapssmulkmeniška.Antra,
jibusšališka,kadangidažniausiai
bus taikomaVyriausybei irSeimo
daugumai.Trečia,prezidentastaps
žiniasklaidosaidu,užuotkalbėjęssa
vituirsvariubalsu.Kritikuotivaldžią
lengva,kadangiapstuįvairiųtrūkumų
irklaidų.Beto,visadagalimareikšti
nepasitenkinimąVyriausybėsarSei
monutarimais,netodėl,kadjieaiškiai
klaidingi,betdėlto,kadgalėtųbūti
geresni.Antaiprezidentasskundėsi,
kadKęstučioDirgėlospaskyrimas
Lietuvosgeležinkeliųvadovunebuvo
sujuoišankstoderinamasirgalnėra
pagrįstasilgalaikiaisvalstybėsinte
resais.Veikiausiaibuvotinkamesnis
kandidatas,betpanašūspriekaištai
tiktųirkonevisiemsprezidentopa
skyrimams.
Prezidentokritikakartaisdestruk

tyvi,pvz.,jopastabosdėlprotestavu
siųžemdirbiųtraukimobaudžiamojon
atsakomybėn.Esąnevertabausti
piketuotuojųdabar, tai tikdidins
įtampą,betneužkirskeliopanašiems
veiksmams.Faktiškaiprezidentas
politiniaissumetimaisparaginone
paisyti įstatymų.Aržemdirbiams
siūlomasteisinisimunitetasstiprins
pastangaskurtiprezidentonuolat
linksniuojamąteisinęvalstybę?Ar
nepakertamasvidaus reikalųmi
nistroirkitųpareigūnųautoritetas,
juosįstumiantį„blogiečiųgretas“,o
prezidentą– į„geriečių“?Nesakau,
kadkiekvienąįstatymąreikiavisada
aklaitaikyti,betnutarimasjonepai
sytituribūtigeraiapgalvotas.Irjis
negalibūtiviešųdiskusijųobjektas.

Jeiprezidentasmano,kadžemdirbių
baudimas–klaida, jisturistengtis
įtikintiVyriausybękeistinuostatas,
oneviešaijąkritikuotiužįstatymų
vykdymą.Tokiasmulkmeniškakritika
prezidentasprimenapradžiosmokyk
losmokytoją,dalijantįpažymius.Vie
nokselgesys–patenkinamas,kitoks
–blogas,trečioks–tiesiogsmerktinas.
Taipvertinaminetikesminiai,betir
antraeiliaiklausimai.
Prezidentokritikadažniausiaitai

komaVyriausybeiarbaSeimodau
gumai.Juksunkusmerktiopoziciją,
kuribeveikniekonedaro.Kritikos
vertųreiškiniųLietuvojeapstu.Kol
kasnegirdėti, jogprezidentasbūtų
komentavęsžiniasklaidosbulvarėji
mą,sensacijųvaikymąsi,visaiškesnį
šališkumą.Kaižiniasklaidaisteriškai
reagavoįVyriausybėssiūlymąžurna
listusapmokestintidvidešimties,one
trylikosnuošimčiųtarifu,prezidentas
būtųgalėjęspalaikytipremjeroketi
nimusįvestiracionalesnęmokesčių
sistemą,primintižurnalistams,kad
jiešiuoatžvilgiunesiskirianuoeili
niųpiliečių.BetPrezidentūrągaubė
kapųtyla.Lietuvojeketvirtojivaldžia
nepakantikritikai.
Pagaliautokiasavokritikaprezi

dentas tikmėgdžiojažiniasklaidą.
Kiekvienasžurnalistikosstudentas
galiperminutęišvardytibentdešimt
valdžiostrūkumų.Gerokaisunkiau
nurodytigalimustrūkumųšalinimo
būdus.Kaiptiktobūtųgalimatikėtis
išprezidento.Arbabentpasiūlymų
sukurtimišriasvaldžiosirnevyriau
sybiniųorganizacijųdarbogrupes,
kuriosmėgintų grumtis su tomis
problemomis.
NiekasneabejojaValdoAdamkaus

geraisnorais ir joteigiamuįnašuį
Lietuvospolitinįgyvenimą.Betjam
irjoštabuidargalutinaineaišku,kuo
prezidentasturėtųbūti,koksjopa
grindinisvaidmuoLietuvospolitikos
gyvenime.Bandymusrastiatsakymą
įšiuosklausimusapsunkinadažnai
kintantiLietuvospolitinėkonjunk
tūrairneslepiamasprezidentonoras
išsaugotisavopopuliarumą.
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Kiekvienasišmūsųžinome,kadesamemirtingi.Šis
žinojimasyrasavaimesuprantamas,betkartunesuvo
kiamas.Kąmesžinomeapiemūsųžinojimą,kadesame
mirtingi?„Aržinokasnorsišmūsųtai,kąžino,kaižino,
kadjisturėsmirti?Arnėramūsųklausimasapiemirtį
visadosirneišvengiamaislėpimasto,kasžinoma,slė
pimaskažkonesuvokiamo,kasyranebūtis?“1, – klau sia 
HansasGeorgasGadameris.Ištiesųmirtiesneįmanoma
suniekuopalyginti:jiyraneprocesas,neveiksmas,bet
tiesiogpaskutinisgyvenimotaškas.Šistaškasneturi
neipločio,neiilgio,neiaukščio,neigylio,neturinei
erdvės,neilaiko,taškasvisiškaibejokiosdimensijos
–absoliučiaibepavidalėabstraktybė.
Mirtiesneįmanomanetiksuvokti,betirpatirti,nes

patyrimassudarytasišdviejųelementų:išgyvenimoir
bandymotąišgyvenimąsuprastiirpadarytiišvadas.
Mirtįgalimeišgyventi,kaimirštame,betmiręmes
jaunebegalimetoapmąstyti.Būtentšismirtiesne
patiriamumasleidoEpikūruiišsakytipožiūrįįmirtį,
turėjusįdidžiulėsįtakosantikineimirtiessampratai:
„Pripraskprieminties,kadmirtisyraniekas,kadji
mūsųneliečia.Nesviskas,kasyrageraarbloga,slypi
tiktaipojūčiuose.Omirtissunaikinapojūčius.Teisin
gaspažinimas–kadmirtismūsųneliečia–padaro
mūsųgyvenimobaigtinumątokį,kadmesjuogalime
mėgautis. [...]  Tai gi tai, kas yra lai ko ma bai siau siu 
iš vi sų blo gių, mir tis, ne lie čia mū sų vi siš kai, nes kol 
mes esa me, nė ra mir ties, o kai įžen gia mir tis, ta da jau 
mū sų nė ra“2. Taikliaipasakyta.Irsuvisuteiginiuga
limabūtųsutikti,jeigupripažinsime,kadviskasslypi
tiktuomomentuišgyvenamuosepojūčiuose.Betariš
tikrųjųtaipyra?Įtakingasšiųlaikųvokiečiųteologas
EberhardasJüngelisperfrazavoEpikūrosentenciją,
apversdamasjąaukštynkojom:„Mirtismusliečia.Nes
tiktaikolmesesame,yrairmirtis,irkaimūsųdararba
jaunėra,nėrairmirties!“3.Paradoksalu,kaipšiedutei
giniai,išesmėspripažindamitąpatį–mirtiesempirinį
nepatiriamumą,–sakopriešingusdalykus.

Mir tis kaip Gy ve ni Mo klau si Mas

TomasKiauka

Šiprieštaraatskleidžiadalykoesmę:mirtismums
aktualitiktol,kolmesdargyvi,nestikgyviejigali
apiejągalvoti.Tikgyviejisujasusiduria,tikgyvųjų
jilaukia,nemirusiųjų.Epikūraslygirpamiršo,kad
žmogusgalisvajoti,mąstyti,prisimintiarįsivaizduoti.
Arnetodėlžmogusvienintelistarpvisųgyvųjųtvarinių
laidojamirusiuosius?

APie klAu si mą

Irvisdėlto:kąveiktisutuožinojimu,kadvienadiena
buspaskutinėirkadtekspaliktišiąlaikotėkmę,kurią
vadinamegyvenimu?Kaipmesgalimekalbėtiapietai,
apiekąneturimenėlašopatyrimo?Kiekvienaspažini
masprasidedaklausimu.Klausimasyraatskaitostaškas
minčiai,jissuteikiamąstymuikryptįirformą.Okaip
turėtųskambėtiklausimas,kaikalbamaapiemirtį?
Čiapasiremsiupaprastugyvenimoepizodu.Kiekvie

nasžmogusyrapatyręstąjausmą,kaijamnetikėtai
pranešamaapiepažįstamožmogausmirtį.Buvožmogus
irnebėražmogaus.Tažiniakartaispersmelkiamūsų
sąmonęskaudžiaiiraiškiai,nušviesdamamūsųegzis
tencijąirproblemaskitokiašviesa.Tojišviesaneretai
mumsatskleidžiakažkąsvarbaus,koanksčiaunepa
stebėjome.Jileidžiapažvelgti įesmę,irgalbūttada
mespamatometiesą.Štaitokiaismomentaisišryškėja
mūsųsantykissumirtimi,sutuožinojimu,kadesame
laikini.Todėlmirtiessampratamūsųgyvenimuituri
lemiamosreikšmės,norsirnevisadataipastebime.
Palyginkimeviduramžiųvienuolio,gyvenančiopagal
regulosnormas,armusulmonofa na ti ko,susisprogdinan
čiokartususavoaukomis,irpostmodernausnihilisto,
užsiėmusiotikmalonumųvaikymusi,elgesiomotyvus.
Tiekvienu,tiekkituatvejulaikomasitamtikopožiūrio
įmirtį,įtai,kaslaukiapojos:vienuolisarmusulmonas
tikisiatpildodanguje,onihilistasnesitikinieko,todėl
skubaimtiišgyvenimo,kiekpajėgia.Čiavėlpriminsiu
Epikūrą.Jissako,kadteisingasmirtiessuvokimas

1 Ga da mer H.-G., „Der Tod als Fra ge“, in: Va ria tio nen (Klei ne Schrif
ten IV), Tübin gen, 1977, 62–73, s. 64.

2 „Brief an me noi keus“, in: Dio ge nes la er tius, Le ben und Mei nun gen 
berühmter Phi lo sop hen, Ham burg, 1967, Vit. Phil. 10, s. 122 –135.

3 Jüngel e., Tod, stut tgart, 1971, s. 24.

TOmAs kiAukA (g. 1968) – mokėsi erlangeno ir Heidelbergo 
universitetuose. Teologijos magistras. Domisi protestantiška 
sistemi ne teologija.
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leidžiamėgautisgyvenimu.Būtentšispa ži ni mas yra 
visosEpikūrohedonistinėsfilosofijospagrindasirsą
lyga:mirtisturibūtiišstumtaišsąmonės,nesmirties
baimėtrukdomėgautisgyvenimu.Taigietikairmirties
samprataneatsiejamos.

mir Tis ir šiuO lAi ki nė Vi suO me nė

Dalykai,jųbūtisskleidžiasisantykiuose,persanty
kiusmespažįstamemussupantįpasaulį,išmokstame
jameorientuotis,elgtis,jįvertinti,kitaiptariant,gy
venti.Taigigy ven ti reiškiabūtisantykiuose.Santykis
sumirtimitaippatpasireiškiapergyvenimosantykius
irjuosesmiškaiveikia.Tadkoksgisantykissumirti
mišiandien?
Esamapagrįstopožiūrio,kadmirtisšiuolaikinėjevi

suomenėjevislabiauišstumiamaišžmogaussąmonės:
pvz.,anoniminėmirtisligoninėje,onenamuosetarp
artimųjų,arbataibylojairtendencija,kaispecialios
institucijosvislabiauperimairtvarkoatsisveikinimo
sumirusiuojuceremoniją.Ryškiausiaspavyzdysyra
tai, jogkalbėjimasapieartėjančiąmirtįprieligonio
lovosdažniausiaitampatabu,lygtoksdalykasišvis
neegzistuotų.Jeiguviduramžiaisžmonės labiausiai
bijojomirtistaiga,tamnepasirengę,taišiandien,ko
gero,dominuojapriešingaspožiūris.
Kitavertus,pastebėsimeir,atrodytų,priešingąten

denciją:mirtissutinkamabemažkiekvienamežingsnyje:
žiniasklaida,filmai,romanai,rokomuzikanegaliap
sieitibemirtiesįvaizdžio.Mirtisčiayratapusipreke,
nešančiagerąpelną.Taigisantykissumirtimiambi
valentiškas:asmeniniamegyvenimejilygirneegzis
tuoja,oišoriniamevisuomenėsgyvenimeklestimirties
apy var ta.Kąsakošiparadoksalisituacija?Kasyrata
jėga,kuriverčiavisaipvengtivisko,kasprimenasavo
patiesmirtingumąirkartutaiptraukiapriemirties
inscenizavimo?Atsakymasgalipasirodytipernelyg
paprastas–tainesuvoktamirtiesbaimė.Tiksliau,
santykissumirtiesbaime,baimėsbaimė.Pabandysime
ieškotiatsakymo,kodėltaipyra.

BAi mė Bi JO Ti

Baimėyravienasesminiųžmogausegzistencijos
fenomenų,bekuriojisnegalėtųišgyventi.Jipriverčia
žmogųpasirinktiatitinkamąelgesioformąvienojear
kitojesituacijoje.Baimėgalibūtiįvairiųformųirne
vienodointensyvumo.Moderniojiantropologijaskiria
sveikąbaimės formą,verčiančiąžmogųkūrybingai
veikti, irdestruktyvią,galinčiąparalyžiuotisąmonę
arbasukeltiagresyvumą.
Kalbėdamiapiebaimęmirties temoskontekste,

pabandysimepasigilinti įtasbaimes,kuriosyraeg
zistenciniopobūdžio,t.y.susijusiosnesukonkrečiais

objektais,keliančiaisbaimę,betpanašesnėsįsunkiai
apibrėžiamąbaimėsformą–nerimąirrūpestį.Čiapa
siremsiujauklasikatapusiaFritzoRiemannostudijos
apiebaimesišvadomis4.
KeturiosRiemannoidentifikuotosbaimėsformosyra

susijusiossuesminiaismūsųbūtiesreikalavimaisarba
poreikiais,kuriuostrumpaiaptarsime.Pirmasporei
kis–mumysegyvenantisnorastaptiindividualiomis
nepakeičiamomisasmenybėmis,kuriosgyvenasavo
tapatybęatitinkantįgyvenimą–šisporeikisyranekas
kita,kaiptai,kąpaprastaivadinamenorutap ti sa vi mi.
Tačiaušisnoraskonfrontuojasuvienatvėsirsocialinės
izoliacijosbaime:juodaugiauindividualumo,juolabiau
mesišsiskiriameiškitų, juodidesnėgalimybėtapti
nesuprastam,atstumtam,kartaisnetsutapatintamsu
priešu,sukuriuokovojama.Tačiaujeigumesneišdrįs
tametaptisavimi,tailiekameesmiškaiskolingimūsų
žmogiškajamorumuiirmūsųbūtiespašaukimui–ne
realizavęsavęs,todėlnelaimingi.
Antrasmūsųbūtiesreikalavimasyratroškimasat

sivertipasauliuiiržmonėms,išgyvenantturtinančius
santykius,patirianttai,kasyraužmūsųesantispasau
lis.Sušiuoporeikiuyrasusijusibaimėprarastisave,
taptipriklausomam,nebegalėtigyventisavogyvenimo
taip,kaipnorėtum.Tačiaujeigumesneišdrįstameat
sivertipasauliui,liekamevieniši,nepažinęneisavęs,
neipasaulio,nessavęspažinimasįmanomastikper
santykįsukitu.
Trečiasmumysegiliaiįsišaknijęstroškimasyrasie

kimaspastovumo,priešpriešintolaikinumui,taiyra
ilgesysto,kuogalimegyvenimepasikliautiirremtis.
Mesnorėtumetaipgyventi, lyggyventumeamžinai.
Mestrokštameturėtisavonamusplačiąjaprasme,kur
jaučiamėssaugiai,kurgalimesuleistišaknis,planuo
tiateitįirsiektitikslų.Bettuopatmetumesžinome,
kadkiekvienagyvenimoakimirkagalibūtipaskutinė,
kadviskasgalistaigabaigtis,kadateitiesnegalima
numatytiirkadmesnegalimejamanipuliuoti.Sutuo
yrasusijusibaimė,mumsprimenantimūsųlaikinumą,
priklausomybęirgyvenimonenuspėjamumą.Tačiau
jeigumesneturėtumenėtrupučiošiopastovumoir
tikrumoiliuzijos, išvisonegalėtumeniekodaryti ir
sukurti.Nesviskas,kąkuriame,noriišlikti,noribūti.
Todėlmesgyvenametaip,lygturėtumeneribotąlaiką,
lygtai,kasmūsųpasiekta,yrastabiluirnelaikina;ir
norstaitikiliuzija,jiyraesminėsąlyga,bekuriosmes
niekonegalėtumenuveikti.
Ketvirtasmūsųgyvenimoporeikisyranoraskeistis,

patirtinauja,paliekanttai,kasjaupažįstama,atsiski
riantnuojaupasiektųirturimųdalykų,irbūtijudėjime
irtėkmėje,viskąišgyvenantlygnesibaigiantįprocesą.
Šistroškimassukeliabaimępriešnusistovėjusiastvar

4 rie mann F., Grund for men der Angst. Ei ne tie fenp sy cho lo gis che 
Stu die, münchen, 1961.

to Mas kiau ka



227NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 5

kossistemas–priešvaržančiusįstatymusirmoralės
normas–prieštai,kasgrasinakaipnorssuvaržyti
mūsųjudėjimąįpriekį.Taiyrabaimėpriešgalutinybę
irbūtinybę,galinčiassuvaržytimūsųlaisvę.
Matome,kadšieketuriesminiaigyvenimoporeikiai

prieštaraujavienikitiems:vienavertus, troškimas
taptisavimi,betkartuirvienatvėsbaimė;kitavertus,
pastovumo,betkartuirpokyčiųtroškimas.Šiosantino
mijosyramūsųgyvenimovariklis,josneleidžiamums
nurimtiirpasitenkintiesamapadėtimi.
Visosįmanomosbaimiųformosyrašiųpagrindinių

baimiųišraiška,kuriosgalibūtisąlygotosskirtingų
veiksnių.Betgrįžkimepriemūsųtemos:priekokios
baimėspriskirtinamirtiesbaimė?
Jeiguatidžiaipažvelgsime į jauminėtasbaimių

formas,pastebėsime,kadjomsvisomsbūdingaviena
–atskyrimoarbapraradimo–dimensija:baimėnetap
tisavimiyrabaimėprarastisave,kaipirbaimėbūti
atskirtamnuopasaulioreiškiabaimęprarastipasaulį.
Tokspatirkitobaimiųduetosantykis:baimėprieštai,
kadnaujayranekaskita,kaipbaimėprarastipraeitį,
tai,kąjauturi,kaipirbaimėpriešgalutinybęirne
laisvęyrabaimėsprarastiateitįišraiška.Praradimas,
arbapotencialinetektis,iryratai,kassukeliabaimę.
Mirtiesbaimęgalimepavadintitobulašiųbaimiųjung
tiesvisuma.Nesmirtįmessuvokiamekaipabsoliutų
visųįmanomųbūtiesdimensijųpraradimą–visišką

santykionebuvimą:tarpsavęsirpasaulio,praeitiesir
ateities.Todėlgalimateigti,kadmirtieskaipnebūties
baimėyravisųbaimiųpirminėformairjųšaltinis.Štai
kodėlmirtiesbaimėišesmėsyrajėga,labiausiaivei
kiantimūsųgyvenimosantykius.Todėlsvarbiausiayra
mumstai,kaipmessušiabaimeapsieiname.
Psichoanalizė teigia,kad išstumtabaimėniekur

nedingsta,betsugrįžtakitokia,destruktyviaformaį
žmogausgyvenimą.Jitransformuojasiįagresiją,kuri
galibūtinukreiptapriešaplinkąarbanetpriešsave.
Neretaišiagresijapasireiškiapaslėptaiirgaliįgauti
tamtikrą,kartaisnetvisuomenėjepripažintoselgesio
normosformą.Tadnuoto,kaipmessugyvenamesu
mūsųegzistencinėmisbaimėmis,priklausovisomūsų
gyvenimopobūdis.

mir Ties BAi mė, Ar BA Tu rė Ti Ar Bū Ti?

ČiapasiremsiupsichoanalitikoirsociologoEricho
Frommomintimis,kuriasjisišdėstėknygoje„Turėtiar
būti“5.PasakFrommo,esamadviejųskirtingųgyven
senosbūdų,kuriuosjispavadinoegzistencijatu rint ir 
egzistencijabū vant.Skirtumastarpjųtas,kadegzis
tencijatu rintremiasinaikinimu:santykissupasauliu

Mir tis kaip Gy ve ni Mo klau si Mas

5 Fromm e., Ha ben oder Sein. Die se e lis chen Grund la gen ei ner neu en 
Ge sel lschaft, stut tgart, 1976.

Gintautas Trimakas. Bernardinų kapinės. Vilnius. Fragmentas. 1995. Fotografija
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iržmonėmisgrindžiamasnelygiaverčiuirlaisvuben
dravimu,bettuo,kadašpaverčiuaplinkąiržmonesį
negyvus,privalančiuspaklustiobjektus,neturinčius
teisėsreikštisavovalios.Todėltokiesantykiaiyra
neišvengiamaiagresyvūs,nestiktaipgalimakąnors
tu rė ti.Tokiosegzistencijosvektoriusyranukreiptasį
nebūtį.
Egzistencijabū vant–gyvybinga,pagrįsta laisvu

bendravimu,todėlpraturtinantiabisantykyjeesančias
puses;šiosegzistencijosvektoriusrodoįlaisvos,save
realizuojančiosbūtiesaugimą.Taigigalimosdviprie
šingųkrypčiųtendencijos,būtiesirnebūties,kūrimo
irnaikinimolink,suteikiančiosirmūsųegzistencijai
kryptį, išesmėsformuojančiosmūsųgyvenimosan
tykius:egzistencijabū vantpagrįstalaisvėsirtaikos
principais,tokiuosesantykiuoseesamasąlygųatsirasti
meileiirdžiaugsmui–tai,kasišesmėsdaromūsųgy
venimąprasmingąirvertingą.Oegzistencijostu rint 
santykiamsgaliojajėgairprievarta,juosenegalibūti
neilaisvės,neitaikos,todėlnėravietosirmeileibei
džiaugsmui.
Natūralu,kadkiekvienagyvybėstengiasiplėstisbū

tieslink.Tadkodėlatsitinka,kadžvelgiantįrealybę
pernelygdažnaidominuoja„turėjimo“egzistencija?
Čiaesamatiesioginioryšiosumirtiesbaime,tiksliau,
sujosnesąmoninguišstūmimuišmūsųsąmonės:jeigu
mirtiesbaimęnusakėmekaipvisapusiškąpraradimo
baimę,taiegzistencijatu rintyrašiosbaimėsišstūmi
moforma.Kitaiptariant, juodidesnėbaimėkąnors
prarasti, juodidesnistroškimastu rė ji mu at si kra ty ti 
tosbaimės.Problemakylanedėlpačiosbaimės,betdėl
negalėjimotąbaimęiškęsti.Frommasrašo,kadnega
lėjimassusitaikytisusavomirtingumuverčiamusper
turėjimąsiektinemirtingumoiliuzijos6.
Todėlnenuostabu,kadprievartospotencialasvisuo

menėjesusijęssumirtiesišstūmimuišjossąmonės:tai
sąlygojapolinkįnaikintiarbatiesiogžudyti.Žudyda
mi,–artaibūtųfizinis,ardvasinisaktas,–mespatys
nemirštame,bettarsistovimeviršmirtiesirnorstrum
pamjaučiamėsjąnugalėję7.Dėlnepakeliamosmirties
baimėsmirtiesinscenizacijašiuolaikinėjevisuomenėje
–nuolatinis jos„rodymas“ir„vartojimas“–sukuria
klaidingąįspūdį,kadmirtisyramumsgeraipažįstamas
dalykas,irkaiptikšiiliuzijaišstumiabaimęišmūsų
sąmonės.Mesprie jostiesiog„priprantame“.Sunku
būtųnepritartiRatzingerionuomoneiapiešiandieninį
visuomenėssantykįsumirtiesbaime:„Tačiaukainauž
baimėsišvarymąyralabaididelė.Paskuimirtiesnužmo
ginimąneišvengiamaiatsekagyvenimonužmoginimas.
[...]Požiūrisįmirtįlemiairpožiūrįįgyvenimą:taip

mirtistamparaktu, leidžiančiuatsakyti įklausimą,
kasištikrųjųyražmogus.Brutalumas,kurįšiandien
patiriažmogausgyvenimas,yragiliaisusijęssumirties
problemosatmetimu.Irišstūmimas,irsubanalinimas
galiausiaiišsprendžiaproblemątiktiek,kadirvienu,
irkituatvejuyrapanaikinamaspatsžmogus“8.
Tadkoksgiturėtųbūtiteisingassantykissumirti

mi?Arreikianuolatgalvoti,kadkadanorsmirsimeir
įviskąžiūrėtiprošiome men to mo riakinius?Betar
tuometgalėtumeištikrųjųkąnorsveikti,visiškaitam
atsiduodami,argalėtumekurtiirįgyvendintiplanus,
galųgalesvajotiirdžiaugtis?Žmogausgyvenimasyra
nukreiptasįateitį,irtaiyraįmanomatodėl,kadjisne
žinosavoišėjimovalandos.Jausenovėsgraikųtragikas
AischilasdramojeapiePrometėjąišreiškėšiąmintį:
esminisžmoniųdraugoPrometėjonuopelnasžmonijai,
anotAischilo,buvonetiekugniespadovanojimas,kiek
tai,kadjisatėmėišžmoniųžinojimąapiejųmirtiesva
landą,taipišlaisvindamasjuosišvargingoirneveiklaus
buvimo.Nes„ateitįturižmogustol,koljisnežino,kad
neturiateities“9.TadkasnesutiktųsuSpinozosminti
mi,kadapiemirtįsveikasžmogusgalvojamažiausiai,
kadjoišmintisslypiapmąstymuoseneapiemirtį,bet
apiegyvenimą?

Pri im Ti mir Tį

Mestrumpaibuvomepalietęmirtiesbaimėsišstūmi
moproblemą,konstatuodami,kadtaineleidžiaskleistis
būtiessantykiams.Kitavertus,taippataišku,kadne
įmanomaegzistuoti,nuolatprisimenantsavobūsimą
baigtį.Tadkokiagiišeitis?„Kasgyvena,negalipriimti
mirties.Kasgyvena,privalopriimtimirtį,“–štaitaip
apiešiądilemąpareiškėGadameris,patstadabūdamas
aštuoniasdešimtketveriųmetųamžiaus10.Ištiesųpri
imtimirtįyradidysisgyvenimouždavinys,galbūtnet
visogyvenimoprasmėirtikslas,priekuriomesgalime
tikartėti.Priimtimirtįreiškiaišmoktisuvoktibūties
dovanąkaipstebuklą,žinanttąpaprastątiesą,kadto,
kasyra,galėjoirnebūti,kadirmanęspatiesgalėjone
būti.Išmoktistebėtisirdžiaugtisbūtiesstebukluyra
vienintelėgyvenimoprasmė.Todėlpriimtimirtįreiškia
nekąkitą,oišmoktigyventi–tailabaisenaišmintis.
ArnetąpatįturėjogalvojeSokratas,sakydamas,kad
filosofuotireiškiamokytismirti?Arnetąpatįbylojair
viduramžiųars mo rien di?
Visataiskambapoetiškaiirprasmingai,betganabst

rakčiai.Tačiaukaipreikia„priimtimirtį“?Kaipmokytis
šiomeno?ŽymausvokiečiųtanatologoJ.Wittkowskio
apibūdinimu,„priimtimirtį“–taisąmoningaisuvokti

6 Ibid., p. 84.
7 Plg. ritschl D., „le ben in der To de ser war tung“, in: Ster ben und Tod 

(Stu dium Ge ne ra le), Hei del berg, 1998, s. 123–137, 123.
8 rat zin ger J., Eschatologija.Mirtisiramžinasisgyvenimas, Vilnius, 

1996, p. 73.
9 Ga da mer H.-G., „Die er fah rung des To des“, in: GW 4, Tübin gen 

1987, s. 287–302; 291.
10 Ibid., s. 293.
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josneišvengiamybę,pripažintitaikaipžmogiškosios
egzistencijosdalį,nebijotiapietaikalbėtiirgalvoti,ir
būtipasiruošusiamjąsąmoningaiišgyventi(tainetu
riniekobendrasudispozicijasavižudybei)11.Mirties
neišvengiamybėssuvokimaspagimdobaimę,kurią
mesgalimeišmūsųsąmonėsišstumti–taisuponuoja
egzistencijątu rint, – arbatąbaimęsąmoningaiišgy
venti.Baimėsišgyvenimasgalisuteiktiimpulsąveikti
irpriverstigyventiatsakingai,taireiškia–suvokiant
mumsskirto laikovienkartiškumąirapibrėžtumą.
Todėlbaimėsnereikiabijoti.Mirtiesbaimėmussaugo
nuoužsisklendimosavyje,taigiskatinamusatsiverti
santykiams.Gyvenanttabaimėsavotiškairealizuojasi
iratnešavaisių.Sociopsichologiniaityrimairodo,kad
senatvėjemirtiesneišvengiamybėsuvokiamaaiškiau
negujaunystėje,tačiau,kitaipnegutikėtasi,mirties
baimėsutinkamaretai.Iratvirkščiai:mirtiesbaimė
juodidesnė,juomažiausumirtimibuvosusidurtair
išgyventa josartuma12.Todėlgalimateigti,kadjuo
labiaužmogusrealizavosavegyvenime, juo labiau
jisrealizavoirsavomirtiesbaimę,kitaiptariant,juo
mažiaujisbijomirties.Tąpatįbylojastudija,kurią
parengėsociologėE.Schuchard.Jityrėsantykįsumir
timižmonių,išgyvenusiųmirtiesakistatą,remdamasi
daugiaukaiptūkstančiubiografijų,parašytų1900–1994
metais13.Neretaitaibuvobiografijosžmonių,pasmerktų
mirčiai.Studijojemokslininkėieškojoatsakymoįklau
simą,kaipgalimaišmoktigyventitokiomissąlygomis,
kurios,atrodo,darogyvenimąneįmanomą.Schuchard
padarėverčiančiąsusimąstytiišvadą:tarpsergančiųir
mirštančiųžmoniųesamagyvybingumo,kuriodažnai
stingavadinamiesiems„sveikiesiems“.Autorėatranda
kitokių,neguįprasta,gyvybiškumoirsveikumoišraiš
kų.Sveikata,josmanymu,yrareliatyvikategorija,ji
negalibūtisuprantamavienkaipligospožymiųnebu
vimas.Prieesminiųsveikatosbruožųreikiapriskirti
norągyventiirgyvenimodžiaugsmą–tai,kasišesmės
suteikiaenergijosgyventi.
Žinoma,tainereiškia,kadvisipasmerktiejimirčiai

atrandatikrąjįgyvenimodžiaugsmą:besiartinančios
baigtiessuvokimasdažnaitampanepakeliamanašta.
BetSchuchardtyrimaiparodė,kadgalibūtiirkitaip.
Taibylojaapietai,kadmūsųsantykissugyvenimu
nebūtinaipriklausovientiknuoobjektyviųsąlygųir
sugebėjimoimtiišgyvenimo,betirnuogilesniobūties
suvokimo,kurisneįmanomasbeto,kąpavadinome
„priimtimirtį“.

Mir ties da bAr Tiš ku mAs: 
Vie nAT Vė, kAl Tė, Be PrAs my Bė

Tačiaupriimtimirtįnėralengva,netgiikigaloneįma
noma.Taiyramūsųpasaulėvokosvystymosikryptis,
mokantimatyti,stebėtisirdžiaugtis.Mirtisyratol,kol

esamemes:jiyravisados„dabar“:todėlišgyvendami
savolaikinumosuvokimąmesneišvengiamaipatiriame
mirtiesdabartiškumą,atskleidžiantįtrismūsųegzis
tencijosbruožus–vienatvę,kaltęirbeprasmybę.
Mirtisverčiapajustitotaliąvienatvę.Žmogusmiršta

vienas,joniekasnegalipavaduotiarbentkiekpadėti–
tai,kasyramirtis,jamtenkaišgyventivienam.Taisu
vokiamenepatysmirdami,betpatyrękito,dažniausiai
artimojo,mirtį.Šissuvokimasskausmingaiatskleidžia
irkitątiesą:savogiliausiaesmežmogusyravienišas.„Iš
tikrųjųbuvimasyratai,kasprivačiausia.Egzistencija
yravienintelisdalykas,kurionegaliuperteikti.Galiu
papasakotiapiesavoegzistenciją,betnegaliujapasi
dalyti“,tvirtinaEmmanuelisLevinas14.
Mirtiesdabartiškumąišgyvenamekaipnesustabdomą

irnepakartojamąateitiesvirsmąpraeitimi.Kitaipta
riant,kiekvienagyvenimosituacijayravienkartinė,o
taireikalaujaišmūsųatsakomybės.Atsakingaielgiamės
tada,kaiįsituacijąreaguojame,mūsųmanymu,teisin
gai,taip,kadnesijaustumekalti.Tai,kadnežinomesavo
mirtiesvalandos,reikalaujaišmūsųgyventibekaltės:
prieš„išeidamas“žmogustrokštasusitaikyti.Irniekas
taipneprislegiapasilikusiųjų,kaipneatleistakaltė.
Tačiaukasgyvena,neišvengiamaiyrakaltas,jeigu

kaltęsuvoksimenevienkaipnesilaikymątamtikrųpri
imtųmoralėsnormųarbakokionorsįstatymopažeidimą.
Priimdamibetkokįsprendimą,kienonorsatžvilgiuvis
tiekliksimekalti.Kaltėsfenomenasyrabūtiessąrangos
išdavataprasme,kadvisisantykiaipagrįstidavimoir
ėmimoprincipu.Imantysistampaskolingas,taigikaltas.
Seniausiojeirpagrindinėjekrikščioniųmaldoje„Tėve
mūsų“yražodžiai:„iratleiskmumsmūsųkaltes,kaip
irmesatleidžiamesavokaltininkams“.Tačiautiksliai
verčiantreiktųžodį„kaltė“pakeistižodžiu„skola“,nes
tokiayrapirminėgraikiškožodžioofei lėmaprasmė.
Aišku,kadmumstoksvertimasskambėtųkeistokai,
nesskoląmessuprantamenekaipkaltę.Tačiaukaip
tikskolapavirstakalte,jeigujinėragrąžinama.Mūsų
skolaprasidedasuatėjimuįšįpasaulį–supirmuoro
įkvėpimuirpirmumotinospienogurkšniu–irauga
tol,kolmesgyvename.Irtiktainedidelędalįtųskolų
mespajėgūsgrąžinti.Arįmanoma,pavyzdžiui,grąžinti
mumsduotąlaiką?Todėlkaltėiregzistencija–neatsie
jamidalykai.TeisusEmmanuelisLevinas,sakydamas:
„Niekasnegalikuriąnorsakimirkąsakyti:padariau
viską,kąprivalėjau.Tiktaiveidmainis...“15 

Mir tis kaip Gy ve ni Mo klau si Mas

11 Wit tkow ski J., Psy cho lo gie des To des, Darm stadt, 1990, s. 107.
12 Plg. ro se mei er H. P., „un ter su chun gen zur Psy cho lo gie der To-

des kon zep te“, in: Wi nau r., ro se mei er H. P. (Hg.), Tod und Ster ben, 
Ber lin–new york, 1984, s. 217–236; 225.

13 schu chard e., „le ben und ster ben ler nen im spie gel von über 1000 
Biog ra fien der Welt li te ra tur“, in: Bec ker u. u. a. (Hg.), Ster ben und Tod 
in Eu ro pa, neu kir chen-Vlu yn, 1998, s. 159–174.

14 le vi nas e., Etikairbegalybė.PokalbiaisuPhilippe’uNemo, Vil-
nius, 1994, p. 54.

15 Ibid, p. 110.
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Gyvendamasžmogussąmoningaiarnesąmoningai
suteikiasavogyvenimuikokiąnorsprasmę.Šiprasmė
yraneišvengiamaisusijusisudidesniaisarkuklesniais
gyvenimoplanais–kąnorsnuveikti,sukurti,kuonors
tapti,kurnorsnukeliautiarkąnorspamatyti.Tačiau
messuvokiame,kadbetkurimūsųgyvenimoakimirka
galibūtipaskutinė–dėlligos,nelaimingoatsitikimo,
netgikaro.Todėlmūsųgyvenimasniekadnegalibūti
pilnutinis,„ikigaloįvykęs“,nesmesniekadnebūname
viskopadarę,kąnorėjome.Netjeiguiriškiltųtokia
iliuzija,kadpasiekėmeviską,kotroškome,gyvenimas
vistiektebūtųfragmentas, irtaipatiriametuomet,
kaimuspaliekamumsartimižmonės.Būtentarti
mųjųmirtis,sukurianumirštairmūsųpačiųdalis,
sugriaunailiuziją,kadgyvenimasgalibūtipilnutinis,
otaiatskleidžia,paprastaikalbant,patiesgyvenimo
beprasmiškumą.
Trumpai irprabėgomispaminėjometrisaspektus

–vienatvę,kaltęirbeprasmybę,kurieyrapatiriami,
suvokusmirtiesdabartiškumą.Priimtimirtįreikštų
sugebėtigyventisušiapatirtimi.Betarįmanomapakelti
šiąnaštą,artainėraabsurdiškasSizifodarbas?

mir Tis ir mei lė

Kadirkąkalbėtumeapiemirtį, jaučiame,kadtai
didžiojibūtiespaslaptis,kuriągyviesiemsįmintinėra
lemta.Tačiaujiemslemtasušiapaslaptimigyventi,
irtainėralengva.Išstumtimirtiesbaimę–klaidingas
kelias,sąmoningaimirtįpriimti–Sizifokelias.Protas
čiapasirodobejėgis.Tačiaužmogausegzistencijoje
esamagalingųjėgų,kuriosgalitai,konegaliprotas.
Vienatokiųyrameilė,kurijausenovėsmitologijoseyra
jėga,susigrumiantisumirtiesgalia–prisiminkime,
kaipOrfėjus,vedamasbegalinėsmeilės,ėjoišlaisvinti
Euridikėsišmirtieskaralystės.
Šiojevietojenoriupakeistiikišiolišsakytųsampro

tavimųplotmęirpažvelgtiįkeliamusklausimusiški
tokiosperspektyvos–būtentkrikščioniškojotikėjimo
perspektyvos.Gadamerissavuosiuoseapmąstymuose
apiemirtįyrapasakęs:„[...]jeiguiršis(modernusis)
mokslinispažinimas,kaipirantikiniopasaulio,savo
ribasatradomirtiesnesuvokiamybėje,tuomettenka
pripažinti,kadklausimohorizontas,kuriamemąstymas
mirtiespaslaptieslinkapskritaigali judėti,persike
liaįtokiusišganymomokymuskaipkrikščioniškieji
visomissavovariacijomis[...].Mąstančiaiminčiaitai
turireikštitiekkažkąnesuvokiama,tiekkartuirsu
prantama,kadmirtiesįveikaglūdinekurkitur,otik
prisikėlimeišnumirusiųjų–tikinčiajamtaididžiausia

tiesa,kitam–kažkasnesuvokiama,bettainėralabiau
nesuvokiamanegupatimirtis“16.
ŠventasisRaštassvarbusnetiktikintiesiemskaipjų

tikėjimošaltinis,jisyrakultūrinisfenomenas,turin
tissavyjeperšimtmečiussukauptągyvenimoišmintį.
NaujasisTestamentaskalbaapieduesminiusdaly
kus:JėzausKristausprikėlimąišnumirusiųjųiršio
prikėlimosuvokimąkaipDievomeilėsišraišką.Todėl
Evangelijaišesmėspaveikėpožiūrįįmirtį:Didžiojoje
Kristausmirtiesirprisikėlimopaslaptyjeglūdiatsaky
maiįtrismūsųegzistencijosklausimus–kaipgyventi
vienatvėje,kaltėjeirbeprasmybėje:
jeiguvienatvėstotalumasmirtyjeatrodėgalutinisir

neįveikiamas,taiKristausprisikėlimasyrateigimas,kad
esamagalios,stipresnėsužtotaliąvienatvęmirtyje;
kasgyvena–yrakaltas.Kristausmirtisantkryžiaus

atpirkomūsųkaltę–Kristuslygžmoniųatstovasprieš
Dievąpriėmėmumsskirtąbausmę–taipišlaisvindamas
muskitokiamgyvenimui–bekaltėsnaštos;
Kristauslikimasmumsyraženklas,kadprasmė–tai

daugiau,neimespajėgūssuvokti,kadtaigaliausiaine
mūsųkompetencijosklausimas,kadmesturimeteisę
pasikliautituo,kurismuspašaukėbūti.Visišietrys
aspektaitelpaįsakinį:Dievomeilėnugalėjomirtį17.
Meilė,jeigujiyradaugiauneifiziniųirpsichiniųpo

reikiųtenkinimas,yraDievodovana–žmoguspatsiš
savęsnepajėgusmylėtitokiameile.JeiguEvangelija
teigia,kaddieviškameilėlaimipriešmirtį,taireiškia,
kadmylintistokiameileturidalelędieviškosgaliosir
galipriimtimirtį,kitaiptariant,pakeltimirtiesdabar
tiškumą,išesmėsjąnugalėdamas,nesdieviškameilė
pajėgiįveiktivienatvę,kaltęirbeprasmybę:meilėįvei
kiavienatvę,nesjisiekiatotalaussusivienijimo;meilė
atleidžia,nesjigalipralaužtiatpildodėsniogaliojimą;
galiausiaimeilėįveikiairbeprasmybę,nesjinesiekia
kokiųnorsužjosesančiųtikslų,opatisavaimeyra
prasmė–lygmuzika,išsipildantikiekvienąakimirką:
kartusumąstytojuFranzuRosenzweigugalimeteigti,
kadmeilėskūrinysyrakiekvienąakimirkąužbaigtas
irsubrendęsmirčiai.
Galimamirtįpriimti,mokantisgyventiakisįakįsu

baime.Bettikmeilėgalimirtįįveikti,nesnebėrameilė
jebaimės,bettobulameilėišvejabaimę(1 Jn4,18).
Kadmeilėstiprikaipmirtis,žinomeišmitųirpasakų.
Evangelijateigia,kadmeilėstipresnėužmirtį.Todėl
pabaigsiušiuospamąstymusapiedidžiąjąmūsųbūties
paslaptį–mirtį–įstabiaprancūzųrašytojoirfilosofo
GabrielioMarceliomintimi:mylėtižmogųreiškiajam
pasakyti–tunemirsi.

to Mas kiau ka

16 Gadamer H.-G., Die Erfahrung des Todes, s. 294.
17 suprantama, kad šios tiesos yra kitokio pobūdžio, lyginant jas su 

moksline tiesos samprata: šių teiginių tiesa suvokiama per tikėjimą. 
Tačiau jos reikšmingos ir kitaip mąstančiam, pirmiausia tuo, kad byloja 

apie kitokį būties suvokimą, kurio pagrįstumas nuo kanto „grynojo 
proto kritikos“ laikų yra tiek pat legalus, kiek ir racionalistinė ar kokia 
kitokia pasaulėžiūra.
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Šiandienosvisuomenėje,spaudžia
mojefinansiniųnepriteklių, išnau
jokylaklausimasapie intelektinės
veiklosnaudą.Intelektualams,kurių
daugumayraakademiniopasaulio
gyventojai,keliamireikalavimaipa
grįstisavoreikšmęvisuomenei.Šie
reikalavimaistiprinairintelektualų
savirefleksijosporeikį.Nenuostabu,
kadnevienasjųpasigendalaikų,kai
priklausėprivilegijuotaisovietinėje
visuomenėjeinteligentųkastai.
Privilegijuotaakademiniopasaulio

gyventojoturėtapadėtis,lydimapa
garbossovietinėjevisuomenėje,ne
priklausomojeLietuvojeyraprarasta.
Ketinamapanaikintiirvienintelįliku
sįaukščiausiojošiopasauliosluoksnio
bruožą,šiuometudargarantuojantį
neatimamasnetikfinansines,betir
galiosprivilegijas–habilituotodak
taro laipsnį.Akademiniopasaulio
atstovaivisdarieškosavovietosir
vaidmensLietuvosvisuomenėje.
Šiospaieškosneretai lydimosne

maloniųapraiškų.Neretaisukeliami
kartųkonfliktai,aukštesnįakademi
nįstatusą turinčiam intelektualui
jaunameakademinęveikląvospra
dėjusiamekolegoje įžvelgusgalimą
konkurentą.Baisialegendatarpstu
dentųyratapębakalauroirmagistro
diplomųgynimaiVilniausuniversiteto
filosofijosfakultete.Jųmetujaunieji
kolegosturiprogąsavokailiupatirti
bekompromisinėsgaliaparemtoskon
kurencijosvaisius.Kovadėlvietosvi
suomenėješiandienneretaiskleidžiasi
kaipsiekisišlaikytikadaiseartikką
įgytągaliąakademiniamepasaulyje.
Taisudaronesveikoskonkurencijos
sąlygas,tiesiogiaitrukdančiaskūrybai
beimoksliniamstyrimams.
Nesunkiaiatrandamosšiųnema

loniųapraiškųpriežastys.Soviet

AkAdemybė

Aka de mi ja, in te lek tu a lai ir va lia ga liai

TOMASDAUGIRDAS

peržengiančiaisjųsiaurądomėjimosi
sritį,buvęslabaimenkas.
Vienojearkeletoje tokiųpaskai

tųdalyvavęgaliprisiminti irkitą
gluminantįbruožą.Popaskaitos,per
kuriąklausantiejikruopščiaiužsiraši
nėdavo,nebuvoužduodamajokiųklausi
mų.Beabejo,sugebėjimasklaustigali
būtiišugdomastikten,kurkalbantis
žmogusnėratiesosinstitucija,otik
nuomonėsreiškėjas.Klausiamaten,
kurdomimasidalyku,joprofiliais,o
neįsisavinamaabsoliutitiesa.
Neišvengiamaspaskaitininkopra

našonuvainikavimas įvykokartu
keičiantisnetikvisuomenėspožiūriui
įjaipateikiamastiesas.Žiniosnėra
tasdalykas,kąkasnorsgaliturėti,
saugotipaslaptyje,laikytikaipgalią,
kartkartėmisišsakydamas.
Geraspavyzdys–„Atvirosvisuome

nėsnamuose“rengtųdiskusijųpo
puliarumomažėjimas.Šiuometu
neretavisdarvisuomeneiskelbiama
diskusijaapienaujaipasirodžiusią
knygąarkokįvisuomenėsreiškinį
virstapakviestųreferentųpasisakymų
virtine,šiemsnesistengiantsudominti
negausiosauditorijos,atsakančiosįjos
nesudominusiądiskusijąsnaudimu.
Tikriejižiniųpranašaiirsaugotojai

šiandienyranemokslininkai,opoli
tikai.Jiepasirodovisuomeneitiksliai
nustatytulaikuirpaskelbiažinias,
dažniausiaisuteikdamijomsypatingą
reikšmę.Taižinios,atskleidžiančios

„tikrąją“valstybėsbūk
lę,vadinasi, irpiliečių
padėtį,išreiškiatai,nuo
kopriklausoirpriklau
syspiliečiųgerovė.Tie
sosgaliospasislinkimas
išakademinėsįpolitinę
sferąkaikuriemsakade
miniopasauliogyvento

mečiuakademinispasaulissudarė
privilegijuotąvisuomenėsdalį.Labiau
pastebimiirgarbinaminegugamtos
arhumanitariniųsričiųmokslininkai
buvogarbinami„žodžiokūrėjai“bei
filosofai.Šiosdvigrupėssavopriemo
nėmispalaikėideologiškaisvarbią,
visuomenękonsoliduojančiągalią.
Pirmi–kurdaminetnacionalinįpa
triotinįprieskonįturinčiushimnus
dirbančiai liaudžiai ir jaidraugiš
kaivaldžiai,antri–nepoetinės,o
dialektinės išraiškospriemonėmis
leniniškaimarksistiškaiaiškindami
tikrovę.Kūrėjų irfilosofųleninistų
grupėstenkinovisuomenėjevisdidė
jantįemocinioirintelektiniokomforto
poreikį.Šiandienvisuomenėsnevaldo
vienaideologija,nuomoniųįvairovė
išstūmėnetikvienątiesą,betpadarė
nebesvarbiusirjosskelbėjus.Soviet
mečiukaikurie intelektualaibuvo
tapętiesąbylojančiaispranašais.Kita
vertus,irsovietinėvisuomenėįjuos
žvelgėkaipįišskirtiniusžmones.Ne
vienasšiandiensunostalgijaprisime
nalaikus,kaiįsusitikimussunusi
pelniusiaisliaudiesrašytojais,poetais
arfilosofaisprovincijojesusirinkdavo
tiekžmonių,jognetilpdavokultūros
namųsalėse.
Pirmaisiaisnepriklausomybėsme

taisįLietuvąatvykęužsieniolektoriai
neretaistebėdavosipaskaitųpasiklau
sytiatėjusiųžmoniųgausa.Paskaitos
sutraukdavoįvairiausiusakademinius
irneakademiniusklausy
tojus,trokšte troškusius
žinių.Lietuvossituaciją
lektoriai apibūdindavo
kaipvienądėkingiausių,
retaiaptinkamąEuropoje,
kurtuometunetstudi
juojančiųsusidomėjimas
akademiniaisdalykais,
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nesuprastasirpasmerktasamžininkų
bendraminčių.Jisištikrųjųpranoko
savolaiką,tačiaunepolitineįžvalga,o
intelektualosavirefleksija,ateinančio,
ikitolintelektualųsaugotasvertybes
pervertinančio,laikonuojauta.
ŠiuometutiepatysSąjūdįkūręir

savesujuotapatinęintelektualaisave
suprantakaipopozicijąjųpačiųiškel
taipartijai.Jųpozicijadažniausiaiir
šiandienparemtagiliutikėjimu,one
faktais.Jidabarišreiškianetvirtą
tikėjimąateitimi,onuspalvintapa
sauliopabaigosnuojauta.Šiandien
intelektualai visuomenėjevisdar
stengiasiveiktine individualiai,o
kaipgrupė,išskirtinėgaliosvisuome
nėjesiekiantidalis.Galimaprisiminti
praėjusiųmetųpabaigojegrupėsinte
lektualųpaskelbtąatvirąlaiškąprieš
Wil liam s atėjimąįLietuvą irprieš
LietuvosėjimąįNATO.Įdomuirtai,
kad,kilusvisuomenėsreakcijai,toli
gražunepalaikančiailaiškonuostatų,
kaikuriepasirašęindividualiainuo
laiškoatsiribojo.
Kaipsiekissutelktiintelektualus,

parodyti,jogjiesugebaišreikštivie
ningąnuomonę,aiškintinasirkitas
akademiniopasaulioatstovųviešas
pareiškimasšiųmetųpradžioje.Aka
deminėse įstaigose ir institucijose
renkamiparašaipodokumentu,rei
kalaujančiu lietuvintinelietuviškų
pavardžiųtranskripciją.Veikimovisuo
menėjereikšmėsimuliuojamakeliant
problemą,kuriąišspręstigalilingvistų
komisija,onepolitizuota,netirdidelę
įtakąvisuomenėjeturintigrupė.
Apieintelektualųsiekįatgautipra

rastaspozicijasbyloja irVilniaus
universitetorektoriausRolandoPovi
lionioveikla.Atmintinasjosiekistapti
Lietuvosprezidentugalibūtiaiškina
masnetikgiliomisasmeninėmisam
bicijomis,betirsavo,kaipakademinio
pasauliožmogaus,savimone.
Akivaizdžiaimažėjantintelektualų

kaipklasėsįtakaipolitiniamgyveni
mui,formuojantisprofesionalųpoli
tikųklasei,visdarįtakąvisuomenei
siekiantiems išlaikytiakademinio
pasauliogyventojamsteksapsispręsti.
Jiemsreikėssusitaikytisupakitusia

savopadėtimivisuomenėje,grįžti į
akademinėsarbakūrybinėsveiklos
pasaulįarįsteigtiuždaras,slaptas,
pusiauslaptasintelektualųgrupeles,
kuriosejietarp„savųžmonių“galės
reikštinuomonę,nesusilaukdamiprie
šiškosplačiosiosvisuomenėsreakcijos.
Tokiouždaropolitikuojančioelgesio
pavyzdžiųyrajaušiandien.Vienasjų
–„Renesansoklubas“,buriantisben
draminčius,mąstančiusapieLietuvos
atgimimą,ir,kaipmanoma,inicijavęs
liūdnaipagarsėjusįatvirąLietuvos
intelektualųlaišką.
Verdantaistromsdėlpolitiniųįtakų,

vykstairakademinisgyvenimas.Įjį
sugrįžtakaikurienenusisekę,nors
vilčiųdarnepraradępolitikai, jame
darbuojasitie,kuriemspolitinėsgalios
siekiainebuvosvarbiausi.Akademinė
veikla,nesiejant jossuvisuomenės
ideologija,yradaugmažiaupastebi
ma,reikalaujailgalaikiųpastangųir
atnešanetokiusefektyviusirvisuo
tinaivertinamusrezultatus.Vyksmą
visuomenėjepolitizuojant,akademinis
darbasgalipasirodytinereikalingas,
ypačtiems,kuriejįiškeitėįpolitinės
galiosvaikymąsi.Juolabiau,kaddau
giaukaipdešimtmetųpolitikavusiems
intelektualamssunkususigrąžinti
akademinękvalifikaciją.
Galiossantykiai,kaipžinia,šiandien

daugkąlemiairakademinėjeben
drijoje.Nevisadasuvokiama,kad
atradimai intelektiniamepasaulyje
padarominekovojantiružvaldant,
okolegiškaibendradarbiaujant.Kita
vertus,akivaizdu,kadpranašasin
telektualasLietuvojejauyraistorijos
dalykas.Formuojasikitiintelektinio
darbo,akademinėsveiklosvertinimo
kriterijai.Ateinairnaujaintelektua
lųkarta,augintanemintimisapie
išskirtinįvaldžiosglobojamo ir jai
naudingointelektualovaizdinį,oapie
savodarbądirbantįvisuomenėsnarį.
Liekaviltis,jogateitiesakademinio
pasaulioatstovas,jaučiantissaikąir
suvokiantissavogaliosvisuomenei
ribas,matydamasbūtinybę,kreipsis
įvisuomenęirsusilauksnepašaipių,
niekinančių iratviraipriešiškų jos
atgarsių,oįsiklausymo.

jamsatvėrėkeliusįsavoišskirtinio
statusovisuomenėjeišlaikymą.Išliko
irakademiniopasaulioatstovų,kurie
visaipstengiasipalaikytipranašo
intelektualo įvaizdį.Ryškiausiasjų
LietuvojeyraArvydasŠliogeris.Para
doksalu,tačiautam,kadakademikas
išlaikytų iš rankųbeišsprūstantį
vaidmenį,jisprivaloveltisįdiskusi
jassupolitikais,aptartitemas,kurias
dažniausiaimenkaisuvokia.
Nestebinairgausybėshumanita

riniųirnehumanitariniųspecialybių
akademiniampasauliuipriklausan
čiųžmoniųstaigussusidomėjimas
politiniaisbeitarptautiniųsantykių
mokslais.Būtųpernelygpaprastašį
reiškinįaiškintigeresniušiųmokslų
adeptųfinansavimu.Nepaskutinęvie
tąčia,matyt,užimairsiekisišlaikyti
išskirtinęgaliąvisuomenėje,būtikuo
arčiausvarbiausiustaivisuomenei
dalykussprendžiančiųįvykių.
Sovietiniųintelektualųdidžiausios

įtakosvisuomenėje laikas– judėji
modėlnepriklausomybėspradžia.
Tuometupoetinisžodis,dialektiniai
mintiesposūkiaivienijantvisuomenę
vaidinodidelįvaidmenį.Sąjūdžiomi
tinguosebuvodeklamuojamoseilės,
poemos,išreiškiamaindividualipozici
ja,stipriaiataidėdavusivisuomenėje.
Sąjūdžiometunevienassovietmečiu
išgarsintas ir ideologijaiparankus
intelektualastapotautinioišsivadavi
mošaukliu.Nepriklausomybėnebūtų
iškovotabeparamosžmonių,išugdytų
sovietinėjevisuomenėjeirgeriausiai
suprantančiųsovietinęretoriką,ku
riąištobulinębuvosovietiniaižodžio
irmintiesintelektualai.Netaiškiai
antisovietiškainusiteikęjudėjimodėl
nepriklausomybėslyderiai,norėdami
būtisuprasti,turėdavonaudotitąpa
čiąpranašaujančiąpoetinęretoriką.
Šiandienmatome, jog praūžusi

Revoliucijaprimiršo savo tėvus, o
dabartisneretaikarikatūriškaipa
rodotuos,kurie taip irnesugebėjo
prisitaikytiprie sumenkusio inte
lektualųvaidmens.Turbūtpirmasis
paradoksalųsavokaipintelektualo
santykįsuSąjūdžiuaptikoirišsakė
kaipistorinęklaidąArvydasJuozaitis,

AkAdemybė
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Aplinkfizinįsunaikinimą:milžiniškąkalnąlavonų,že
mėssuniokojimą–akivaizdžiausiąstichiniųnegandų
apraišką,tyrinėjimųbeistatistikosobjektą–driekiasi
nematomasritis,kuriojenuostoliaidaugdidesni.Jie
paliečiadidesnędalįžmoniųirjųkompensavimuireikės
daugdaugiaulaiko,–taiprotųirsielųnaikinimas.

ab sur diš ku Mas

Galimaišdėstyti(irtaibuvodaroma)šiameamžiuje
dalįžmonijosužvaldžiusiųdviejųpagrindiniųideologi
niųpavidalųintelektualinęgenealogiją.Kylapavojus
patikėti,kadjuosedarišliekadidelėsirgiliosidėjos,
kuriomispasinaudodamisusiformavošieideologiniai
pavidalai.Otaireikštų,kadjiemsnepelnytaisutei
kiamiaukštoskilmėsdokumentai.Šitaipbūtųeinama
jųnurodytakryptimi,nesjieparemtišiagenealogija.
MarksizmasleninizmasmanėsiesąsišHerakleitoir
Demokritokylančiostradicijospaveldėtojas.Jispre
tendavoperimtiLukrecijų,Švietimoepochą,Hegelįir
visąmokslinęraidą.Marksizmasleninizmasmanėjuos
apibendrinęsiružbaigęs.Nacizmasrėmėsigraikųtra
gedija,Herderiu,Novaliu,kitokiuHegeliu,Nietzsche
ir,žinoma,savoteisumągrindėnuoDarwinoprasidė
jusiamokslineraida.Nereikiajaistikėti.Taiiliuzija,
galinti,beto,sukompromituotivisus,kuriųvardais
jieremiasi:kylarizikapriekaištautiHegeliuiarbet
kuriamkitamjųcituotamfilosofuiarbamokslininkui
dėlto,kadišjųkilotokiepaveldėtojai.
Šiiliuzijaišsisklaido,vossusipažinussurealiunacių

irkomunistųvadųmąstymomechanizmu.Čiadomi
nuojaypačskurdauspasauliointerpretacijossistema.
Tarpklasiųarbarasiųvykstadualistinėkova.Klasių
arrasiųapibrėžimasturiprasmętiksistemojeirjos
dėka,tadklasėsarrasėssąvokojenebeįmanomaįžvelgti

mO rA li nis žluG Dy mAs

Alain Be sanšon

jokioobjektyvumo.Šiosbeprotiškossąvokospaaiškina
kovosprigimtį,jąpateisina,pagalideologodvasiąsu
teikiakryptįpriešininkųirsąjungininkųveiksmams.
Kaiptikslosiekimopriemonėmisgalimanaudotisklasta
beigudrybe,irištiesųLenino,Stalino,Mao,HoChi
MinhokomunizmasturėjoužHitlerįdauggabesnių
veikėjų:visossistemoslogikaliekaabsurdiška,ojos
tikslas–nepasiekiamas.
Partinioaktyvistopsichineibūsenaibūdingasfanatiš

kas įsitraukimasįsistemą.Išankstiniainurodymai
perorganizuojavisąmąstymobeipatyrimolaukąiki
patpakraščių.Jokalbatransformuojama.Jireika
linganekomunikacijaiarišraiškai,betužmaskuoti
būdui,kuriuosukuriamasnepertraukiamassistemosir
tikrovėsryšys.Kalbaiskirtasmaginisvaidmuotikro
vępajungtipasaulėžiūrai.Tailiturginėkalba,kurios
kiekvienaformuluotėrodokalbančiojosusiliejimąsu
sistemairreikalauja,kadpašnekovastaippatsuja
susilietų.Tadjosskiriamiejižodžiai–taigrasinimai
beivaldžiossimboliai.
Paklusus ideologijai,neįmanomaliktiprotingam.

Nacizmassužavėjokeletądidžiųprotų:Heideggerį,
CarląSchmittą.Tačiautaipatsitikotodėl,kadjie į
nacizmąperkėlėjamnepriimtinassavoidėjas–nuo
seklųantimodernizmą,nuoseklųantidemokratizmą,
metafizikavirtusįnacionalizmą–visatai,kąnacizmas
tariamaipasiėmė,išskyrusvertę,kuriąšiosidėjostu
rėjointelektualiniamešiųfilosofųgyvenime–mintį,
gilumą,metafiziškumą.Šiefilosofaitaippatpasidavė
genealogijosiliuzijai.
Marksizmasleninizmasįsavosąjungininkųgretas

visadapatraukdavotikantraeiliusprotus,pavyzdžiui,
Lukãcsą: jienetrukusprarasdavosavosugebėjimus.
Komunistųpartijosgalėjodidžiuotisžymiaisšalinin
kaissavogretose–Aragonu,Brechtu,Picasso,Lan
gevinu,Neruda–betstengėsipaliktijuosnuošalėje,
suteikdamosgalimybęprisijungtipagalatsitiktinumą,
nuotaiką,naudą,aplinkybes.Nepaisantpaviršutiniško
tokioprisijungimopobūdžio,nuojonukentėjoPicasso
dailė (pvz.,Žu dy nės Ko rė jo je),NerudosbeiAragono
poezija.Menasgaliestetiškaiišliktikaipprovokacija.
Žymiausiprotaiprieideologijosprisišliejadėlatsitik
tiniosusiliejimoskirtingųjausmų,kuriųprigimtissu

alain be sanšon – istorikas ir publicistas, Prancūzų Akade-
mijos narys, garsių intelekto istorijos ir sovietologijos veikalų 
autorius. Čia skelbiamas antras skyrius iš jo paskutinės knygos 
Le mal heu r du siêcle.Surlecommunisme,lenazismeetl’uni
ci té de la Sho ah, Pa ris: Fayard, 1998, p. 39–73. iš pran cū zų k. 
ver tė NijolėKeršytė.
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Fried Heuler. Atokvėpis. Viurcburgas. iliustracija 
iš žurnalo „Die kunst im Deutschen reich“. 1943

ideologijaneturiniekobendra.Tačiausuartėdamisu
pačiaideologijosšerdimi,šiejausmaiišblėstairkartais
liekavienabsurdiškumolikutis.
Komunistinėjeterpėjevadai(Stalinas,Mao)kartais

siekdavosavovarduapibendrintaiišdėstytipamatinę
schemą.Jisurašytakeliuosepuslapiuoseirapimavisą
doktriną:nėraniekoaukštesnioužšiuosvadovėlius,
kartais laikytus„pradiniais“,norintpaskatintima
nyti,jogesamakitokių,moksliškesnių,kurieesantys
vientųpradmenųdaugiažodisišplėtimas.Nepaisant
to,jieprievartapateikiamikaip„studijų“objektai,ki
taipsakant,valdiniaiprivalopraleistiištisasvalandas
juoskaldamimintinaiirgromuliuodamitąpatįpertą
patį.Nacistinėjeterpėjenebuvotokiųžinynų.Mąsty
masturėjosektivadomintimi,kuribuvopateikiama
kaippranašingasirįkvėptasmąstymas.Paanalizavę
mąstymoturinį,matome,jogtainiekingassocialinio
darvinizmo,eugenikos,nyčiškopobūdžioneapykantos

krikščionybei,„piktavališkumo“religijosirpatologinio
antisemitizmomišinys.
Nacįarkomunistągalimapateiktiklinikiniampsi

chiatrotyrimui.Jisatrodoužsidaręs,atitrūkęsnuo
tikrovės,galintissavopašnekovuibegalopateikinėti
tuospačiusargumentus,apsėstastospačiosidėjosir
kartuįsitikinęs,kadyraracionalus.Kaiptiktodėlpsi
chiatraišiąbūsenąprilyginochroniškamsistemiškam
kliedesiui,šizofrenijai,paranojai.Ilgiaupatyrinėjus
matyti, jogšisapibūdinimastėrametafora.Patsaki
vaizdžiausiasšiosbeprotybėsnetikrumoženklasyra
tas,kadjągalimaapversti:kaibaigiasispaudimasir
pasikeičiaaplinkybės,beprotybėsatsikratomaiškarto,
tarsiprabudusišsapno.Tačiautaisapnasatviromis
akimis,jisneblokuojajudesiųirjameišliekatamtik
ras,išpažiūrosracionalusrišlumas.Užpažeistossferos
ribų,ten,kurglūdisveikožmogausaukščiausiojiproto
dalis,apipavidalinantireligiją,filosofiją,„protąvaldan
čiasidėjas“,kaippasakytųKantas,intelektofunkcijos
atrodonepaliestos,tačiauišskaidytosįatskiruspolius
irpajungtospačiamdidžiausiamkliedesiui–tokiam
dideliam,kadpabundamasutuščiagalvairreikiavisiš
kaiišnaujomokytisgyventibeipažinti.Vokietija,visą
šimtmetįbuvusiEuroposAtėnais,pabudo,apkvaitusi
nuodvylikametųtrukusionacizmo.Okąirkalbėtiapie
Rusiją,kuridaugsistemingiauseptyniasdešimtmetų
buvopajungtaabsurdopedagogikaiirkuriosintelek
tiniaipagrindaibuvonetokietvirtibeidaugtrapesni!
Neganato,šiosnetíkrosprotinėslígossukeliaepide

mijasiryraužkrečiamos.Josbuvopalygintossustaigiu
maroargripoišplitimu.Formaliaižiūrint,Vokietijos
nacifikacija1933m.,kultūrinėkinųrevoliucijaištiesų
plitotarsiužkrečiamaliga.Koldaugiauniekonežinome
apieminėtaspsichinespandemijas,šiuospalyginimus
laikykimetiesiogmetaforomis.
Absurdiškumas–taimoraliniožlugdymopaveikslo

fonas.Natūraliosirvisiemsbendrossąmonėstvarkos
pažeidimasgaliegzistuotitiktokiuatveju, jeiprieš
taibuvoiškreiptapasauliosamprata irsantykissu
tikrove.Aršisapakimasyrašvelninantiaplinkybė,ar
neatsiejamablogiodalis–apietaičianediskutuosiu.
Tainetrukdomorališkaiįvertinti.

nA cis Ti nis Gė riO FAl si Fi kA Vi mAs

Įdėmiaupažvelgusįoperacijas,kuriosbuvoatlieka
mosvienaitautaišešiosekoncentracijosstovyklose,
mumspritrūkstažodžių,sąvokų,vaizduotėnegalito
apimti,oatmintisaprėpti.Atsiduriameužžmogiškumo
ribų,tarsibūtumepriešaisnegatyviąjątranscendenciją.
Čianeišvengiamaikylamintisapiedemoniškumą.
Mūsųakimisžiūrint,demoniškumoženklasyratas,

kadšieveiksmaibuvoatliktigėriovardu,prisidengiant
morale.Moralinisžlugdymaskaippriemonenaudojasi

alain be sanšon
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tokiagėriofalsifikacija,kadnusikaltėlis–sunkunetpa
sakyti,kokiumastu–galinesuvokti,jogjisdarobloga.
Himmleriskarometupasakėdaugybękalbųaukš

čiausiorangokarininkamsbeiSSvadams1.Jųtonas
visadamoralizuojamaipamokomas.
Štaitekstas,pranokstantisatsitiktinesepochosap

linkybes,nettiesioginiusReichointeresusiriškylantis
ikiuniversalumo:„Visatai,kąmesdarome,turibūti
pateisintamūsųprotėviųatžvilgiu.Jeineatrasime
šiomoralinioryšio–patiesgiliausioirgeriausio,nes
patiesnatūraliausio,–mesnesugebėsimenugalėti
krikščionybės irsukurtivokiškoReicho,kurisvisai
žemeibuspalaima.Tūkstantmečiaisbuvobaltosios
rasėspareiga–užvaldytižemęirvisadajaineštigėrį
beikultūrą“(1942m.birželio9d.).
Pagalnacizmosampratą,gėris– tai istorijossu

gadintosnatūralios tvarkosatstatymas.Teisingą
rasiųhierarchijąapvertėpražūtingiįvykiai:krikščio
nybė(„šismaras–sunkiausiaišvisųligų,kadanors
musužpuolusiųpervisąmūsųistoriją“),demokratija,
pinigųvaldžia,bolševizmas,žydai.Natūraliątvarką
vainikuojavokiečiųReichas,tačiaujameliekavietos
irkitiemsgermanams:skandinavams,olandams,fla
mandams.GalimanetpaliktineliestąBritųImperiją,
kuriyra„baltosiosrasėssukurtapasaulinėimperija“.
Žemiau–prancūzai,italai.Daržemiau–slavai,kurie
buspavergti irkuriųskaičiusbussumažintas:Him
mlerisketina jų„sumažinti“ trisdešimčiamilijonų.
Visuomenėjetaippatbusatstatytanatūralitvarka,
pagalkuriąviešpatausgeriausieji,tvirčiausieji,gry
niausieji,šauniausieji,kuriųgyvųpavyzdžiųpateikia
Waf fen-SSelitas.Himmleriuisakantšiąkalbą,vokie
čių„rasės“nepagydomaisergantiems,neįgaliesiems,
nepilnapročiamsligoninėsebeiprieglaudosnamuose
buvoslaptaatliekamaeutanazija.
Visa tai, tęsiaHimmleris, įvyksnebeypatingai

sunkioskovos.Savokalbosejisnuolatkviečiarodyti
heroizmą,žmogausjėgaspranokstantįžygdarbį,auk
ščiausiospareigosReichuijausmą,ypačkaikalbama
apiesunkiųįsakymųvykdymą:„Mesturimeįvykdyti
ideologiniusuždaviniusirduotiatsakąlikimui,kad
irkoksjisbūtų;mesturimevisadaišstovėtiantkojų,
niekadaneparpulti,niekadanenusilpti,betvisada
būtivietoje,kolgyvenimasužgesarbakolbusatliktas
kiekvienouždavinys“.
„Galutinėišeitis“tamtikraisaspektaisyratiktech

ninėproblema,kaipkadutėliųnaikinimasgresiant
šiltinėspavojui:„Utėliųsunaikinimaskylaneišpa
sauliosampratos.Taišvarosklausimas.[...]Netrukus
mesneturėsimeutėlių.“ (1943m.balandžio24d.).
Sulaužytokraujomaišosdraudimometaforanuolat
išnyraideologiniosunaikinimokontekste.JauLeninas

jarėmėsi.TačiauHimmleris,kaipgerasvadas,taisako
siekdamasnuraminti irpadrąsintisavoklausytojus.
Jisžino,kadtainėrataippaprasta,kadgaliatsirasti
klaidingasąžinėsgraužatis,iridantbūtųatliktastam
tikrosrūšiesuždavinys,„visadareikiaįsisąmoninti,jog
mesdalyvaujamerasinėje,pirmapradėje,natūralioje
irpradinėjekovoje“(1943m.gruodžio1d.).Šieketuri
būdvardžiaiadekvačiaiapibūdinabendrąnacistinės
etikostoną.
1943m.spalio6dienoskalbojeHimmlerispaskelbia

galutinėsišeitiessampratą:„Sakinyje ‘žydaituribūti
sunaikinti’yramažaižodžių,jįgalimagreitaiištarti,
ponai.Tačiauišto,kurisjįįgyvendinapraktiškai,šis
sakinysreikalaujasunkiausioirsudėtingiausiodalyko
pasaulyje.Aišku,taižydai,taitikžydai–taiakivaiz
du, tačiaupagalvokite,koksskaičiusžmonių–net
partijosdraugų–kreipėsiįbetkokiątarnybąarnetį
manesugarsiuojuprašymu,sakydami,kad,žinoma,
visižydaiyrakiaulės,išskyrusvienąarkitą,kurieyra
gerižydaiirkuriųnereikialiesti.Drįstutvirtinti,kad,
sprendžiantpagalšiųprašymųbeinuomoniųskaičių,
Vokietijojebūtųdaugiaugerųžydųnegujųegzistuoja
apskritai.[...]Atkakliaiprašaujūsųtiesiogišklausyti
tai,kąčiasakaušiamesiauramerateirniekadaapie
tainebekalbėti.Mumsiškilotoksklausimas:kądaryti
sumoterimisirvaikais?–Ašapsisprendžiauirčiataip
patsuradauakivaizdžiąišeitį.Nejaučiauteisėssunai
kintivyrus–jeinorite,sakykitejuos„nužudyti“arba
„priverstinužudyti“–irleistiužaugtijųvaikams,kurie
atkeršytųmūsųvaikamsbeimūsųpalikuonims.Reikėjo
imtissunkaussprendimonušluotišiątautąnuožemės
paviršiaus.Šįuždavinįturėsiančiaiatliktiorganizacijai
taibuspatssunkiausiasdalykas,kokįtikjaitekoatlikti.
Manau,galėsiupasakyti,kadtaibuvoatliktabemūsų
žmoniųirkarininkųširdiesarsieloskančių.Visdėlto
tokspavojusyrarealus.Keliastarpdviejųgalimybių–
taptipernelygkietu,beširdžiuirnebegerbtižmogaus
gyvenimoarbataptipernelygminkštaširdžiu,pamesti
galvąirnetpatirtinervinękrizę–keliastarpScilėsir
Charibdėsnepaprastaisiauras“.
Kaiptikšissvaiginantisvidurys,kurioreikalau

jaHimmleris,kartaisbūdavopasiekiamas: iš tiesų
daugybėdidžiųjųbudeliųbuvošvelnūsšeimostėvai,
sentimentalūssutuoktiniai.Jisreikalauja,kad„už
davinys“būtųatliktasbe„egoistinių“motyvų,ramiai,
išvengiantnervingosilpnumo.Girtavimas,jaunųmer
ginųžaginimas,savanaudiškasdeportuotųjųplėšimas,
pasidavimasnereikalingamsadizmuirododisciplinos
stoką,netvarką,nacistinioidealizmoužmiršimą,iruž
taireikiasmerktibeibausti.

* * *

Nacistinėmoralėreikalaujasektigamtosnurodoma
tvarka.Tačiaunatūralitvarkanekontempliuojama,

mO rA li nis žluG Dy mAs

1 Him mler H., Dis cours sec rets, Pa ris, 1978.
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betišvedamaišideologiniopažinimo.Gėriopolįrepre
zentuoja„baltojirasė“,blogio–„žydųrasė“.Kosminė
kovabaigsisvienosarkitosrasėspergale.
Tačiauvisatainetiesa.Nėrarasių,kaipjassuvokia

nacistai.Aukštasšviesiaplaukisarijasneegzistuoja,
netjeiįsivaizduotumeaukštaūgiusbeišviesiaplaukius
vokiečius.Nacistųsuvokiamaprasmežydaineegzis
tuoja,nesrasinėreprezentacija,kurią iš jųsukūrė
nacistai,tikatsitiktiniuryšiususijusisutikrabiblinės
sandorostautostapatybe.Nacis įsivaizduojamatąs
prigimtį,tačiaujislepiasiužinterpretaciniotinklelio.
Istorinėbeikarinėsituacijataippatbuvosuvokiama
iškreiptai.Dėlsavo„nacizmo“Hitlerispradedaka
rąirdėltopatiesnacizmojįpralaimi.Stalinasbuvo
pranašesnis,kadsugebėjosavoideologijąatidėtiįšalį
tol,kolreikėjopasiruoštipergalei.Leninizmoideologija
buvo„geresnė“,nesjileidotokiaspauzesirįgalindavo
politinękantrybę,kuriosneįstengėturėtiimpulsyvus
beikonvulsyvusnacizmas.
Naciųetikareiškėsikaipvisosžmonijosetinėstradici

josneigimas.Voskelimarginaliniaimąstytojaiestetinės
provokacijosformaišdrįsoimtiskaikuriųšiosetikos
temų.Ištiesų jossiūlomanatūralizmorūšis–ant
žmogis, ikižmogiškumostadijaipriklausantibūtybė,
valiagaliai,nihilizmas,iracionalizmas–jąnustumia
linkestetikosplotmės.Taisvaiginantismeniniskičas:
Nürnbergoteatriniaipastatymai,kolosalinėSpeerio
tipoarchitektūra,niūrusprimityviosjėgosspindesys.
Kaipmoralėjinegalisusilauktirimtųsekėjųistorijoje,
kurjosiškreiptumastampaakivaizdus.Jinegalibūti
universalizuojama:šiosdvisilpnybėspriešpriešinają
komunistineimoralei.
Tairodo,kadnacistinėmoralėbuvomažiauužkrečia

maneikomunistinėirkadjosatliktasmoralinisžlugdy
masbuvonetokspaplitęs.„Žemesnės“,„ikižmogiškos“
rasėsšiojedoktrinoje įžvelgėneišvengiamąmirtiną
grėsmęirnegalėjojasusigundyti.Pativokiečiųtauta
(tiek,kiekjisekėHitleriu)šiadoktrinasusigundėla
biaudėlnacionalizmoneidėlnacizmo.Nacionalizmas,
kaipvisainatūraliaistra,ypačįsiliepsnojusiperdu
pastaruosiusšimtmečius,dirbtinėmsnacistinio(kaip,
beje,irkomunistinio)režimogrupuotėmsperdavėsavo
energiją,savokurą.Kelivokiečiųelitonariaipalaikė
kanclerioatėjimąįvaldžią,betplėšikiškasHitlerio
grupuočiųaristokratizmasneturėjoniekobendrasu
senuojuelitu.Taselitas,kurisrėmėsiNietzsche,kaip
irvisi,patekoįspąstus.Tuotarpukarininkųkorpu
solojalumągalimapaaiškintikarinetradicija,esant
progaisustiprintatruputėliukantizmobeihegelizmo.
Kareiviaipaklusotaip,kaippaklūstakareiviai.
ŠŠtaikodėlteorinėnacizmoviršūnė–fizinisžydų

tautos,potohierarchinetvarkairkitųtautųsunaikini
mas–buvovienaišgeriausiaiReichosaugomųpaslap
čių.„Krištolinėnaktis“kaipišbandymas,išmėginimas,

siekiantsušauktiirsujungtivokiečiųtautądidžiajam
projektui,neturėjopolitiniopasisekimo.TadaHitleris
nusprendėužistorinėsVokietijosteritorijosribųpasta
tytišešisdidžiuosiusmasinionaikinimocentrus.
Naciųpadarytąmoralinęžalągalimaaprašytivieną

centrinįbranduolį juosiančiaiskoncentriniaisratais,
kuriuosleidžiaįsivaizduoticituotosHimmleriokalbos.
Šįbranduolįsuformavovisiškaiįnacizmąatsivertusie
ji.Jųnedaug.Taipartijosšerdis,Waf fen-SS,Gestapo
šerdis.Oatliekančiųmasinįnaikinimąyradarmažiau.
Jųirneturėjobūtidaug:aukštasvokiečiųpramonės
beitechnologijos išsivystymasįgalinotaupytidarbo
jėgą.Keletasšimtųesesininkų,valdžiusiųmirties
stovyklas,„rankų“darbąperduodavopačiomsaukoms.
Ein sat z grup penbuvoformuojamosbekvalifikacinio
parengimo.Pastebėta,kadteoriškaigalimapaliktišį
žmogžudžiųkorpusą.Tadatokiųlaukdavodideline
malonumai,pradedantnuoišsiuntimoįVakarųfrontą.
Šiežmonėsbuvoarbatapoišsigimėliais.Neaišku,ar
jievisibuvoatsidavęnacistineiideologijai.Betkokioje
tautojenesunkusurinktitiekkankintojųbeižmogžu
džių,kiekreikia.Prisidengimasideologijapalengvino
jųpašaukimąarbaleidojamskleistis.
Buvopabrėžiama,kadapieEin sat zgrup penveiklą

negalėjonežinotiVermachtas,kurioužnugaryje jos
veikė;kadešelonųpaskirtis,getųlikvidavimasnebe
palikdavovietosspėliojimams;kadnepaisantno man’s 
land,kurisupomirtiesstovyklas,kaikuriedalykai
galiausiaiprasiverždavo.Hilbergasrašė,jogpaslaptis
buvo„visiemsžinomapaslaptis“.Tai,beabejo,tiesa,
tačiaureikiaatkreiptidėmesįįdudalykus.
Visiemsžinomapaslaptisnėrataspats,kasviešai

skelbiamapolitikairviešasfaktas.Vokiečiaipaklus
davodėlkarinėsbeipilietinėsdrausmės,dėlnaciona
lizmo,išbaimės,išbejėgiškumosumanytiarįvykdyti
pasipriešinimą.Netatskleistapaslaptisjuosatleisdavo
nuotiesioginėsmoralinėsatsakomybėsarbent jau
leisdavolaviruoti,nusuktigalvąįkitąpusę,apsimesti,
tarsivisataineegzistuoja.Nacizmovaldomavisuome
nėgyvenoantteisėslikučių.Karininkųkorpusebuvo
daugžmonių,ištikimųkarokanonamsirdaugiauar
mažiauvykusiaibesistengusiųišsaugotitamtikrąoru
mą.Kadanginuosavybėnebuvopanaikinta,pilietinė
visuomenėdargyvavo.FilmasSchind le rio są ra šaspa
remtasfaktu,kadVokietijojegalėjoegzistuotiįmonės
savininkas,renkantisirglobojantisžyduskaipdarbo
jėgą.NuopatpirmųkomunizmometųRusijojetoks
dalykasneįsivaizduojamas.
Paslaptiesturinysnormaliamprotuibuvoneįtikė

tinas.DidžiojiVokietijosdalisdargyvenonormalioje
visuomenėje,turėjonormaliąmoralęirneįsivaizdavo,
kasjoslaukia,todėl jaibuvosunkupatikėtinuojos
slepiamatikrove, įtarimais,akivaizdžiaisženklais.
Patysžydai, iškuriųbūdavoatimamanuosavybė, 
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kuriebūdavosurenkami,deportuojami,tuonepatikėda
vonettada,kaiatsidurdavopriešaisdujųkameras.
Nacistinismokymaspraktiškaiveikėtikkelismetus.

KaiVokietijabuvoužimta,nacizmastuojpatišsisklai
dė–bentjauVakarųteritorijoje,matRytuosejuodar
išdaliesvėlbuvopasinaudota.Visųpirmatodėl,kad
jįnuteisėirpasmerkėvisivokiečiųbeitarptautiniai
teismai.Beto,daugumagyventojųnebuvojuoišesmės
užsikrėtę.Pagaliautodėl,kadpatysnacistaiprabudę
nematėaiškausryšiotarpto,kokiejiebuvoveikiami
maginėsideologijos,irkokiejieyradabar,kaišiide
ologijaišsisklaidė.Eichmannasvėlatradosavogilią
vidutiniotarnautojoprigimtį–tai,kasjisbuvoikitol
irkuojisbūtųvėltapęs,jeinebūtųbuvęssuimtasir
nubaustas.Bausmęjispriėmėpasyviai,kaipirpride
rajobespalviambūdui.Jampateiktikaltinimai,kaip
teisingaiparodėHannahArendt,nepamatuojamai
pranokosiaurąšiosbanaliosbūtybėssąmonę.

kO mu nis Ti nis Gė riO FAl si Fi kA Vi mAs 

Komunizmasyramoralus.Moralinisimperatyvaspalai
kovisąbolševizmopriešistorę(prancūzųirvokiečiųso
cializmas,rusųpopulizmas)irjopergalėšvenčiamakaip
gėriopergalė.Estetikačianeaplenkiaetikos.Nacismano
esąsmenininkas,okomunistas–dorumoįsikūnijimas.
Šiosmoralėspagrindasglūdi interpretacinėjesis

temoje.Čiamoralė išvedamaišpažinimo.Pagal jį,
pirmapradėprigimtis–taianaiptolnehierarchizuota,
žiauri,nenumaldomaprigimtis,kuriažavisinaciųant
žmogis.JipanašiįgerąjąRousseauprigimtį.Prigimtis
buvoprarasta,tačiaukomunizmasjąatkursirpakelsį
aukštesnįlygmenį.Joježmogusvisiškaisaverealizuos.
Trockis tvirtino,kadnaujosiosžmonijospagrindas
esąsMichelangeloirLeonardodaVinci.Komunizmas
demokratizuojaantžmogį.
Natūralusprogresas–taiistorinėpažanga,nesisto

rinisirdialektinismaterializmasužtikrinagamtosir
istorijosvienovę.Priešingainacizmąlydėjusiomsdeka
dansotemoms,komunizmasperimadidžiąjąŠvietimo
temą–Pažangą.Tačiautaidramatiška,milžiniškus
irneišvengiamusgriovimusturinti įveiktipažanga.
Čiagalimeatpažintilikučiushegeliškopantragizmo,
ypačvisuomeneipritaikytosrūsčiojodarvinizmokovos
dėlgyvenimoliekanas.„Visuomeniniaigamybossan
tykiai“(„vergovė“,„feodalizmas“,„kapitalizmas“)eina
vienaspaskuikitątarsikaralystėsgyvūnųpasaulyje,
kaipkadžinduoliaiateinaporoplių.Čiaglūdislaptas
nacizmoirkomunizmosandermėspagrindas:„neverk
dėl išpiltopieno“, „nesudaužęskiaušinių,neiškepsi
omleto“, „miškąpjauna–skiedros laksto“,–taivis
Stalinomėgtipriežodžiai.Irvienai,irkitaipuseiis
torijayramokytoja.Nacizmassiekiaatstatytigrožio,
okomunizmas–gėriopasaulį.

Atstatymaspriklausonuožmogiškos,ideologijosnu
šviestosvalios.Leninizmasdaraiškiaunegunacizmas
paklūstadviejųantagonistiniųpradų ir trijų laikų
gnostineischemai.Išpradžiųbuvopirmykštėbendruo
menė,ateityjebuskomunizmas,odabar–taidviejų
pradųkovoslaikas.Įpriekįleidžiančios„pasistūmėti“
jėgosyrageros,otos,kurios„stabdo“–blogos.Ideo
logija(moksliškaipagrįsta)rodoblogąjįpradą.Tiesą
sakant,visojevisuomenėjenusidriekianebiologinės
(žemesnėsrasės),betsocialinėsesmėstinklas:nuosa
vybė,kapitalizmas,papročių,teisės,kultūrosvisuma,
kuriiškylaiššioblogojopradoirkuriągalimaapiben
drintaipavadinti„kapitalizmodvasia“.Trislaikusir
dupradussupratęžmonės,žinantysnatūraliosbeiis
torinėstvarkosesmęirjosevoliucijoskryptįbeibūdus
jąpaspartinti,susiburiairsuformuojapartiją.
Tadgerosvisospriemonės,padedančiospasiektire

voliucionieriausnumatomątikslą.Kadangiprocesas
yranetiknatūralus,betiristorinis,senosiostvarkos
sugriovimassavaimeyraišpirka,leidžiantiįsivyrauti
naujajaitvarkai.Bakuninoformuluotė,apibendrinanti
tai,kąjissupratoišHegelio,yrabolševizmomaksima:
griovimoirkūrimodvasiasutampa.Bolševizmoprie
šistorėjenarodnikaigeraisupratomoralinęrevoliuciją,
kuriąturėjosukeltitokiossąvokos.Černyševskis,Ne
čajevas,Tkačevičiusišplėtojoliteratūrąapie„naująjį
žmogų“,iškurioDostojevskis,supratęsjometafizinę
prasmę,sukūrėsatyrą.Naujasisžmogusperimanau
jąjąmoralę,pagalkuriąvisiškaipasiaukojamavardan
tiksloirsiekiamaišsavęskategoriškaipašalintilikučius
senosiosmoralės,kuriai„klasiniaipriešai“teikiapir
menybę,siekdamiįamžintisavoviešpatavimą.Leninas
kanonizavokomunistinęetiką.Trockisparašėkūrinėlį
viskąpasakančiupavadinimu:Jų ir mū sų mo ra lė.
Stebinatai,kadužrevoliucinėsterpėsribųniekas

nepastebėjošiomoraliniolūžio.Siekdamasaprašyti
naująjąmoralę,komunizmasištiesųnaudojasisenai
siaisžodžiais:teisingumas,lygybė,laisvė...Faktiškai
pasaulis,kurį jisruošiasisugriauti,yraperpildytas
neteisybėsbeiprievartos.Dorybingižmonėsnegaline
pripažinti,kadkomunistaišiasblogybesdemaskuoja
ypačaršiai.Tiekvieni,tiekkitikartukonstatuoja,jog
kiekvienamsavodalįpaskirstantisteisingumasneger
biamas.Gėriobeiteisingumovedamasžmogussiekia
geriausioturtųpaskirstymo.Komunistuiteisingumo
idėja–taine„teisingas“ išdalijimas,betsocializmo
įvedimas,privačiosnuosavybėspanaikinimas, su
naikinantbetkokįišdalijimomatą,patįišdalijimąir
pagaliauatskirųpusiųteisę.Skatindamiįsisąmoninti
nelygybę,komunistaidedavisaspastangasnetam,
kadkonstatuotųteisėsstoką,betkadpriverstųtrokšti
tokiosvisuomenės,kuriojeteisėnebebusreguliavimo
priemonė.Lygiaitaippatkomunistinėslaisvėsidėjos
tikslas–paskatintiįsisąmonintipriespaudą,kaiindi
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vidas,kapitalistiniosusvetimėjimoauka,manoesąs
laisvas.Galiausiaivisižodžiai,kuriais išreiškiami
gėriomodalumai–teisingumas,laisvė,žmogiškumas,
gerumas,geranoriškumas, išsipildymas–paversti
instrumentais,siekiantvieninteliotikslo,kuris juos
visusaprėpiairrealizuoja:komunizmo.Komunizmo
idėjospožiūriušiežodžiaisusenaisiaisžodžiaissusiję
tikhomonimijosryšiu.
Irvisdėltoesamapaprastųkriterijų,galėjusiųiš

sklaidytišiąpainiavą.
Natūralia,arbavisuotinaipriimta,moralevadinu

tokiąmoralę,kuriaremiasiAntikos,taippatKinijos,
IndijosarAfrikos išminčiai.Biblijossuformuotame
pasaulyješimoralėapibendrintaiišdėstytaantrojoje
Mozėsįsakymųplokštėje.Komunistinėetikajaivisiš
kaisąmoningaipriešinasi.Jikeliatiksląsunaikinti
nuosavybę,taippatsujasusijusiąteisębeilaisvęir
reformuotišeimyninęsąrangą.Ji leidžiabetkokio
pobūdžiomeląbeiprievartą,siekdamaįveiktiseną
ją tvarką ir įvestinaująją.Tad išesmės jiatvirai
prieštaraujapenktajamįsakymui („gerbksavotėvą
irmotiną“),šeštajam(„nežudyk“),septintajam(„ne
svetimoteriauk“),aštuntajam(„nevok“),devintajam
(„neliudykmelagingaipriešsavoartimą“)irdešimta
jamįsakymui(„netrokšksavoartimoturto“).Anaiptol
nebūtinatikėtibibliniuapreiškimu,norintpriimtišių
visursurandamųpriesakųdvasią.Daugumažmonių
mano,kadegzistuojateisingiirgeripoelgiai,nesjie
atitinkatai,kąžmonėsžinoapievisatosstruktūras.
Komunizmaskuriakitąvisatąirjaipritaikosavomo
ralę.Štaikodėljisnetikatmetapriesakus,betirjų
pagrindą–natūralųpasaulį.Sakėme,kadkomunistinė
moralėbuvogrindžiamagamtabeiistorija.Tainetie
sa:jibuvogrindžiamaneegzistuojančiaantgamtebei
tiesosneturinčiaistorija.
„Sovietinisrežimas,–rašėRaymondasAronassavo

knygojeDe mok ra ti ja ir to ta li ta riz mas2,–kilo išhu
manistinioidealoįkvėptosrevoliucinėsvalios.Tikslas
buvosukurtipačiąžmogiškiausiąsąrangą,kokiatik
kadanorsbuvoistorijoje,pirmąjąsąrangą,kuriojevisi
žmonėsgalėtųpasiektižmoniškumą,kurišnyktųkla
sės,kurvisuomenėshomogeniškumasįgalintųpiliečių
tarpusaviopripažinimą.Tačiaušisabsoliutaustikslo
siekiantisjudėjimasnesiskaitėsujokiomispriemonė
mis,nes,remiantisdoktrina,šiabsoliučiaigeravisuo
menėgalėjobūtisukurtavienprievartairproletariatas
buvoįsitraukęsįnegailestingąkovąsukapitalizmu.Iš
aukščiausiotiksloirnegailestingostechnikosderinio
atsiradoskirtingossovietiniorežimofazės.“
Šioseilutėsvisiškaiaiškiaiatspindikomunizmo

dviprasmiškumąbeiapgaulingumą.Kadangitai,kas

vadinamažmogiškumuiržmoniškumu, ištiesųyra
ideologijosžadamasantžmogiškumasirantžmonišku
mas.Žmogiškumasiržmoniškumasneturineiteisės,
neiateities.Klasėsyranesutaikomos,betjosišnyksta.
Visuomenėtampanehomogeniška,betsugriaunamajos
autonomijairjaibūdingadinamika.Neproletariatas
kovojasukapitalizmu,betjovardukalbantiirveikianti
ideologinėsekta.Pagaliaukapitalizmasegzistuojatik
kaipsocializmopriešprieša,ošisegzistuojavienideo
logijoje,tadkapitalizmosąvokayraneadekvati,norint
aprašytitikrovę,kurituribūtisugriauta.Tikslasnėra
aukščiausias:jistikįgaunaaukštybėsatspalvį.Priemo
nė–žudymas–tampavieninteliuįmanomutikslu.
Nuosekliaiirpuikiaibrėždamasparalelętarpnacizmo

irkomunizmo,RaymondasAronasrašo:„Ikipatgalo
laikysiuosnuostatos,kadtarpšiųdviejųfenomenųesa
maesminioskirtumo,kadirkokiebūtųjųpanašumai.
Esamaesminioskirtumodėlidėjų,suteikiančiųgyvybės
tiekvienam,tiekkitamsumanymui.Vienuatvejuužbai
ga–taidarbostovykla,kituatveju–dujųkamera.Vienu
atvejuveikiavaliabetkokiomispriemonėmissukurti
naująrežimąirgalbūtkitokįžmogų,kituatveju–visiš
kaidemoniškapseudorasęgriaunantivalia“3.
Aštaippatpripažįstuskirtumą,remdamasisargu

mentais,kuriuosišdėstysiuvėliau.Aronopateiktiargu
mentaimanęsneįtikina.Nacizmastaippatplanavobet
kokiomispriemonėmissukurtinaująrežimąbeinaują
žmogų.Neįmanomanuspręsti,kurisišjuodviejųyra
labiaudemoniškas:artas,kurisgriaunapseudorasę,
opotovienąpaskuikitąkitaspseudorases,tarpjųir
„aukščiausiąją“,matjosvisosyraužterštos;artas,kuris
griaunapseudoklasę,potovienąpaskuikitąkitaspseu
doklases,nesjosvisosužkrėstoskapitalizmodvasia.
PagaliauAronasdaroišvadą:„Jeiturėčiauapibend

rintaipasakytiapiekiekvienoiššiųsumanymųprasmę,
manau,štaikokiosbūtųmanosiūlomosformuluotės:
dėlsovietiniosumanymo,taipriminčiaubanalųpasa
kymą: ‘tas,kurisnoribūtipanašusįangelą,yrapa
našusįžvėrį’;oapiehitlerinįsumanymąpasakyčiau:
‘žmogusklydo,turėdamastikslątaptipanašusįplėšrų
žvėrį–jamtaipernelyggeraipavyko’“.
Argeriaubūti įangeląpanašiužvėrimi,arįžvėrį

panašiužmogumi,jeijieabuyra„plėšrūnai“?Neįma
nomanuspręsti.Pirmuatvejumelasyrastipresnis
irpagundadidesnė.Gėrio falsifikavimasgilesnis,
nesnusikaltimaslabiaupanašusįgėrįneguvisiškai
apnuogintasnacistųnusikaltimas,otaikomunizmui
leidžialabiauišplistiirpaliestiširdis,kuriosnebūtų
pasidavusiosSSpašaukimui.Gerųžmoniųpavertimas
blogaisgalbūtyrademoniškesnisnegublogųžmonių
pavertimasdarblogesniais.Aronoargumentacijągalima
paaiškintiskirtingomisintencijomis.Nacistinėintenci
japrieštaraujauniversaliaigėrioidėjai.Komunistinė
intencija jąapverčia,matjiatrodogerairdaugybei

2 Aron r., Démoc ra tie et to ta li ta ris me, Pa ris, 1965, p. 302.
3 Ibid.
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nedėmesingųsielųleidžiaprisijungtipriekomunistinio
projekto.Kadangiprojektasnepasiekiamas,tai,norint
apibūdintimoralinįsprendimą,liekavienpriemonės,
kuriosnegalipasiektisavotikslo, tadtamparealiu
tikslu.Meluiprisijungusprienusikaltimo,šistampa
patrauklesnisirpavojingesnis.
Patrauklesnis,nesleninistiniskomunizmaspava

giaitinsenoidealopaveldą.Tapdamijošalininkais,
nevisipajėgiaįžvelgtijovykdomąidealoiškreipimą.
Žmogus,būdavo,ilgąlaikąlikdavokomunistu,netvisą
savogyvenimą,bettaipirnepastebėdavotoiškreipi
mo.Senosios(visuotinaipriimtos)irnaujosiosmoralės
painiojimasniekadaikigaloneatskleidžiamas.Todėl
komunistųpartijoseliekatamtikradalis„padoriųžmo
nių“,kuriųmoralinisnuopuolisdarneprasidėjo,irjų
buvimaspadedavisuotineiamnestijai.Senajamkomu
nizmuidauglengviauatleistinegusenajamnacizmui,
kurįgalimaįtartiišpatpradžiųsąmoningainutraukus
betkokiusryšiussuvisuotinaipriimtamorale.
Pavojingesnis,neskomunistinisauklėjimasyraklas

tingas,progresyvus,nesjisblogusveiksmusvaizduoja
esantgerusirverčia juosatlikti.Pavojingesnistaip
patdėlto,kadbūsimomsaukomsjisnenuspėjamas.
Ištiesųbetkurisžmogusvienąarkitąakimirkągali
įgautiįsivaizduojamųpriešobruožų.Nacizmasnurodė
savopriešusišanksto.Jisjiemspriskirdavofantasti
nę,niekobendrasutikraneturinčiąprigimtį,tačiau
už ikižmogiškumostadijosstovėjorealusžydas,už
nekenčiamoslavo–gyvaslenkasarukrainietis.Otie,
kurienebuvoneižydai,neislavai, laukėsavoeilės.
Universalizmas,dėlkuriodarikivaldžiospaėmimo
komunizmasbuvogerokaipranašesnisužnacizmo
propaguojamąišskirtinumoidėją,komunizmuipaėmus
valdžią,tampavisuotinegrėsme.Kapitalizmas,kaip
kadjįinterpretuojakomunistai,egzistuojatikideologi
nėjeplotmėjeirnėratokiosžmoniųkategorijos,kurios
negalėtųužgriūtiprakeiksmas:„vidutinis“ir„vargin
gas“valstietis,inteligentas,„proletariatas“,pagaliau
patipartija–viskasgalibūtiužkrėstakapitalizmo
dvasios.Niekasnegaliapsisaugotinuoįtarimų.

* * *
Sutamtikrarealizmodozenaciųvadaižadėjokrau

joirašarų,numatėmirtinąkovą,siekdamiatstatyti
teisingąrasinęžmonijostvarką.OLeninas,priešingai,
manė,kadlaikasbuvosubrendęsirkadeschatologija
įvykstuojpatpoto,kai„kapitalizmas“busnuverstas.
Revoliucijastaigaįsiliepsnosvisamepasaulyje.Vostikiš
ekspropriatoriųbusatimtanuosavybė,iškartosponta
niškaiatsirassocializmas.Tačiaukitądienąpo1917m.
lapkričio7d.niekoneįvykstairužuolaidapakylavirš
tuščiosscenos.Kurišnykoproletariatas,vargingojiir
viduriniojivalstietija,proletarinisinternacionalizmas?
Leninassusavopartija,keliaisraudongvardiečiųbūriais

liekavienaspriešiškamearbaabejingamepasaulyje.
Visdėltomarksizmasleninizmasyramokslinis.Tad

reikia,kadpatirtispateiktųįrodymųteorijai.Kadangi
kapitalizmasnuverstas,svarbu,jogateitųsocializmas.
Okadangi,atrodo,jisneateina,beliekajįpastatytipa
galteorijosnubrėžtaslinijasirtikrinti,kadkiekvieną
akimirkąrezultatasatitiktųpriesaką.Taipsluoksnis
posluoksniostatomasnetikraspasaulis,privalantis
užimtitikrojopasauliovietą.Visuotiniomeloatmosfera
taipsutankėja,kadfaktaiatitolstanuojuosprivalan
čiųaprašytižodžių.Gėristeigiamassupamišėlišku
atkaklumu,siekiantpaneigtiblogiotikrovę.
Išesmėskaiptikšitaipkomunistiniamerežimegriau

namamoralė.Kaipirnacistiniamerežime,jižlugdoma
koncentriniaisrataisaplinkpradinįbranduolį.

G. i. motovilov. metalurgas. 1936. Bronza

mO rA li nis žluG Dy mAs
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Centreyrapartija,opartijoje–josvaldantysisratas.
Pirmaisiaisvaldymometaisjisdarvisiškaipajungtas
ideologijai.Tai laikotarpis,kaivaldantiejinaikina
„klasiniuspriešus“.Visiškaiapnuodijęsąžinę,vardan
utopijos jiegriaunaištisasžmoniųkategorijas.Ret
rospektyvinisžvilgsnisrodo,kadRusijoje,Korėjoje,
Kinijoje,Rumunijoje,Lenkijoje,Kambodžojepradinis
kraujonuliejimasbuvovienasišdidžiausiųpervisą
komunistiniųrežimųistoriją:kartaissiekęs10%ir
daugiauvisųgyventojų.
Kaipasirodo,kadutopinis sapnasvisnetampa

tikrove,okiekvienodešimtojopaaukojimasneatne
šė jokiosnaudos,galimapastebėtiutopijosposlinkį
paprasčiausiovaldžiosišsaugojimolink.Sunaikinus
objektyvųpriešą,reikiastebėti,idantjisneatsirastų
išnaujoarnetneiškiltųpačiosepartijosgretose.Tai
antrojoterorolaikotarpis,atrodantisabsurdiškai,nes
neatitinkasocialiniobeipolitiniopasipriešinimoirsie
kiavisiškaikontroliuotivisusžmonesbeivisasmintis.
Baimėtampavisuotinė,jipaplintapačiojepartijojeir
kiekvienasjosnarysjaučiagrėsmę.Visidemaskuoja
visus,visivienaskitąišduoda.
Potoateinatrečiastadija,kaipartijaimasiatsargumo

priemoniųpriešnuolatinįvalymą.Jipasitenkinaruti
niškuvadovavimuvaldžiaibeisavosaugumu.Partija
nebetikiideologija,tačiauirtoliaukalbajoskalbair
akylaistebi,idantšikalba,kuriosmelagingumasjai
žinomas,būtųvienintelėvartojamakalba,nestaijos
viešpatavimoženklas.Partijakaupiaprivilegijasbeinau
dą.Jivirstakasta.Visurpaplintakorupcija.Josnariai
liaudyjelyginaminebesuvilkais,betsukiaulėmis.
Likusigyventojųdalissudaroperiferiją.Ištiesųjie

skubiaisušaukiamibeimobilizuojamisocializmosta
tybai.Visipatiriagrėsmę,melą,skatinamidalyvauti
nusikaltime.
Visųpirmašigyventojųdalisyrauždaryta.Visako

munistųvaldžiauždarosienas–taivienaspirmųjųjos
veiksmų.Naciaiiki1939m.leidoišvyktiužišpirką.
NuotoVokietijos„grynumui“buvotikgeriau.Tačiau
komunistaitodarytiniekadaneleido.Jiemsreikėjovi
siškosienųuždarumo,idantbūtųišsaugotospaslaptys
apiejųdaromasmasinesžudynesirapiejųpatiriamas
nesėkmes,ypačdėlto,kadšalisbuvopriverstatapti
milžiniškamokykla,kuriojevisiprivalėjoįgytiišsila
vinimą,ištirpdantįkapitalistinędvasiąir josvietoje
pasėjantįsocialistinędvasią.
Antrasžingsnis–informacijoskontroliavimas.Gy

ventojaineturižinotito,kasvykstaužsocialistinėssto
vyklosribų.Tačiaujietaippatneturižinoti,kasvyksta
josviduje.Jieneturižinotisavopraeities.Jieneturi
žinotisavodabarties,betvienspindinčiąateitį.
Trečiasžingsnis–tikrovėspakeitimaspseudotikro

ve.Specializuotasmelagingosprodukcijoskorpusasiš
pseudožurnalistų,pseudoistorikų,pseudoliteratūros,

pseudomeno,visataiturifotografiškaiatspindėtifik
tyviątikrovę.Pseudoekonomikakuriaįsivaizduojamą
statistiką.Kartaisatsitinka,kaddekoracijosįgauna
nacistiniopobūdžiomatmenis.Pvz.,SSRSkaroirdarbo
invalidaibuvopašalintiišviešojogyvenimo,perkeltiį
tolimasprieglaudas,kurjienebegadindavopaveikslo.
Korėjoje,kaippranešama,deportuojamineūžaugos,
kurių„rasė“turiišnyktiirkuriemsneleidžiamadau
gintis.Šiąmilžiniškądekoracijąkuriamilijonaižmonių.
Kamtoreikia?Kadbūtųįrodyta,jogsocializmasyra
netikgalimas,betkadjisyrastatomas,tvirtinamas,
neganato, jis jaurealizuotas:kadegzistuojanauja,
laisva, savereguliuojantivisuomenė,kuriojeauga
„naujižmonės“,spontaniškaimąstantysirveikiantys
pagaltikrovėsfikcijoskanonus.Patsgalingiausiasval
džiosinstrumentas–tainaujoskalbossukūrimas,kai
visižodžiaiįgaunakitokią,neguįprasta,reikšmę.Jos
tarimasbeispecialusžodynasšiaikalbaisuteikialitur
ginėskalbosvertę:jižymisocializmotranscendenciją.
Kalbarodopartijosvisagalybę.Otai,kadjąvartoja
liaudis,–akivaizdusjospavergimoženklas.
Išpradžiųnemažadalisgyventojųsąžiningaimo

kosimeluoti.Jiepatenka įnaujosiosmoralės terpę
kartusujossenuojumoraliniupaveldu.Jiemyligero
vęjiemsžadančiąvaldžiąirtikiesąlaimingi.Žmonės
mano,kadgyvenateisingojevisuomenėje.Jienekenčia
socializmopriešų,juosdemaskuoja,pritariajųplėši
mui,žudymui.Jieprisidedapriepriešųsunaikinimo
arjampadeda.Žmonėsdalyvaujanusikaltimepatys
tonepastebėdami.Kartujieatbunkadėlnežinojimo,
dezinformacijos,melagingųsamprotavimų.Gyventojai
prarandasavointelektinesbeimoralinesgaires.Nesu
gebėjimasatskirtikomunizmonuovisuotinaipriimto
moralinioidealosąlygojatai,kadpažeidusjųteisin
gumojausmą,dėlpiktnaudžiavimojiekaltinaišorinį
priešą.IkipatkomunizmožlugimoRusijojemilicijos
arpartiniųaktyvistųpersekiojamižmonėsjuoslaikė
„fašistais“.Jienetnemanėjųpavadintitikruojuvar
du–komunistais.
Potogyvenimaspagalsocialistinesdekoracijas,užuot

tapęs„linksmesnis,laimingesnis“,kaipsakėStalinas
įsiliepsnojus„didžiajamvalymui“,tampavisnykesnis,
niūresnis.Visurtvyrobaimėirreikiaišgyventi.Ikitol
buvęsnesąmoningasmoralinisnuopuolisįsismelkiaį
sąmonę.Socialistinėliaudis,kurielgėsiblogai,manyda
ma,jogelgiasigerai,dabaržino,kądaro.Jidemaskuoja,
vagia,padlaižiauja,tampapikta,niekšinga,irdėlto
jaigėda.Komunistinisrežimasneslepiasavonusikal
timų,kaiptaidaronacizmas,jisjuosskelbiairkviečia
gyventojuspriejųprisidėti.Pokiekvienopasmerkimo
sekapritarimoparadas.Kaltinamąjįviešaiprakeikia
jodraugai,žmona,vaikai.Jiepasiduodatomsceremo
nijomsišbaimėsartikėdamiesikokiosnorsnaudos.
Pirmojolaikotarpiostachanovietisentuziastas–jeiiš

alain be sanšon
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visotokskadanorsegzistavokitaipneiviendekoracijos
elementas–atsiskleidžiakaiptingus,nuolankusirbukas
ho mo so vie ti cus.Moterysnekenčiavyrų.Vaikai–savo
tėvų,jausdami,kadtampaįjuospanašūs.
Paskutinęstadijąaprašosovietinėsepochospabaigos

rašytojaiJerofejevas,Zinovjevas.Labiausiaipaplitęs
jausmas–neviltisirpasišlykštėjimassavimi.Telieka
naudotisspecifiniaisšiorežimoteikiamaismalonumais:
neatsakingumu,tingumu,vegetuojančiupasyvumu.
Nebevargstamapraktikuojantdvigubąmąstymą–
veikiaumėginamaišvisnebemąstyti.Užsidaromasa
vyje.Ašaringassentimentalumas,self-pi ty–taibūdas,
kuriuokitikviečiamibūtidegradacijos liudytojais,
kaiptaidarogirtuokliai.NuolatvykstaZinovjevoap
rašyta„kovaužsavoteises“,Hobbesovisųkarasprieš
visus,tačiaubeypatingosenergijos.Zinovjevasmanė,
kad homo so vie ti cusbuvonepataisomosžmoniųrūšies
mutacijosproduktas.Turbūtjisklydo.
Nėrajokiossaugiosvietos,kurbūtųgalimaišvengti

melomokymo.Socialiniaisenosiosvisuomenėsrėmai
buvosugriautikartusunuosavybeirpakeistinaujais–
tiesiogmokyklomisbeipriežiūrosvietomis:kolchozas,
kinųliaudieskomunavalstiečiams,„profsąjunga“dar
bininkams,„sąjunga“rašytojamsbeimenininkams.Šių
režimųistorijągalimaaprašytikaipnuolatinįbėgimą
visuotinėskontrolėslink,ovaldiniųatžvilgiu–kaip
desperatiškąieškojimąprieglobsčioarbentmažiausio
nuosavokampo.Jįvisadabuvogalimasurasti.Ši
taipRusijojekaikuriossenosiosinteligentijosšeimos
išsaugojosavotradicijas.AndrejusSacharovaskilo
kaiptikištokiosšeimos.Universitetuosebuvokone
visiškairamiųasirologijosarklasikinėsfilologijoska
tedrų.Pavergtosecerkvėsebuvogalimaįkvėptigryno
oro.RežimopabaigojeMaskvojebuvogalimarasti
grupeliųjaunųžmonių,atradusiųmoralinįbei inte
lektinįgyvenimą,gyvenusiųiškopapuolė,nėjusiųį
jokiątarnybą,nesiekusiųjokiųpareigų,maksimaliai
sumažinusiųbetkokįsąlytįsuišorinesovietineterpe.
Taipjieišsilaikėikipabaigos.
Sovietinėjeimperijojekomunistinisperauklėjimasbaig

davositieslageriovartais.Naciainetnesirūpinožmonių
atversti,obolševikaipraktiškaiatsisakėatvertinėtika
linius.TodėlSolženicynasgalėjotvirtinti,jog,nepaisant
lageriobaisumo,jisbuvointelektinėslaisvėsbeidvasinio
dvelksmovieta.Tadazijietiškasiskomunizmas,priešin
gai,išjopadarėvietą,kuriojemokymasbuvoitinįkyrus
irkankinantis.Valdžiaregistruojakaliniųpažangą.Iš
lageriojieišeinatikmiręarbaperauklėti.

įVer Ti ni mAs

Istoriniopožiūriorėmuosegalimapamėgintisantyki
nai įvertintinacizmo irkomunizmošiameamžiuje
vykdytąmoralinįžlugdymą.

Moralinįžlugdymąsuprantunekaippapročiųpage
dimątaprasme,kaisenižmonėsskundžiasi,matydami
jaunimopapročius.Taippatnenoriuapiešįamžiųspręsti
lygindamasjįsupraėjusiais.Nėrajokiofilosofiniopagrin
domanyti,jogžmogustadabuvodoresnisarnedoresnis.
Visdėltokomunizmasirnacizmas,priešindamiesipapro
čiams,siekėpakeistimoralinestaisykles,gėrioirblogio
suvokimą.Dėltobuvopadarytitamtikridalykai,kurių
žmonijospatirtisdarniekadanebuvoužfiksavusi.
Norsnusikaltimointensyvumukomunizmasgalbūt

negalėjoprilygtinacizmui,visdėltoreikiapatvirtinti,
kadkomunizmasatlikodaugplatesnįbeigilesnįmo
ralinįžlugdymą.Dėldviejųpriežasčių.
Pirmiausia,būtinybėnaująjąmoralinętaisyklępa

verstividujybeskirtavisiemsperauklėtinumatytiems
gyventojams.Liudijimairodo,kadšisbūtinaspaverti
masvidujybe–sunkiausiaipakeliamakomunistinės
priespaudosdalis:visakita–politinėsbeipilietinės
laisvėsnebuvimas,milicijospriežiūra,fizinėsrepresijos,
netbaimė–yraniekas,palygintisušiuoluošinančiu
mokymu,paverčiančiubepročiu,nesprieštaraujajus
liškaibeiprotusuvokiamiemsfaktams.Pagaliaujam
pajungtasvisas„priemonių“bei„organų“arsenalas.
Kadangikomunizmas,kitaipnegunacizmas,tamtu
rėjolaiko,mokymasbuvoplečiamasikipatgalo.Po
jožlugimoarpasitraukimolikotraumuotižmonės,o
užnuodytassielasčiadaugsunkiauišvalytineguVo
kietijoje,kuri,patyrusilaikinąsusvetimėjimą,išsavo
košmaropabudopasiruošusidirbti,darytisąžinėssą
skaitą,apvalančiąatgailą.
Taippatdėlto,kadliekanepanaikinamapainiava

tarpvisuotinaipriimtosirkomunistinėsmoralės:pas
tarojislepiasiužpirmosios,parazituojajossąskaita,
priverčiajągangrenuoti,paverčiasavoužkrėtimoin
strumentu.Štainesenaspavyzdys:podiskusijųapie
Juo dąją ko mu niz mo kny gąvienasL’Hu ma nitéredak
ciniųstraipsniųautoriuspertelevizijąpaskelbė,kad
85milijonaižuvusiųjųniekaipneužtemdėkomunizmo
idealo.Jiebuvotikdidelįgailestįkeliantisnukrypimas
nuošioidealo.PoOsvencimo,tęsėjis,nebegalimabūti
naciu,betposovietiniųlageriųgalimaliktikomunistu.
Šisvisiškaisąmoningaikalbėjęsžmogusnesuvokė,kad
jiskątikpasiskelbėpatį fatališkiausiąnuosprendį.
Jisnesuvokė,jogkomunistinėidėjataipiškreipėtik
rovėspradąirmoralinįprincipą,kadjiištiesųgalėjo
išgyventiant85milijonųlavonų,tuotarpunaciųidėja
sužlugoposavolavonais.Manydamas,kadkalbakaip
patsgarbingiausiasžmogus,kaipbekompromisinis
idealistas, jispasakėsiaubingusžodžius.Komuniz
maslabiauišsigimęsnegunacizmas,nesišžmogaus
nereikalaujasąmoningaižengtimoralinįnusikaltėlio
žingsnįirnaudojasivisoježemėjepaplitusiateisingumo
beigėriodvasia,idantvisurpaskleistųblogį.Kiekviena
komunistinėpatirtisnuolatkylaišnaivumo.
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temA:totALItArIzmųSANdūroje

Laikas žudyti ir laikas gydyti;
laikas griauti ir laikas statyti. 
[...]    
Laikas išmėtyti akmenis
ir laikas juos surinkti.

Koh3,3–5

Daugiaunei50metųpraėjonuomilijonusgyvybių
nusinešusioAntrojopasauliniokaro.Regis,viskaspa
sikeitėperšįlaiką.PatyrusioješokąEuropojepraūžė
„niurnbergų“banga,nušlavusinevisadapačiuskalčiau
sius,tačiautapusisimboliniuteisingumobeiapsivaly
moaktu.Ekonominė,
socialinė,kultūrinė
raidanepaprastaipa
veikėžmonių,tautų,
valstybiųsantykius
beibendravimobū
dusirformas.Tačiau
arištiesšieaudringi
pokyčiai išsprendė
visas amžiaus vi
duryje suponuotas
problemas,arkaro
metuvykdytoholo
kaustosąskaitosjau
suvestos?Tokiosat
siprašymųuž isto
rineskalteslavinos
pasaulisdarnematė:Bažnyčiaatsiprašožydųnetik
užtylėjimąholokaustometu,betiružkaltinimusdėl
Kristausmirties,VokietijairŠveicarijabeatsiprašy
mųgrįžtapriedaugmaterialesniųskolųmokėjimo,
Švedijaužtikrinaapiesavopasirengimąvėlišnaujo
patikrintiasmenis,pokarogavusiusčiaprieglobstį.
Visdėlto išskirtiniuatvejubeitamtikrusimptomu
laikyčiaušiųmetųvasariomėnesįIzraelioKnesete
įvykusįVokietijosprezidentoJohanesoRauatsipra
šymąužnaciųįvykdytusnusikaltimus.Raukreipėsiį

KnesetąirIzraelįvokiškai.Irnorstaibuvosuderinta
suholokaustoaukųdraugijomis,netrukuspasigirdo
protestaidėlaukųatminimoišniekinimo,dėlto,kad
darperankstivokiškaikalbėtiIzraelioKnesete.Tai
galireikštitikviena–žaizdosdarneužgydytos,skaus
masnenumalšintas,kaltėsneišpažintos,oatgailabus
sunkesnėnegutikėtasi.
Lietuvašiuopožiūriu–jokiaišimtis,išskyrusfaktą,

kadmūsųpokariniovalstybingumoistorijaitikdešimt
metų.Galbūttaigalėtųbūtivienapriežasčių,kodėl
tokįdidelįrezonansąvisuomenėjesukeliakiekviena
žinia,kadvienasarkitasVakarųistorikas,politikas

arvisuomenėsveikė
jasapkaltinoLietuvą
irlietuviusvengiant
objektyviai įvertin
tinaciųokupacijos
laikotarpįbeilietuvių
vaidmenįholokauste.
Piktindamiesitokia
neteisybe,retaisavęs
paklausiame–kodėl
taipvyksta?Ar tai
reiškia,kadturime
kažinkokiųpaslap
tingųpriešų, orga
nizuojančiųšmeižto
kampanijas,užsa
kančiųtendencingas

publikacijasbeityrimus,arištieskonorsnežinome,ne
atsimenameirnenorimeatsiminti?Galbūtbijome,kad
atsiminus–labaiskaudės,galdaugelįdalykųturėsime
vėlperkainoti(jaunežiniakelintąkartą)?Tačiaukadir
kaipbūtų–atsiminti,išsiaiškinti,įvardytiprocesusir
faktus,kurienėraneiherojiški,neimalonūs,anksčiau
arvėliauturėsime.Irnedovanotinaklaidamanyti,kad
taiturėsimepadarytikienonorsverčiami–juoanksčiau
suvoksime(irnevienžodžiais),jogtaimūsųistorijair
mūsųproblema,juolengviaugalimabussusitaikyti.
  
Šistekstas–veikiauklausimai,neiatsakymai;tai

žmogausbandymassuvoktiproblemosistoriniusbei
moraliniusaspektus,diskursogalimybes,neteigiantko

Akmenų rinkimO meTAs

DaliaKuodytė

DAliA kuODyTė – istori kė, lie tu vos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė.

Vytautas kašuba. kenčianti lietuva. Gipsas. skulptūra, eksponuota 
„raudonojo teroro“ parodoje 1942 m.
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norsprimygtinai,tačiaupabrėžiant,kadkiekvienam
svarbuieškotitiesos.
Visidiskutuojantiejiturbūtsutartųdėlvienodalyko–

šiuometutvyrančiosįtamposlietuviųiržydųsantykiuo
setiesiogiaisusijusiossuproblemomispirmosiossovietų
beinaciųokupacijos,kuriospasekmė–valstybės,kaip
reguliavimosistemos,likvidavimas.
TiekLietuvos,tiekužsienioistoriografijojejaugalime

rastipakankamaiplatųnaujausiosLietuvosistorijos
faktųbeijųinterpretacijųspektrą.Diskusijosapietai,
kasvykoLietuvojeAntrojopasauliniokarometu,Vaka
ruoseprasidėjotikjampasibaigustiekDPstovyklose,
tiekNiurnbergoprocesometu,irvykstaikidabar.Aiš
kėjanttragedijosEuropojemastamsirbandantsuvokti
jospriežastisirpasekmes,neišvengiamaiformavositam
tikrosschemos,modeliai,kurie,kaippažinimoinstru
mentai,nėrablogi.Nepriimtina,kaitokiosschemos,
netatsiradusgalimybeinaudotisplatesniušaltinių
spektrubeidiskutuoti,tampanepajudinamomistieso
mis.Manyčiau,vienaištokiųschemų–Lietuvayra
žydšaudžių,kolaborantųkraštas–formavosikaiptik
užLietuvosribųirbuvoiškreiptaiformuojamasovie
tinėsistoriografijos.Lietuvaivaduojantisiš50metų
sovietinėsokupacijos,romantizuotaistorinėatmintis
tapopagrindiniuargumentubeiatspara,siekianttiesos
beiteisingumo.Teigdamaslietuviųistorinėsatminties
hermetiškumąVytautasBruverisapibrėžiamodelį,
kaiprieakivaizdausteiginio,kadirlietuviaidalyvavo
žudantžydus,yraprijungiamas„tikroviškumąpsicho
logiškaineutralizuojantisteiginys–kiekvienojetautoje
yrasavųišgamų“(Lie tu vos ai das,1998,Nr.231).At
gavusinepriklausomybę,Lietuvakaktomušasusidūrė
netiksusaunaujaisirnežinomaisfaktais,tačiauirsu
tamtikraismodeliaisirštampais.Beje,sovietinėisto
riografijabejokiosrimtesnėsanalizėsdėlsuprantamų
priežasčiųbuvoatmesta,nepaisantto,kadkaikurie
teiginiaiatitikovakarietiškusstandartus.
Naujųduomenųantplūdįgalimevertintitikteigiamai.

Kitavertus,taiišprovokavoprocesus,regis,peržengusius
istorijos,kaipmokslo,ribasirreikalaujančiusdaugpla
tesnioapmąstymoiristoriniobeipolitinionagrinėjimo.
Manyčiau,kadstereotipiškolietuviųiržydųsanty

kiųformavimosišaknysslypiformulėje„mes–jie“.Šis
identifikavimosimetodasbūdingastiek lietuviams,
tiekžydamsirpakankamaigeraižinomasjauXIXa.
IevaŠenavičienė,nagrinėdamaXIXa.antrospusės
blaivybėssąjūdį, išryškinalietuviųbeižydųintere
sųtakoskyrą:„išgąsdintiblaivybeipalankiosiržydų
interesamspriešingosvaldžiospozicijos,Telšiųvys
kupijosžydai,atsidūręblaivybėssąjūdžioepicentre,
turėjobijotiišblaivėjusiosliaudiesneapykantossavo

girdytojams–svetimotikėjimoatstovams,antraver
tus,galėjotikėtisKatalikųbažnyčiosužtarimo,priėmę
katalikybę“1.Normaliomissąlygomistokiasavivoka
yravisiškainatūrali irnormaliaivertintina,tačiau
lūžinėseistorijossituacijosedaugkasįgaunakitokias,
dažniausiaineigiamasprasmesbeiformas.Kaiskir
tingigeopolitiniaiinteresai1939–1940m.darlabiau
išryškinosavivokosschemųribas,lietuviųiržydųsan
tykiaiįgavoatviropriešiškumoformą.Kaiptiktada,
perpirmąjąsovietųirnaciųokupacijas,antrąjąsovietų
okupacijąpirmamedešimtmetyjesusiformavolietuvių
iržydųskirtingaistorinėsatmintiesvertybiųskalėir
stereotipai: lietuvis–žydšaudys,naciųkolaborantas;
žydas–komunistas,NKVDistas; jiemus–mes juos
(žymioji„dvigubogenocido“teorija).Taiiryrasustin
gęistorinėsatmintiesmodeliai,užbaigiantysbetkokią
diskusijąirvedantysįuždarąratą,kuriameneveikia
jokiefaktologiniaiarfaktografiniaiargumentai.Pa
vyzdžiųčiadaug:pradedantIzraelioambasadoriaus
O.BenHurointerviupasakytamintimiapielietuvių
iržydųpatirtasskriaudas:„Galėjobūtidu,trys,ketu
riarpenkišimtai–nežinautikslausskaičiaus–žydų,
dirbusiųsovietiniamrežimui,NKVD,KGBirgalėjusių
kankintižmones.Galbūtkaikurieišjųnužudėdaug
lietuvių.Meslyginamekeletąindividųsumasiniutau
tosnaikinimu“2;kritikadėlLRPrezidentosudarytos
komisijospobūdžio,kaikvestionuojamakompleksinio
naujausiosLietuvosistorijostyrimogalimybėremiantis
tuopačiunusikaltimopobūdžioskirtingumu.Irbaigiant
Lietuvojepradėtaisgamintivokais,teigiančiaismena
mąteisybęapiežydus–Lietuvosduobkasius,tačiauiš
esmėsprovokuojančiaistikriausiąantisemitizmąsu
atsakomąjareakcija;kaikuriųpolitkaliniųbeitrem
tiniųatsiminimai,vardijantysžydų–MGBtardytojų
pavardesirtarsipagrindžiantysholokaustą.Istorinio
tyrimokontekstetaitampabenedidžiausiametodologi
neklaida,kaipriežastiniaisryšiaisbandomapaaiškinti
pirmosiossovietųbeinaciųokupacijųmetuįvykdytus
nusikaltimus(aukatarsitampapatikalta,kadsuja
šitaippasielgta–irvėl„dvigubogenocido“teorija).
Kaipmatome,stereotipiniomąstymopožymiųgalime

rastitieklietuvių,tiekžydųsąmonėskloduose.Tačiau
argalimetuostebėtisirpiktintis,suvokdami,kokius
lūžius,fiziniusbeimoraliniusnuostoliusšiostautos
patyrėXXa.antrojepusėje?Nemanau,kadnorsvienas
sveikaimąstantisžmogusgaliginčyti,kad200tūks
tančiųžydųžūtisLietuvoje–sunkiaiprotusuvokiama
tragedija,šimtųtūkstančiųlietuvių,lenkų,žydųdepor
tacijos,žudynėsRainiuosearPanevėžyje–nežmoniški
nusikaltimai.Jukniekasnesiginčys,kadtaituribūti
išaiškintabeiįvertinta.Mažato–otaisunkiausiaisu

1 še na vi čie nė i., „Tau tos bu di mas ir di džio ji medita cija“, in: Kultūros
ba rai, 1999, nr. 1, p. 75.

2 mi ke lins kas J., „Apie tik rą sias au kas ir mąs ty mo klai das“, in: Kau no 
die na, 1998, nr. 95. 
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vokiama,–kadtiekvienos,tiekkitosokupacijosmetu
veikėvisanusikalstamasistema(propaganda,tiesiogi
nisdalyvavimasvykdantnusikaltimą),irtojesistemoje
lietuviainebuvotikpasyvūsstebėtojai.
Čiaišryškėjadviproblemos:nevienodųkriterijųtai

kymobeikokybėsremiantiskiekybevertinimo.Regis,
pripažįstame,kadholokaustasirsovietųvykdytasge
nocidas(beje,TomasVenclovasiūlovadintijįstratoci
du)yraskirtingopobūdžiobeimasto.Tačiaunegalime
nesutikti,kadtai,kaipminėjau,buvonusikalstama
veikla.Irvieno,irkitonusikaltimovykdytojaibeiorga
nizatoriaiyranusikaltėliai,kurieturibūtiįvardytibei
patrauktiatsakomybėn.Nebrisdamatoliauįteisines
lankas,bandaupasakyti,kadtoksvardiklisgalėtųtapti
normaliosdiskusijos„kodėltaipvyko/įvyko?“atsparos
tašku.Varguargaliišvestiišaklavietėsargumentai
apietragedijospobūdį,aukųskaičių,nusikaltėliųtauty
bęarjųskaičių.Kitavertus,taijokiubūdunereiškia,
kadkvestionuojukokiųnorsproblemų,kaipistorijos
moksloobjekto,svarstymą.Atvirkščiai,manau,jogLie
tuvosistorijąnagrinėjantkaipprocesą,bandantsuvokti
priežasties–pasekmėsmechanizmą,vertinantvidines
tiektautų,tiekasmenųpsichologinestransformacijas
beijųsąveikas,kalbėjimasbeikalbėjimasistaptųtik
produktyvesnis.
ToksLietuvosistorijosvientisumoprincipasišryškina

darvieną,manomanymu,sunkiaisustereotipiniumąs
tymuderančiąparadigmą.Taiyraterminųvartojimas

istoriografijoje,teisinėjekalboje,publicistikoje,tiesiog
diskusijose.VisiškaisutinkusuAlfreduBumblausku,
teigiančiukadvisosdiskusijosbusbevaisėstol,koldis
kutuojantysirrašantysiaiškiaineapibrėš,kąnoripa
sakytivienuarkituterminu.(Visiškasnesusipratimas
toksnekodifikuotaskalbėjimasyrateisiniupožiūriu.)
Tačiaujeidiskusijoslaukasdaugiauarmažiauaiškus,
svarbusuvokti,kaiptokiojesituacijojeveikiapotekstės
prasmės,išesmėsasociacijosprincipuderinančiospa
teiktąfaktąarmintįsususikurtuojumodeliuar,kitaip
tariant,stereotipu.Pavyzdžiui,netsutarus,kadistori
ografijojevartojamasžodis„genocidas“galiturėtibend
resnęprasmęneiholokaustas,vienavertus,sukeliama
priešiškareakcijadėlgalimokokybiniopalyginimo,antra
vertus,atsirandapagundašiuoterminunusakytiviską,
kassusijęsukokiunorstikruarįsivaizduojamublogiu.
Reikiakonstatuotidarvienąsvarbųmomentą–kalbant
apievisuomeninėssąmonėsschemasbeisujomissusi
jusįkalbėjimąarkalbėjimąsi,turimeišskirtilygmenis,
kuriedažniausiaisietinisusocialinėmisarpolitinėmis
grupėmis.Manyčiau,taibūdingatieklietuviams,tiek
žydamsirnulemtalabaiskirtingospatirties,amžiaus
beiišsilavinimoartiesiogžinojimo.
Tačiauirpastarojoteiginionelaikyčiauneginčytinu.

KaippavyzdįgalimabūtųpateiktivokiečiųistorikoKnu
toStangoknygą3irreakcijąįjąLietuvoje.TiekArvydo
Anušausko,tiekSauliausSužiedėlionuomone,daugelis
knygojepateiktųfaktųnepagrįsti.„Deja,dr.K.Stango
bandymaileistisįplatesnesLietuvospraeitiesirHolo
kaustoistorijoslankas,baigėsitragikomiškai–prida
rytatiekklaidų,jogjasvisaspristatytiskaitytojams
ištiesųprireiktųstambokostraipsnio.“4Saliamonas
VaintraubasAnušauskopaskelbtąšiosknygosrecenziją
vertinatikkaipdidžiaipapiktintodirektoriaustauška
lus(Lie tuvos ži nios,19981221).Šiąistorijąpaminėjau
tiktodėl,kadjivaizdžiaiiliustruojastereotipųjėgąbei
jųpoveikįnetten,kurreikiapripažintielementarias
klaidasirieškotitiesos.
Būtųnetiesateigti,kadLietuvojeniekonedaromatai

tiesaisurasti.Tačiaučiareikėtųišskirtikelislygmenis:
politinį,paremtądaugiausiaišaliesužsieniopolitikos
konjunktūra,mokslinį,visuomeninį (neaptarinėsiu
teisiniolygmensdėlitinspecifiniųproblemų).Pagrin
dinisklausimas–kiekjiesąveikaujatarpusavyjekaip
sistema,kuriospagrindinistikslas–atvirospilietinės
visuomenėsformavimasis.Otaisuprantukaipasmenų
gebėjimąbūtiatviriemsnaujomsidėjoms,diskutuoti,
pagaliau„susitaikyti“susavoistorija.Kitaiptariant,
svarbu,kiektojisistema,jeijiegzistuoja,veikiakiek
vienąLietuvospilietį.Sistemossvarbąpabrėžiutodėl,

3 stang k., Ko la bo ra tion und Mas sen mord. Die litaui sche Hilf spo li
zei; das Rol lkom man do Ha mann und die Er mordung der li tau is chen 
Ju den, Frank furt am main, 1996.

4 su žie dė lis s., „Dar kar tą dėl k. stang’o“, in: Akiračiai, 1999, nr. 
2 (306).
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kadveikimasvienulygmeniugeriausiuatveju–bevaisis,
odažniau–duodavisiškaipriešingąrezultatą.Turiu
galvojeLRprezidentoAlgirdoBrazauskoatsiprašymą
IzraelioKnesetežydųtautosužlietuvius,dalyvavusius
holokausteLietuvojeirpotokilusiąreakciją,dėlkurios
atsiprašymaslikotuščiadeklaracija,jeineįžeidimu.
Čiaslypiatsakymasįklausimą,„kogijiedarnori–juk
atsiprašėme?“Ojukišesmėsne„jiems“,omumstorei
kia–irnetuščiųfrazių,ogilaussuvokimo.
Liūdnokaiatrodoirmoksliniaityrimai,kurių,norsir

neitingausiai,jauturime,jeijienevartojamiminėtoje
sistemoje.Dažniausiaijietaipirliekasiauromoksli
ninkųratopusiauslaptųdiskusijųobjektas.
IšskirtiniureiškiniumūsųpadangėjelaikyčiauTarp

tautinėskomisijosnaciųirsovietųokupaciniųrežimų
nusikaltimamsLietuvojeįvertinti įkūrimą.Komisija
buvo įkurtaLietuvosRespublikosPrezidentoValdo
Adamkausdekretu1998m.lapkričio17d.Komisiją
sudaroLietuvos,JAV,Vokietijos,Rusijosatstovai.
Jaupirmameposėdyjejiapibrėžėdarbogaires–Mo
lotovo–Ribbentropopakto tarpdviejų totalitarinių
valstybių–hitlerinėsVokietijosbeistalininėsSovietų
SąjungospasekmesLietuvai:valstybingumonetek
tį,dvisovietųbeinaciųokupacijas,visųtautybiųjos
piliečių,ypačžydų,tragiškąlikimą.Atsižvelgdamiį
tai,kadholokaustasirsovietųpadarytinusikaltimai
buvovykdomisiekiantskirtingųtikslųirskirtingais

metodais,Komisijosnariaisutarėdirbtidviejosepako
misėse–naciųbeisovietųokupacijų.Šiospakomisės
turikontroliuotiirkoordinuotišiossritiesLietuvosir
užsienioistorikųtyrimus.
Viskasatrodytųlabaipaprastairnetidealu–atliksi

metamtikrusveiksmus,paskelbsimefaktus,išplatin
simeinformacijąLietuvojeiružsienyjeirgalėsimebūti

ramūs.Tačiauviskasdaugpainiau.Patskomisijos
įkūrimasbeijostikslųformulavimassuponuojakelias
esminesproblemasbei iškeliaklausimus.Sistemos
prasmetoksdėlpolitinėskonjunktūrosatsiradęsda
rinys,formuluojantistikmoksliniotyrimorezultatais
pagrįstątikslą,vertintinasteigiamai.Tačiautuojpat
knietipaklausti–arišvisįmanomosobjektyvios(kiek
išvisogalibūtiobjektyvi istorija) tokiosKomisijos
išvados,kiekjosbusmokslinės,irpagaliau,kiekbus
galutinės–arpotonebebusgalimitossritiestyrimai
beimokslinėsinterpretacijos.Jeitaip,taiKomisijosiš
vadospačiosiškrisišistoriniodiskursoplotmėsiriškils
jųvertėsklausimas.Šieklausimaidardiskutuotiniir
neatsispindikomisijosdokumentuose.
Kitasnemažiausvarbusklausimas–Komisijos

vietatarpveikiančiųšiojesrityjevalstybiniųįstaigų,
visuomeniniųorganizacijų.Jeijipajėgstaptitamtikru
koordinuojančiumoksliniųtyrimų,informacijossklei
dimo,visuomeniniųorganizacijųskatinimoveiksniu,
galimetikėtisgerųrezultatų.
Visospaminėtosproblemosanksčiauarvėliauturės

būtiapsvarstytos,kituatvejujosgalirimtaistabdyti
Komisijosdarbą,kurisprasidėjoganaviltingai.
Irvisdėltovėlgrįžtuprie,manomanymu,svarbiausio

dalyko–kiekvienoindividualaussuvokimo,kasgiįvyko
tuometLietuvoje,kasįvykosumumis.
VaidotoReivyčiobeiJonoMorkausmokomajamefilme

„SaulėlydisLietuvoje“apiežydusikiholokaustoirjo
metuįstrigokeletolietuviųmoterųišskirtingųLietuvos
vietųpasakytamintis–išnykusžydams,tokiatuštu
mamiesteliuosepaliko...Tadstumtelėjęįšalįpolitiką,
gudriusistorikųdarbus,žvilgtelėkimesavosielosna–
arnetojiskausmingatuštumaneleidžiaišsilaisvinti
minčiaiirjausmui?

Akmenų rinkimO meTAs
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Brangioji Madlena, nepaprastai aliarmuojančios žinios 
ateina iš Baltijos valstybių. Likus keliems mėnesiams iki 
to, kai visa civilizuota žmonija minės Antrojo pasau linio 
karo pabaigos 55-ąsias metines, Europoje vis aiškiau 
girdimas fašistų bumas [...]. Mes norėtume sužinoti, 
kodėl JAv tyli, kai Baltijos šalių vadovai tyčiojasi iš 
milijonų aukų atminimo [...]. Savo ruožtu aš pasirengęs 
apsvarstyti visas galimas jungtines priemones neutra-
lizuoti kylančią fašizmo ir revanšizmo grėsmę.

IšministroIvanovoatvirolaiško
JAVvalstybėssekretoreiir

Vakarųdiplomatijosvadovams,2000kovas

ka ras kaip ne ka ras

Nepaslaptis,kadvisais laikaisdaugumos istorikų
pagrindinismitybosšaltinisbuvokaras.„Karas“,žino
ma,plačiąjaprasme:arvalstybių,civilizacijų,tautų,
ideologijų iš ori nissusidūrimas,arvi di niskonfliktas,
kovadėlvaldžioskuriojenorsbendrijoje.Taipmisti
istorikaiturivisasis to ri nesteises:jukarne„Europos“
ir„Azijos“susidūrimaspirmiausiarūpėjoHerodotui,
arnedidingąjį„vidinį“Peloponesokarąrūpestingai
aprašėTukididas?Abiejųistoriografijostėvųdarbai
visiemslaikamslikopavyzdžiais,kaipperteiktikon
fliktųistorijas:nešališkai,pasverianttieksavųjųir
svetimųjų,tieknugalėtojų irnugalėtųjų išmintįbei
klaidas.Ištisusšimtmečiusmetraštininkai, istorikai
ir„moralistai“rašėkarųistorijas,išlaikydamipusiau
svyrątarpkraštutiniųperspektyvų:„kasteisus,tas
irlaimi“ir„kaslaimi,tasteisus“, juk,šiaipartaip, 
–„nugalėtojaineteisiami“...
Kaipriešbeveikdušimtmečiusiš istorijųrašymo

prisireikėdarytimokslą,moraliniusteisumo,išmin
tingumoarnarsumokriterijuspamažuišstūmėobjek
tyviųpriežasčiųirtendencijųpaieškos.Tačiausykiu
paradoksaliai išaugoirsuvešėjoprieštaravimaitarp
pačiųistorikų:irnugalėtojai,iragresoriai,irperver
smininkai,iraukos,irrevoliucionieriai,irteisėtaiar
neteisėtaiužpultiarbanuversti,irlipdantyspasaulines
imperijas,irištrintiišpolitiniožemėlapiosusilaukda
vo„objektyviųistoriniųtyrimų“,nustatančiųistorinę
tiesąargaliąesantkaiptikjųpusėje...
Antrasispasauliniskaras (IIPK)–unikalustiek

istorijostikrovės,tiekjosaprašymopožiūriu.Pirmiau
siakarąpralaimėjusiosVokietija,Japonijairišdalies
Italijanetikbuvopriverstosbesąlygiškaikapituliuoti
irtapookupuotos,betirbuvo,vadovaujantnugalėto
joms,politiškaipertvarkytos,oVokietijairJaponija
patyrėdariresminiųsocialiniųtransformacijųbeibuvo
ilgaiadministruojamosokupaciniųorganų.Mažato,
Tarptautinisteismotribunolas(taigi„nepriklausomas“
objektyvusautoritetas)pasmerkėoficialiąpralaimėjusių
valstybiųideologiją(„fašizmą“),kaikuriasVokietijos
organizacijasbeinuteisėmyriopfašistus–karonusi
kaltėlius.Taipsusiklostėprecedentoneturintisitua
cija:remiantistiesioginiais liudijimaisir is to ri niais 
tyrimais,buvoprieitaprieišvados,įtrauktosįteis mo 
nuosprendįirtapusioslaisvojopasauliovisuomenėse
nekvestionuojamumo ra li niu įsitikinimu.Taigisą
jungininkėsvalstybėsnugalėtojosšiamekarebuvo
agresijosaukos, joskariavoteisingą,nacionalinį ir
iš(si)vaduojamąjįkarą.Vokietija,Japonijairišdalies
Italija–vienintelėskarokaltininkės.Joskarąsukė
lėniekienoneišprovokuotos,vedamosnusikalstamos
ideologijosirsiekdamosišimtinaigrobiamųjųtikslų.
TiekVakarų,tiekRytųšalysaukosnugalėtojosvisaip
stengėsisukliudytikarui(tiesa,kartais išsavanau
diškumoarnaivumoleisdamosis įamoraliusarnet
neteisėtuskompromisussuagresorėmis,–ši išlyga
neprivaloma).Galiausiai,karas iš„fašistinių“vals
tybiųpusėsbuvoirnaikinamojopobūdžio(Vokietijos
priešžydųtautą,SSRSirjostautas...),todėlmėginti
ginčytitokįkarovertinimą,konstruotialternatyvius
modelius,reiškiabaustispateisintifašistųgenocidą,
jųnusikaltimuspriešžmoniją.
TokieIIPKvertinimokontūrai laisvojopasaulio

šalyseišesmėstapoirilgąlaikąliko„privalomaipa
sirenkami“,irnetikoficialiaivalstybiųarįtakingųjų
visuomeniniųsluoksniųpozicijai,bet ir istorijosbei
socialiniamsmokslams.Negalimavadintismokslinin
kuirrašytiknygų,teoriškaiatskiriančių„civilizuotą“
Vermachtąnuojamvadovavusiosnusikalstamosnacių
partijosviršūnėlės;tikrasistorikasneužsiminėskitų,
tegulirnetiesioginių,karokaltininkųpaieškomisir
nekalbėsapiekitųvalstybiųprovokacijas,skatinusias

ii PAsAulinis kA rAs PA GAl su VO rO Vą
le mia mas mū šis už de so vie ti za ci ją

NerijusŠepetys

temA:totALItArIzmųSANdūroje



247NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 5

agresorespradėtikarą.Taibūtųtiesiogistorinis,tei
sinisirmoralinisrevizionizmas,revanšizmas.Taspat
pasakytinairapiebandymusteoriškai lygintinacių
irsovietųtotalitarizmusarnetįrodinėtibuvusholo
kaustuinenusileidžiantįsovietųvykdytąvalstiečių,
ukrainiečiųarčečėnųgenocidą.Tokiemssvarstymams
pripažintinastikpublicistinisstatusas,irakademinės
bendruomenėsprivalančioskovoti,kadjieneįgytųdi
desnėsįtakosvisuomenei.
Žinoma,toksvaizdasneiišsamus,neipakankamai

objektyvus.JukdarikinaciųnusikaltimųVakarųpa
saulyjebuvokalbamaapieunikalųSovietųSąjungos
totalitarizmą,platausatgarsioirpripažinimosusilaukė
VasilijausV.Šulgino,BorisoSuvarinoirkitiliudijimai,
apmąstymai, įspėjimai,RobertoConquestotyrinėji
mai,įrodantyssovietųklastą,terorąiružmojustiek
kovojantdėlvaldžios,tiekjąstiprinant.Tadnatūralu,
kadpokariometaisbuvotęsiamairšisovietologinių
studijų linija.Tačiaukontekstas jaubuvopakitęs,
labiausiaidėlsusiklosčiusiosavitopožiūrio įIIPK.
Manopagrindinistikslasiryraparodyti,jogteisėtai
irpagrįstaigalimakeltiklausimąapietieklaisvojo,
tiekposovietiniopasaulioIIPKsampratojeirvertini
meglūdintįsovietiškumoužtaisą.Jįpasklaidyti,sykiu
paskatintiIIPKvaizdodesovietizacijąirnorėčiau,kiek
įdėmiaupatyrinėdamasViktoroSuvorovoišdėstytąII
PKversijąirjoskeliamusatgarsius.

de so vie ti za ci Jos prad Me nys

AntisovietiškumoirnetasovietiškumoVakaruose
būtajautuojpokaro,svarstantjoužbaigimoteisines
problemas:VokietijossąjungininkiųEuropojevaid
menį,jųkaltėsir„atlyginimo“mastą(Italijosstatuso
pokytiskare1943–1944m.,Rumunijos irVengrijos
pozicijaVakarųsąjungininkiųatžvilgiukarometuir
jųtarpusaviosantykiaietc.),SSRSužsieniopolitiką
irpolitiniusbeiteritoriniuspokyčiusRytųEuropoje
1940–1941m.Pastaruojuklausimubolševikiniam
požiūriui įsitvirtintinepavyko:šaliavisųišlygųapie
VakarųvykdytąSSRSizoliaciją,MiunchenoirMoloto
vo–Ribbentropopaktųgiminystę,sovietųkarobaimes
etc.,Vakaruoseišesmėspripažintasneteisėtasirag
resyvussovietųpolitikospobūdis.NorstiekLenkijos,
tiekBesarabijosBukovinos,tiekKarelijosklausimais
Vakaraileidosiįsovietamspalankius„kompromisus“,

visdėlto laikytasibent formaliosBaltijosvalstybių
aneksijosnepripažinimopolitikos,smerktosKatynės
irkaikurioskitossovietųkarometų„akcijos“,dirbo
CharlesoJ.Kerstenokomitetas,galiausiaidaugkas,
irnetikoficialiuosesluoksniuose,„Šaltąjįkarą“laikė
nenutrūkstamuIIPKtęsiniu,turinčiubaigtispralai
mėjusiųaukųRytųEuroposvalstybiųiš(si)laisvinimu.
Suligšiapabaigagrįžo(tegulteritoriškai irpusiau)
sta tus quo an te, irpatsgyvenimasįvykdėdalinęde
sovietizaciją.Eitiikigalobeminėtosovietinioužtaiso
kliudėtiekneatremiamasfaktas,jogVakaraitikSSRS 
padedaminugalėjoVokietiją,tiekrealiSSRS,ovėliau
–potencialiposovietinėsRusijosjėga.
Nuogyvenimonedaugatsiliko irmokslas.Ypač

minėtinosneišeiviųišSovietijos,opačiųvakariečių
parašytoskomunizmąirnacizmąsulyginančios(pvz.,
HannahArendt,AlainoBesanššono,ErnstoNolte’es)
studijos,susilaukusiosaudringostiek„tikrųjųmoksli
ninkų“,tiek„atvirosvisuomenės“reakcijos.Beabejo,
sunkiausiasituacijaIIPKparadoksųatžvilgiususiklos
tėVakarųVokietijoje,kuristorikamsjaumažiausiai
trejetądešimtmečiųatrodotiesiognepadorupaleisti
įpasaulįsavoveikalusbeatsiprašymoužsavotautos
nusikaltimusiratsakingoasmeninėsgėdosdėlAušvico
irRusijoskampanijosprisipažinimo1.Visdėltovokiečių
istoriografijojebūtairmūsųtemaireikšmingossrovelės,
kuriąPotsdamo/Niurnbergodvasiaiištikimiistorikai2 
visąlaikvadina„revizionistine“.Taiesanti„tamtikros
rūšiesliteratūra“apieSSRS–Vokietijoskarą,rašoma
daugiausia„diletantų“,priekuriųakademinėsben
druomenėsgėdaiirpasipiktinimuikartaisprisijungia
irprofesionalūstyrinėtojai,ištiesųtarnaujantys„am
žinaivakarykščių“interesams.Jųtikslas–„pateisinti“
HitlerioagresijąpriešSSRS,pasiremiantnaciųpropa
gandossukurta„preventyviojokaro“versija.
IštiesųnuoseptintodešimtmečiopradžiosVokietijoje

ėmėrodytis,norsirpublicistinių,betvisdėltoistorinių
darbų3,kuriuosetvirtinta,jogSSRSbuvusitokiapat
karoiniciatorėbeiagresorėirkadjosprovokuojamai
antivokiškaužsieniopolitikair/armasyvūspuolamieji
kariniaipasirengimaiišdaliesarnetesmiškaisąly
gojoVokietijos„preventyvųjįsmūgį“1941m.birželį.
TaigiSSRSužpuolimasbuvęsne(tiek)naikinamosios
Hitlerioprogramosrealizacija,oveikiaukarštligiškas,
geraineparengtassmūgis.Žinoma,kaikuriuosedar
buosenevengtairnacizmoapologetikos,kalbėtaapie

1 Tai pa da ry ti pa kan ka ir „bai gia ma ja me žo dy je“; žr. nol te H.-H., 
Der deut sche Über fall auf die Sow je tu nion 1941, Text und Do ku men
ta tion, Ha no ver, 1991, s. 195.

2 žr. Ibid., s. 96–97; Bon vetsch B., „nas tu pa tel’na ja stra te gi ja – nas-
tup le ni je – na pa de ni je”, in: Otečestvennajaistorija(oI), 1998, n. 3, s. 
20–25; ueberschär G., „22 ijun ja 1941 g. v sov re men noj is to riog ra fii 
FrG: k vop ro su o „pre ven tiv noj voj ne““, in: Novajainovejšajaistorija 
(Ni), 1999, n. 6, s. 59–67.

3 Hog gan D. l., Der erz wun ge ne Krieg, Tübin gen, 1961; Fab ry Ph. 

W., Der Hit lerSta linPakt 1939–1941, Darm stadt, 1962; Helm dach 
e., Über fall? Der sow je tischdeut sche Af marsch 1941, nec kar gemünd, 
1975; erik son J., „kriegs vor be rei tun gen der sow je tu nion 1940–1941“, 
in: Pro ble me des Zwei ten Welt krie ges, köln, 1976.

Da bar ti niai pa na šios dva sios ty ri nė ji mai: ma gen hei mer H., „neue 
er ken ntnis se zum un ter neh men „Bar ba ros sa““, in: Öste rei chis che Mi
li ta ris che Zeit schrift, 1991, H. 5; ma ser W., Der Wort bruch, münchen, 
1994; Post W., Un ter neh men Bar ba ros sa: deut sche und sow je tis che 
Ang rif fspla ne 1940/41, 2. Aufl., Ham burg, Ber lin, Bonn, 1996.
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konesąmoningąEuroposgynimąnuobolševizmo.Tad
VFRBundesvėroKaroistorijostyrimocentroparengto
fundamentalausveikalo„VokietijosReichasirAntrasis
pasauliniskaras“sudarytojoManfredoMesserschmidto
įvadasįIVtomą4irpastarojoskyriai,parašytiFreibur
goKaroistorijostyrimųcentromoksliniodirektoriaus
JoachimoHoffmano5,„preventyviojokaro“problema
tikąsvariaiirlaikuįvedėįištiesmoksliniųdiskusijų
lauką.NaujairdidžiausiaoficialiosAntrojokarover
sijosperžiūrėjimobanga6sutaposu„Istorikųginču“7, 
išprovokuotuminėtoBerlynoLaisvojouniversitetoprof.
ErnstoNolte’es8.Dviejųnusikalstamųrežimųteorija
neblogaiderėjosutuometsovietiniameblokevykusia
„destalinizacijos“kampanija.Tačiauesmingiausią
revoliuciją IIPKsampratoje tiekbesivienijančioje
Vokietijoje, tiekVidurio irRytųEuropoje,vėliauir
Rusijojeįvykdėnuo1989m.įvairiomiskalbomisdidžiu
liaistiražaisleidžiamasViktoroSuvorovo„Ledlaužis“,
fragmentaisirskyriaisskelbtasnuo1985m.viename
DidžiosiosBritanijoskariniamežurnaleirįtakingame
rusųemigrantųParyžiujeleidžiamemėnraštyje„Rus
skajamysl’“.Kaipšiaislaikaislabairetaitepasitaiko,
knygospopuliarumoirįtakosšaknųreikiaieškotijos
autoriausgyvenime.

su VO rO VAs, BeT ne TAs

ViktorasSuvorovas(tikrasisvardas–Vladimiras
BogdanovičiusRezunas,g.1947m.RytųUkrainoje)
–vienasgarsiausiųsovietųpareigūnų,perbėgusiųį
Vakarus.Baigęsaukštuosiuskariniusmokslus,jiskaip
tankųkuoposvadasdalyvavo1968m.Čekoslovakijos
„išlaisvinime“.Kaiptiknuotada,pasakpatiesSuvo
rovo,jįgalutinaiužvaldėaistraišsiaiškinti„Didžiojo
Tėvynėskaro“tragedijospaslaptį.Aiškindamasisjis
pamažutapoįsitikinusiusovietinėssantvarkospriešu.
TuotarpuRezunas1974m.supagyrimubaigėKaro
diplomatijos(ištikrųjų–GRU)akademiją, išsiųstas
dirbtiatašė(ištikrųjųverbuojančiu(„dobyvajuščij“)
karininku)įSSRSatstovybęprieJTŽenevoje.Karinė
žvalgybaRezunuisekėsi,betštai1978m.jissužmona
irdviemvaikaisstaigasėkmingaiperbėgoįDidžiąją
Britaniją.
PerbėgėlisGRUmajorasilgailikogiliamepogrindyje,

jįnesėkmingaimedžiojoSSRSslaptosiostarnybos.Tuo
patmetujiskaupėmedžiagąirrašėstudijąapietikrąjį
SSRSvaidmenįIIPK.Tačiauparašęsilgainesiryžo
skelbti.Užtatnuodevintodešimtmečiopradžiosėmė
rodytiskitos joknygos:beletrizuotiautobiografiniai
„Išvaduotojopasakojimai“ (drastiškivaizdeliaiapie
Raudonosiosarmijos(RA)kasdienybę„taikos“irinva
zijosįČekoslovakijąsąlygomis),romanas„Kontrolė“9 
apie„ježovščinos“pabaigą irpiktąjįStalinogenijų,
pirmąknygąpratesiantisautobiografinis„Akvariumas“
(romantinispasakojimasapietarnybąkarinėježvalgy
boje),vėllabiauliteratūrinis„Specnazas“...Galiausiai
visdaranonimasSuvorovasryžosiknyga išleisti ir
„Ledlaužį“–šokiruojantįirįtaigųpasakojimąapietai,
kaippasinaudojusi„revoliucijos ledlaužiu“Hitleriu,
SovietųSąjungasukėlėilgaibrandintąIIPK,kuriuo
prisidengusi ji siekė „išlaisvinti“visąpasaulį.Dar
nenuslūgus„Ledlaužio“sukeltofurorobangai,knyga
1992m.buvoišleistaRusijoje.Didžiulispasisekimas
irskirtingaprofesionaliųtyrinėtojųbeiskaitančios
visuomenėsreakcijapaskatinoautorių1993m.ru
denį išleisti tęsinį „DienaM“,kuriame išsamiau ir
faktografiškiauapžvelgtanuo1939m.rugpjūčio19d.
vykusivisuotinėSSRSmobilizacija,turėjusipasibaigti
grandioziniuVokietijosužpuolimu1941m.liepos6d.
Darpoporosmetųpasirodėtrečiaknyga„Paskutinė
respublika“10,kuriojejaulabiauatsižvelgiantįRusijos
visuomenėsistorinęsąmonęirpolemizuojantsup(r)
osovietineistoriografijaaptartasStalinosumanymųir
IIPKrezultatųsantykis.PaskutiniaismetaisSuvoro
vasvėlgrįžopriekaroišvakarių:romano„Kontrolė“
tęsinyje„Pasirinkimas“(1997)11tarytumkeliamaspik
tojogenijausgalimybiųribųklausimas,išbiografinių
etiudųnuaustosstudijos„Valymas“(1998)puslapiuose
autoriusstoja įkovąsubenekietakaktiškiausiusu
SSRSistorijasusijusiupožiūriu,jogStalinaspačiose
karoišvakarėseparanojiškaiiravantiūriškainurėžė
galvą(„obezglavlil“)kariuomenei,sunaikindamasta
lentingiausiuskarvedžius.
LietuviškaiyrapasirodžiusiospenkiosSuvorovokny

gos,„Akvariumo“tekstasNepriklausomybėspradžioje
publikuotas„Lietuvosaide“.NesunkiaiprieinamiLie
tuvojeirrusiškaiišleisti„Išvaduotojas“bei„Valymas“.
Galimasakyti,kadSuvorovasbent jaugirdėtasne

4 in: Der Ang riff auf die Sow je tu nion, (Das Deut sche reich und der 
Zwei te Welt krieg, Bd. 4), Frank furt a. m., 1983, s. Xi ii–XiX.

5 „Die sow je tu nion bis zum Vo ra bend deut schen Ang riffs“, in: Ibid., 
s. 38–97; „Die kriegsführung aus der sicht der sow je tu nion“, in: Ibid., 
s. 713–809.

6 Gre ta per bė gė lių iš sovie ti nio la ge rio pa ra šy tų dar bų pla taus at gar-
sio su si lau kė aust rų fi lo so fo ern sto To pit scho straip sniai ir stu di jos, iš 
ku rių žy miau sia: Sta lins Krieg, münchen, 1985. 

7 ne blo gai nu švies tas straips nių rin ki niuo se: Ge chich tswen de?, Frei-
burg, 1987; „His to ri kerst reit“, münchen: Pi per, 1987.

8 Pir mą ja ki birkš ti mi ta po straips nis „Ver ga gen heit, die nicht ver ge-

hren will“, in: fAZ, 1986 06 06; nol te’es re ak ci ja į ki lu sią dis ku si ją: 
Das Ver ge hen der Ver gan gen heit: Ant wort an mi ne Kri ti ker im so ge
nan nten His to ri kerst reit, ul lstein Vlg., 1987; svar biau sias vei ka las: 
DereuropäischeBürgerkrieg1917–1945:Nationalsozialismusund
Bols che wis mus, 4. Aufl., Pro pyläen Vlg., 1989, s. 616.

9 liet. vert. 1999.
10 Tri lo gi jos liet. lei di mai: su vo ro vas V., Ledlaužis:kaspradėjo 

Antrąjįpasaulinįkarą, Vil nius, 1995; idem, DienaM:kadaprasidėjoAnt
ra sis pa sau li nis ka ras?, Vil nius, 1996; idem, Paskutinėrespublika:kodėl
SovietųSąjungapralaimėjoAntrąjįpasaulinįkarą?, i, Vil nius, 1996. 
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vienišknygų:patiespirmožurnalo„Ekstra“numerio
„vinis“kaiptikirbuvointerviusuSuvorovu.Joknygas
Lietuvojeleidžianti„Minties“leidyklanetgiplanavo
autoriųpasikviestiį1999m.pavasarinęKnygųmugę,
tik,kaiprašėdienraščiai,atitinkamosLietuvostar
nybosnesutikęgarantuotisaugumoautoriui,ikišiol
tebepersekiojamamRusijostarnybųuž„tėvynėsišda
vimą“.PakankamaisusipažinęsuSuvorovoidėjomis
irIIPKlaikotarpiubesidomintysistorikai.Betapie
Suvorovoknygųatgarsius,jokoncepcijos(ne)priėmimą
irpoveikįistorijosmokslui–kiekvėliau,dabarmetas
pasižiūrėti,kągitaipypatingajisteigia?

„Di DžiO JO Tė Vy nės kA rO“ 
is to ri Jos au ka

Norinttaipatirti,rei
kiaturėtisukuopalygin
ti.TrilogijojeSuvorovas
tikbendresniais bruo
žaisužsimenaapiesujo
temasusijusiusVakarų
istorikųdarbus,daugiau,
tiesa,kalbaapieproso
vietiniuslaisvojopasau
liovisuomenėssąmonės
vaizdinius.Betdaugiau
siapolemizuojasusovie
tine,vėliauposovietine
Rusijos istoriografija:
oficialios daugiatomės
„DidžiojoTėvynės“karo,
IIPKistorijomis,Vikto
roAnfilovo,Dmitrijaus
Volkogonovo,Machmu
doGarejevo irkitųvei
kalaisveikalėliais.Mini
ke lis syk ir Alek san dro 
Nekričiausvardą.Štai
jokoncepcijąirnorėčiau
pasitelkti kaip pirma
vaizdį.Priežastispapras
ta:VladimirasRezunas,
padaręsdidįjįatradimą,
nuvainikuojantį„didįjįtėvynėskarą“irvisądemoniš
kąjįkomunizmą,turėjoemigruoti, idantgalėtųapie
taiparašyti;AleksandrasNekričiuspadarėdaugmažų
atradimų,susijusiųsutuopačiu,irišdėstėjuosnedide
lėjeknygelėje12(Stalinasbuvodespotas,jopasipūtimas
irambicingumasklestinčioasmenybėskultosąlygomis

sąlygojoklaidastiekužsienio,tiekgynybospolitikoje,
dėlkoirkilo1941m.birželio22d.katastrofa).Poilgų
irgriežtųsvarstymųviskasbaigėsiSSKPCKsprendimu
išmestiNekričiųišpartijos,uždraustijampublikuoti
savodarbus;greitaijisbuvopriverstasemigruoti...Ir
štaiemigracijojekartusuMichailuGeleriujis1981
m.baigė(tuopatmetukaipirSuvorovas„Ledlaužį“)
rašytidaugeliuatžvilgiunepralenkiamąSSRSistorijos
sintezę„Utopijavaldžioje“,kuriosVIIirVIIIskyriai,
skir ti IIPKišvakarėmsir„DidžiajamTėvynės“karui,
parašyti,žinoma,Nekričiaus13.
NekričiusSSRSužsieniopolitikos„imperialistinį“

pobūdįnetiekišvedaišbolševikųnoroįsiviešpatauti
pasaulyje,kiekvadovaujasigeopolitiniaisargumentais:

nuoketvirtodešimtme
čioviduriovis stiprėjo
fašistinisblokas,besi
veržiantisįsigalėtivisa
mepasaulyje.Likusios
imperialistinėsvalstybės
norėjonukreipti fašistų
agresiją įpriešingąpu
sęnuosavęs:štaibritai
suprancūzaisEuropoje
stūmėHitlerį įRytus,
o tarptautiškaivisdar
izoliuotaSSRSžūtbūt
siekėsusidraugauti su
Hitleriuirįveltijįįkon
fliktąsuVakarųvalsty
bėmis.Abipasyviosios
pusėsiškarotikėjosiiš
pešti saumaksimalios
naudos:būsimasisJAV 
prezidentasHarryTru
manasjauantraiskaro
Europojemetais teigė,
„jogreikiąpalaukti,ku
ripusėnugalėsianti“ ir
„tuometnugalėtojąpalai
kyti“,oStalinasdar1925
m. tvirtinęs, jogSSRS 
paskutinė įsijungsianti
įtokįkarą,irjosmestas

svarstisduossovietamslemiamąpersvarą14.Tiesa,
vienitiknorėjoprisijungtiprienugalėtojų,kitiplanavo
įsigalėtivieni,tačiautai,matyt,tikkiekybinisskirtu
mas,–jukišesmėsvisiimperialistaivienodi...
Nekričiuspolemizuojasuvisaisįmanomaissovietinės

istoriografijosišvedžiojimaisapieMolotovo–Ribbentro

V. koreckij. mūsų armija yra dirbančiųjų išvaduotoja. 1939. Plakatas

11 liet. vert. 1998.
12 ne krič A., 1941. 22 ijun ja, mosk va, 1965.
13 žr. Gel ler m., ne krič A., Utopijauvlasti: istorijaSovetskogoSojuza

s1917godadonašychdnej, lon don, 1989, s. 339–496.
14 Ibid., s. 329.
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popaktą:jopožiūriu,SSRSturėjusigalimybęrinktis,
irgeriausiabuvusi lūkuriavimotaktika.Pasirašiusi
suVokietijasutartį,SSRS įgalino (būtinasąlyga!)
HitlerįužpultiLenkiją.Šalia jauminėtųsuartėjimo
priežasčiųminėtinasSSRSgrįžimaspriedidžiavalsty
binėspolitikosbeiStalinobaimingapagarbanacistinės
Vokietijostvarkaiirgaliai.Paktosudarymas,bendros
SSRS–Vokietijossienosirstaigiosagresijosgalimybės
atsiradimasbuvotikvienaišStalinoklaidųvirtinės
„rengiantis“karui.Pirmiausiaminėtinasesminiska
riuomenėsirpramonėssusilpninimas,per„didįjįva
lymą“sunaikinusdaugumągabiausių„vadovaujančių
kadrų“,visoješalyjepasėjęsbaimėsirnepasitikėjimo
daigus.KlaidingasbuvoirStalinoprisirišimasprie
pasenusiopilietiniokaromodelio, trukdęsšalį tiek
techniškai,tiekmorališkaiparengtikarui,beiobjekty
vausvaizdosusidarytineleidęsvisuotinispataikavimas.
KlydoStalinasirnenumatydamasstaigausPrancūzijos,
Jugoslavijossutriuškinimo,medžiagiškairemdamasVo
kietiją1939–1941m.Tačiaukaipsuderintivisapusišką
nuolaidžiavimąHitleriuiikipatužpuolimo(p.382–385,
388–391,395–397),daugybėsįspėjimųapieužpuolimą
ignoravimą(p.392–394,398–400)irgaliausiaivisišką
nesirengimąatremtiagresiją(p.400–402)?Nekričius
gelbstisi„psichologiniu“paaiškinimu:„Stalinas,regis,
negaliįsivaizduoti,kadHitlerispradėsiąskarąprieš
SSRS.Jislinkęstikėti,jogkarąnoriišprovokuotiVer
machtopergaliųapsvaigintivokiečiųgenerolai.Beto,
Stalinasjukgeraižino:šaliskaruidarnepasirengusi,
visikariniaiplanainumatyti1942metams.Stalinui
tiesiogbaisu.Jisdarosineryžtingas, jam,regis, iš
paskutiniųjųnorisinutolintitai,kasneišvengiama.
Galbūtšiuomomentu[birželio21d.vakarą]jissvai
ginasistebuklolaukimu...“(p.403).
Akivaizdu,kadNekričiausmodelis–nevienabriau

nis:išlikędaugirstalininės(SSRSizoliacija,vokiečių
karinispranašumas), ir chruščiovinės (pražūtinga
kariuomenėsvalymo,apskritaiasmenybėskultoįta
ka,Stalino tamsumaskaroklausimais irpan.), ir
brežnevinės(klaidingasvokiečiųpuolimokrypčiųnu
matymas,taikaussureguliavimoviltis)propagandos
štampų,kitavertus,nemažaipasinaudotairVakarų
istorikųįžvalgomis(agresyviirnusikalstamaSSRSpo
litikasavopiliečiųirkaimyniniųvalstybiųatžvilgiu,
nesavikritiškasovietinėsavimonė).Tačiaubendras
karovaizdas,deja,visiškaiišsitenkasovietinės–anti
sovietinėslinijosrėmuose.

O „Di DžiO JO Tė Vy nės kA rO“ ne Bu VO...

TuotarpuSuvorovasvisiškaidesovietizuojanetik
dominuojančią/teisėtąIIPKsampratą,betirvisąSSRS 
istoriją.Irtaidarosąmoningairemdamasisneslaptais
dokumentaisarnetpaskelbtaarchyvinemedžiaga:

„Svar biau sias ma no šal ti nis – vie šos so vie ti nės pub-
li ka  ci jos.Netšitovisiškaipakanka,kadbūtųgalima
sovietiniuskomunistuspastatytipriegėdosstulpoir
pasodintijuosįteisiamųjųsuoląšaliavokiečiųfašistų,
okartaisirpriekyjejų.[...]Komunistaipatyspripažįs
ta,jogjieHitleriorankomispradėjoEuropojekarąir
rengėnetikėtąsmūgįpačiamHitleriui,kadužgrobtų
josugriautąEuropą.Manošaltiniaituoirver tin gi, kad 
nu si kal tė liai pa tys pa sa ko ja apie sa vo nu si kal ti mus“
(Led lau žis,p.12).
TokiaispratarmėsžodžiaisSuvorovaspuikiaireziu

muojasavąIIPKistorijosversiją.Josistorinįpagrindą
darneįpusėjusPirmajampasauliniamkarui„Karinėje
proletarinėsrevoliucijosprogramoje“pateikėtuomet
politinistremtinysLeninas:pasaulinėrevoliucijaįvyk
sianti (=bolševikaiužkariauspasaulį)kaipantrojo
imperialistiniokaropadarinys.Prieštai,tiesa,reikia
užgrobtivaldžiąvienoješalyje.Taibolševikaipadarė
popusantrųmetų.TačiaupasibaigusPirmajamkarui,
iškartosukeltiantrojonepavyko,–užgrobtąšalįdar
reikėjoužkariauti.Opaskui,1920m., jaubuvoper
vėlu:pasaulinėrevoliucijaužstrigojauprieVaršuvos.
Reikėjokeistitaktiką.Reikėjoatokvėpioirrimtesnio
pasirengimo.NEPas,Vakarųinvesticijosirpagalba,
karinėindustrializacija,kolektyvizacija,visuomenės,
partijos,nomenklatūros,kariuomenės,pačiųvalytojų
valymai–visataiSuvorovasinterpretuojakaipkryp
tingąvisapusiškąSSRSrengimąsipasaulineirevoliu
cijai.KaipStalinasįsitvirtinovaldžioje,priešininkus
leisdamasvisąlaiknaikintisąjungininkams,vėliau
tapdavusiemstokiupatbūdusunaikinamaispriešais,
–taipturėjobūti irsukaru:reikėjoremtitasjėgas,
kuriospriešinasipoPirmojokarosukurtaitvarkaiir
pasiryžusiosjąsugriauti–stipriausičiapasirodėvo
kiečiųnacionalsocialistai.Apiesovietųparamąnaciams
einantįvaldžią,jojeįsitvirtinant,apsiginkluojantirt.
t.trilogijojekalbamapalygintinedaug.Suvorovuila
biaurūpiparodyti,kaip,kienovaliairkadaprasidėjo
IIPK.Atsakymasgriežtas: jįpradėjoStalinas1939
m.rugpjūčio19d.,davęsįsakymąpaleistislaptosios
mobilizacijosmechanizmą.PirmusjospėdsakusSuvo
rovasaptikoėmęstyrinėti1939m.rudenįpridygusių
naujųdivizijųpirmojopaminėjimo (įsakymosufor
muotiirvadopaskyrimo)datas.Rezultatas–bemaž
100visiškainaujųdivizijųsukurtatąpačiąrugpjūčio
19dieną...Taiiryrapradžiaslaptosiosmobilizacijos
pagaltuometinioGeneralinioštaboviršininkoBoriso
M.Šapošnikovoplaną,išdėstytąveikale„Armijossme
genys“(1927–1929;Die na M,p.86).
Vienaspirmųplanorealizacijosžingsnių–1939m.

rugsėjo1d.NepaprastojojeSSRSAukščiausiojoso
vietosesijojepriimtasVisuotinėskaroprievolėsįsta
tymas,leidęsvienuypupašauktiįkariuomenęvisus,
turinčiusdaugiaukaip21metusiranksčiaunetarna
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vusius,taippatvisus,kuriemstaismetaissukanka
21,20,19metų, irdardalį18mečių.Idanttaiplyg
antmieliųaugantikariuomenėnesukeltųkienonors
įtarimų,reikėjoserijosnedideliųkarų.Taikaiptikir
užtikrinoslaptiejisutartiessuVokietijaprotokolai:
Lenkija,Suomija,Lietuva,Latvija,Estija,Besarabija
–kiekvienam„vadavimui“rengiaminaujišaukimai,
opašauktiejinepaleidžiami(ibid.,p.154).„Taippra
dėtaslaptamobilizacija turėjobaigtisVokietijos ir
Rumunijosužpuolimu1941m. liepos6d.Tuopačiu
metuSovietųSąjungojeturėjobūtipaskelbtadiena
M–diena,kadamobilizacijaišslaptosvirstaatvira
irvisuotine“(ibid.,p.259).
Suvorovaspasitelkiapačių įvairiausiųfaktųgru

pes.PirmiausiataiSSRSginklavimosiistorija,kurią
vaizduodamasjispabrėžianetikRAgrandioziškumą, 
modernumąirgalią,betirvisapusiškąjosrengimątik
vienotipokarui:netikėtamgrandioziniamblic kry gui.
Tiktokiamkarui,kurisprasidedasmūgiumiegantiems
priešoaerodromams,buvopritaikytiartimasisbombone
šisSu2,pikiruojantisbombonešisPe2,šarvinisšturmo
lėktuvasIl2.TikžaibokaruiEuropojebuvopritaikyti
per7000lengvųjųvikšrinių/ratiniųtankųBT2,BT5,
Bt7,BT7A(taibuvoperpusdaugiauneguVokietija
turėjo1941m.birželio22d.,beto,SSRSturėjodar
bent15000tankų,kuriųdaugumabuvoirsunkesni,
irgalingesni,irnaujesniužBT);niekamkitamnebuvo
tinkami10orodesantokorpusų,sujuosnuolatpapildyti
turėjusiųviršmilijonoparašiutininkų;pagaliauniekam
daugiaunetikoirmilijonaiprigamintųVokietijosirLen
kijosžemėlapių(SSRSvidausžemėlapiųkariuomenė
beveikvisaineturėjusi...),„Trumpųrusiškų–vokiškų 
[–rumuniškų]pasikalbėjimųknygelių“... Įdėmesnis
žvilgsnis įSSRSginkluotės,amunicijos irkitųkaro
reikmenųraidąleidžiapamatytidardaugiau:SSRS 
ruošėsikarui,kurisneturėjobaigtisVokietijossu
triuškinimu, joskariniopramoniniopotencialosu
naikinimu.Mattamreikalingastrateginėaviacija,o
SSRSturėjonepažeidžiamą,zenitiniųpatrankųnepa
siekiamąstrateginįbombonešįTB7.Tačiauserijinė
jogamyba,Stalinoįsakymaisdaugsykatšaukta, iki
1941m.birželio22d.taip irnepradėta.TB7buvo
puikusginklastiekpuolamajame,tiekgynybiniame
kare,onetikojistikvieninteliuatveju:jeipriešošalį
ruošiamasinesunaikinti,betužimtiirjospotencialą
panaudoti...kam?–Europosišvadavimui,pasaulinei
revoliucijai.NeapsiribotavienkariniuRArengimu,
pačiossvarbiausiosfunkcijosjojepatikėtosNKVD,tai
gibaudžiamosioskariuomenėsdaliniams:pirmiausia
taidarpriešPirmojostrateginioešelonoavangardą
sienąperžengiantys„specnazo“batalionai irpulkai,
kuriųpaskirtis–perženguspriešosienąpravalytike
liąpuolančiaiRA(oprieštai–„išvalyti“savąpasienio
teritoriją,kasirbuvopadaryta1941m.birželio14d.,

dešimtistūkstančiųlietuvių, latvių,estų,slavųetc.
iškeldinant„įšaliesgilumą“),ošiainužygiavustolyn,
išvalytiužimtąteritoriją,izoliuojantirnaikinantprie
šiškuselementus.OkadRAsparčiauirentuziastin
giaužygiuotųįpriekį,josdvasiąkulkomisįpakaušį
stiprinaNKVDužtvarosbūriai(kiekvienojearmijoje
–bentvienasištokiųbūriųsudarytasmotorizuotas
šauliųpulkas).Tačiautaidartikpradžia,matpagrin
dinėsNKVDpajėgossutelktosnuo1941m.pradžios
kurtojeoperatyvinėjekariuomenėje,sudarytojeišde
šimčiųmotorizuotųjųšauliųdivizijų(MŠD),turinčių
užimtojeteritorijojesunaikintiužsilikusiuskarinioir
besirandančiusciviliniopasipriešinimožidinius,otai
padarę–užtikrintisklandųnaujosiostvarkoskūrimą,
kitaiptariant–sovietizaciją.Tačiaučekistaipatys
kurtinegali,jietiknaikinairsaugo,todėlkiekvienoje
MŠD,taippatprievisųarmijųirfrontųtarybų,išligi
tolžemesnėseRAgrandysedirbusiųirmobilizuojamų
tūkstančiųnaujųpolitiniųdarbuotojųburiamosypa
tingospaskirtiesgrupės,kuriosirturisovietizuojamas
šalisadministruoti.Tiesa,okągidaryti„raudoniesiems
sargybiniams“–NKVDpasieniokariuomenei?Ir ja
pasirūpinta.Sunaikinępasienioaprūpinimoruožą,
sugriovęįtvirtinimusirpalikęvisiškaiatvirąpuoli
muisieną,pasieniečiai1941m.birželioviduryjebuvo
suskirstyti įpasiliekančiusvietoje(iš jųformuojami
„specnazo“batalionai) irpermetamusįužnugarį, iš
kuriųformuojamasIIIstrateginisešelonas,kuriotiks
las–įtvirtintipirmųjųešelonųlaimėjimusirsaugoti
naująsiassienas...
Taigi1941m.liepos6d.turėjobūtipradėtasgran

diozinisEuroposišvadavimas,kuriorepeticijąmatėme
1939m.rudenįRytųLenkijoje,dalinįvariantą–1939
m.žiemąSuomijoje,taikingąjį–1940m.vasarąLie
tuvoje,Latvijoje,EstijojeirBesarabijoje,sušvelnintą
jį–1945m.RytųirVidurioEuropoje.Tačiau„slapta
mobilizacijabuvotokiamilžiniška,kadnuslėpti jos
nepavyko.Hitleriuilikotikvienagalimybė–gelbėtis
preventyviusmūgiu.HitlerisaplenkėStalinądviemsa
vaitėmis“(Die na M,p.259).Kaiptiktoksvisapusiškas
ruošimasisagresijaitapovisiškosovietųkariuomenės
bejėgiškumo, jos triuškinimopirmaiski to kio ka ro 
mėnesiaispriežastimi.Karo,kurįVokietijapradėjo
visiškainepasiruošusi,sukeliskartmažesnėmispa
jėgomis,keliolikakartmažesniaisištekliaisirbeveik
bejokiųatsargų.Karo,kuris,netirpradėtaspačiomis
palankiausiomissąlygomis,negalėjoapsaugotiVokieti
josnuopralaimėjmo.BettokssavižudiškasVokietijos
antpuolis tapoSovietųSąjungoskatastrofa.Užuot
užėmusivisąpasaulįarbentkontinentinęEuropąbei
joskolonijas, jaiatitekomažiaunegupusėlaimikio.
SovietųSąjungatiesioggyvybiškainegalėjo taikiai
egzistuotišalianormaliųvalstybių,todėlnepasiekus
būtinospergalėsAntrajamekareirnebeužtenkantjė

ii PAsAulinis kA rAs PA GAl su VO rO Vą
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gųtrečiajam,prasidėjovidinisirimas,dėlkurioSSRS
neišvengiamaižlugo(Pas ku ti nė res pub li ka,p.31).
PristatytiSuvorovokoncepciją,net ir bendrais

bruožais,nėrapaprasta,kaipnelengva ją irapytik
riaisuprasti:autoriusnetiknepateikiasintezės,bet
sąmoningaikonstruojakuograndioziškesniuspara
doksus,stengdamasisviską,kasįmanoma,sukeistinti,
išklibintipačiusišpažiūrospatvariausiusistorinius
įsitikinimus,–okurdarprovokuojantisparodijuojantis
ironizuojantisirsykiupaprastasvalstietiškasstilius.
Todėlnenuostabu,kadjoIIPKsampratasusilaukia
pačiųįvairiausiųkomentarųbeireakcijų.Irčia,mano
įsitikinimu,irsvarbesnis,irįdomesnisyranevakarų,
oposovietinėsRusijoskontekstas.

su vo ro vo te ori Jos kri ti ka ir 
re cep ci Ja ru si Jo Je

Suvorovoidėjosgyvaisvarstomosperiodinėjepublicis
tikoje,betdažnaiignoruojamosrimtųakademiniųžur
nalųirmoksliniųtyrinėjimų.Taisuprantama.Juk,kaip
konepaniekinamaipastebiprof.BerndtasBonvetschas,
Suvorovassavofantastiniamsišvedžiojimamspagrįsti
„nepanaudojanėvienonaujodokumento“15, – ko kia 
tadgalibūtijųnaudaaržalaistoriniamstyrimams?
NorsRusijoje„Ledlaužis“tepasirodė1992m.,povei

kįčiajispadarė,matyt,dardidesnįneiVokietijojear
Lenkijoje.Tiesa,savilaidojedarperestroikosmetais
platinti„Russkajamysl’“publikuoti„Ledlaužio“sky
riai,oirprieš„Ledlaužio“pasirodymąkaikurierusų
istorikaibuvopradėjęperversmąIIPKsampratoje16.
Tačiau„Ledlaužis“išesmėspalietėpačiusposovietinės
Rusijosvisuomenėssąmonėspagrindus:pirmiausiakny
gosautorius–„Tėvynėsišdavikas“iraktyvusjospriešų
tarnas,antra,jisneigiabuvus„teisingą,nacionalinį,
išvaduojamąjįDidįjįTėvynėskarą“,aklaikartodamas
Hitlerio irGoebbelsopropagandą.Tadnenuostabu,
kaddaugumareakcijųįšiąkelissykmilijoniniaisti
ražais17perleidžiamąknygąbuvogriežtaineigiamos:

juktriuškino„Ledlaužį“nebetkas,oanksčiauRezu
noSuvorovorealumąneigęaukštiGRUpareigūnai18, 
didiejiSuvorovonuolatperdantįtraukiamisovietinės
istoriografijosšulai.Sunkubūtųvadintimokslineir
pirminęnegausiųSuvorovošalininkųreakciją,svyruo
jančiąnuobesąlygiškorėmimoikipamėgdžiojimo19.
Tuotarpusu„Ledlaužio“tematikatiesiogiaisusijusios
mokslinėspublikacijos20arbaapsiribojo išslaptintų
dokumentųpristatymu,arbalietėsiaurusklausimus,
nekreipdamosdėmesioį„suvoroviadą“.
Tačiausituacijakeitėsi,irnuo1994m.„Ledlaužis“

įsitvirtinomoksliniamediskurse21.Pagrindinesuvoro
viadosvietatapoakademiniųžurnalų„Otečestvennaja
istorija“,„Voprosyistorii“,„Novajainovejšajaistorija“,
„Voennoistoričeskijžurnal“ (išvardijaumažėjančio
desovietizuotumotvarka)puslapiai,sykiupakilo ir
atitinkamųpublikacijųpopuliaresnėjeperiodikoje
lygis.Suvorovoknygosnetikišprovokavodiskusiją,
jossuteikėnemažai impulsų irsvarbiųdokumentų
paieškai.Jųatradėjaisirskelbėjaistapdavotiekpro
sovietiškainusistatęistorikai(JurijusGor’kovas,Ole
gasVišliovas,A.Pečenkinas),tiekSSRSagresyvumo
versijosšalininkai(V.Dorošenka,TatjanaBušujeva,
ValerijusDanilovas,VladimirasNevežinas),todėltų
pačiųdokumentųinterpretacijosdažnaiišesmėsskir
davosi.ČiapaminėtinasStalinopasisakymasslaptame
Politbiuroposėdyje1939m.rugpjūčio19d.22,Stalino
kalbaKaroakademijųabsolventamsKremliuje1941
m.gegužės5d.23ir1941m.gegužės15d.RAGenerali
nioštabo„SamprotavimaidėlSovietųSąjungospajėgų
strateginioišskleidimoplanokarosuVokietijairjos
sąjungininkėmisatveju“24.
NaujossampratosieškojimusIIPKpabaigos50me

čioakivaizdojeimtasintetinti:apsiginamosistoriog
rafinėsdisertacijos25,leidžiamistraipsniųrinkiniai26.
PamatiniųIIPKirVokietijos–SSRSkarovaizdinių
revizijasukūrėnuoSuvorovonebepriklausomąRusi
josistoriografijostradiciją27.Tadnetiekįpastarąją,
kiek į išlikusįkaro istorikųmąstymosovietiškumą

15 Bon vetsch B., op. cit., s. 22.
16 Pet rov B., „O stra te gi čes kom raz ver ty va nii kras noj Ar mii na ka-

nu ne voj ny“, in: Voenno istoričeskiijžurnal (Viž), 1991, n. 12, s. 
10–17; ki se liov V., „upr ja my je fak ty na ča la voj ny“, in: Viž, 1992, n. 
2, s. 14–19.

17 Tai ka žin ko dėl vi sus is to ri kus la bai skau di no...
18 ka li nin V., „kto vy, ka pi tan re zun?“, in: Nezavisimajagazeta,

1993 12 25; Pa vlov A., „„le do kol“ po šol zad nim cho dom, ili Čto stoit 
za is po ved’ju pre da tel ja?“, in: Ros sij ska ja ga ze ta, 1994 04 26. 

19 ka pus tin m., „na ča lo voj ny: opyt os veš če ni ja tiom nych stra nic“, 
in: Se god nja, 1993 06 22; ei lė B. V. so ko lo vo straips nių, pvz., in: Ne
zavisimajaGazeta,1993 12 31; 1994 04 05.

20 Fir sov F., „Ar chi vy ko min ter na i vnešn ja ja po li ti ka sssr: 1939–1941 
gg.“, in: Ni, 1992, n. 6; Don ga rov A., „mež du rej nom i Vol goj“, in: 
Ro di na, 1991, n. 5.

21 Pra džią da vė: mel’tiu chov m., „spo ry vok rug 1941 g.: Opyt kri ti čes-
ko go os mys le ni ja od noj dis ku si ji“, in: oI, 1994, 3, s. 4–22. straips nis, 
be je, pub li kuo tas tik po ašt rių red ko le gi jos dis ku si jų, ku rių me džia ga 

pa skelb ta in: oI, 1994, 4–5, s. 277–283.
22 Tat ja nos Bu šu je vos ras tas buv. ssrs ypat. ar chy vo slap tuo se 

tro fė ji niuo se fon duo se, sau go mas is to ri nių do ku men tų ko lek ci jų sau-
go ji mo cen tre, f. 7, ap. 1, b. 1223; skelb tas in: Novyjmir, 1994, n. 
12, s. 232–233.

23 Trys pa grin di niai kal bos va rian tai skelb ti in: iskusstvokino, 1990, 
n. 5, s. 10–16; os teu ro pa, 1992, n. 3, s. 242–262; istoričeskijarchiv, 
1995, n. 2, s. 23–31.

24 skelb ti in: Öster rei chis che Mi litäris che Zeit schrift, H. 1, 1993, s. 
41–51; Ni, 1993, n. 3, s. 40–45.

25 mel’tiu chov m., Sovremennajaotečestvennajaistoriografijapre
distoriiVelikojOtečestvennojvojny(1985–1995gg.), Dis. kand i. n., 
mosk va, 1995; Fro lov m., VelikajaOtečestvennajavojna1941–1945
gg.:istorikosravnitel’nyjanalizrossijskojinemeckojliteratury, Av to-
ref. dis. dok. i. n., sankt Pe ter burg, 1996.

26 Drugajavojna:1939–1945 [DV], (sost. V. Bu šu jev), mosk va, 1996, 
490 s.; GotovilliStalinnastupatel’nujuvojnuprotivHitlera?Nezapla
nirovannajadiskusija, (sost. V. ne ve žin), mosk va, 1995, 186 s.
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reaguojantiSuvorovo„Paskutinėrespublika“beveik
nesusilaukėRusijos istorikųdėmesio,ovisapusišką
atkirtįSuvorovuipasišovusioduotiIzraelioprof.Gab
rieliausGoredeckioveikalai28netginetraktuojamikaip
rimtiistoriniaityrinėjimai.Tačiaujiepelnėišskirtinį
Rusijosoficialiųsluoksniųentuziastingąpripažinimą,
irtaisutaposuRusijojepo1996m.vėlėmusiastiprė
ti istorinėskultūrosresovietizacija:didėjavidinė(ir
netišorinė)istorikų,moksliniųžurnalųcenzūra,vis
aktyviaureiškiasinomenklatūriniaiirprofesionalūs29 
istorijosklastotojai,leidžiamitendencingaisudarytido
kumentųrinkiniai.Visataiprof.pulk.Danilovopožiūriu
panašuį„bandymąatgaivintiglobalinįmelą“30.Tačiau
demaskavimopraktikaiduodamasderamasatkirtis.
Paskutinisirgeriausiaspavyzdys–2000m.pradžioje
perTV6transliuotasfundamentalusVladimiroSinel’ni
kovodokumentinisfilmas„Paskutinismitas“31(beje,
tapęspagrindiniuakstinušiamstraipsniuiatsirasti).
Filmoherojus–patsVladimirasRezunas/Viktoras
Suvorovas,paskutiniosovietinio„mito“duobkasys.
Siužetasvystosikaitaliojantisirpersipinantketurioms
pagrindinėmslinijoms.Generalinė–patiesSuvorovo
dėstomairkomentuojamaIIPKversija,papildoma
atsakymųįįvairius,taippatirlabaiasmeniškusfilmo
kūrėjųklausimus.Šalutinės:1)liudytojų/profesionalų
(Rezunobiografijosatžvilgiu–GRUeks(?)pareigūnų
Pavlovo irNikitino32,Suvoro
vokoncepcijosatžvilgiu–karo
veteranųistorikųpulk.Danilo
vo,gen.Orlovoirarm.genero
loGarejevobeirašytojoAlek
sandroVasiljevo)pastabosbei
komentarai,kuriemsniekada
nepaliekamapaskutiniožodžio
teisė;2)herojaustėvoBogdano
V.Rezunoliudijimai,nepateisi
nantyssūnaustėvynėsišdavi
mo,bet„Ledlaužį“priimantys;
3)gausi,beveiktrečdalįfilmo
trukmėsužimantidokumentinė
kinomedžiaga–filmų,kronikų,
taippat irvokiškų, ištraukos,
lydimostiesiogpuikaus filmo
autoriųkomentarų(kartaispa
siskolinamųišpatiesSuvorovo)
teksto.Norsgriežtų išvadų ir
nepadaroma, filmas žiūrovui
visdėltokuriaapibrėžtąįspūdį:

skausmingiherojaus,josusavimišsivežtųžmonosir
vaikųbeipaliktųtėvųirbroliųlikimaiirprovokuojanti,
nevienalytė,betišvisųesančiųlabiausiaiįtikinamair
stipriausiadidingojoirtragiškojokaroversija...
Tačiaukoksrimtasžmoguspatikės,kadvienoistorijos

mėgėjoparašytos„nefantastinėsdokumentinėsapysa
kos“galibentprilygtitūkstančiųistorikųkruopštaus
mokslingotriūsovaisiams?Norintįšįklausimąatsaky
ti,reikiapalygintiSuvorovooponentųkritikąirpaties
Suvorovoužmojįdviemfundamentaliausiais,betsykiu
irsunkiausiaiistoriškaiverifikuojamais–IIPKkalti
ninkoirVokietijos–SSRSkaropobūdžio–klausimais.

kAs PrA Dė JO 
AnT rą Jį PA sAu li nį kA rą?

Kaip jauminėjau, IIPKpriežasčiųatžvilgiuso
vietiniampožiūriui įsigalėtinepavyko.Juolabkad
ir taspožiūriskeitėsi:1939m.rugsėjo18d.SSRS 
karokaltininkepavadinoLenkiją, lapkričio30d. ją
pakeitėAnglijairPrancūzija,kuriosužpuolėVokie
tiją,tačiaupastaroji irgipripažintakarokaltininke
minėtojeStalino1941m.gegužės5d.kalboje.Pokaro
kaltininkėmisilgailaikytosvisosimperialistinėsšalys,
išskyrusSSRS.Visdėltodaugumaistorikųpripažįs

V. V. ščeglov. į vakarus! 1943. Plakatas

29 mums ge rai pa žįs ta mas dar iš „apy sa kos“ Spe cia lu sis „Bar ba ro sos“ 
ap lan kas, Vil nius, 1986.

30 in: Nezavisimojevojennojeobozrenije,1998, n. 2 (76), s. 6.
31 si nel’ni kov V., šev cov i., Po sled nij mif, k/s „klo to“, 1999, 18 

serij.

ii PAsAulinis kA rAs PA GAl su VO rO Vą

27 žr. ne ve žin V., „StrategičeskijezamyslyStalinanakanune22
ijunja1941goda(Poitogam„nezaplanirovannojdiskusii”rossijskich
istorikov)”, in: oI, 1999, n. 5, s. 108–120.

28 Mif„Ledokola“.Nakanunevojny, mosk va, 1995; Rokovojsa
moobman:StalininapadenijeGermaniinaSovetskijSojuz, mosk va, 
1999.
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neriJus šepetys

32 Plg. iš na šą 18.
33 cit. iš kal bos teks to, pub li kuo to kaip prie das prie: Do ro šen ko V., 

„sta lins ka ja pro vo ka ci ja vto roj mi ro voj voj ny”, in: DV, s. 75.
34 mel’tiu chov m., „sov re men na ja is to riog ra fi ja i po le mi ka vok rug 

kni gi V. su vo ro va „le do kol““, in: Sovetskaja istoriografija, Mosk va, 
1996, s. 494.

35 Ibid., s. 501.
36 nol te e., Der eu ropäis che Bürger krieg, s. 450, 459.

ta,kadMolotovo–RibbentropopaktasatrišoHitleriui
rankasarnetpastūmėjopultiLenkiją.Tiesa,dalis
jų tebedaro išlygą,kaddėlkarokaltos irHitleriui
nuolaidžiavusiosVakarųšalys.Tačiaukiti istorikai
nesitenkinadviejųagresorių,užpuolusiųirsunaiki
nusiųLenkiją,pripažinimu.Karą,sutinkajie,pradėjo
Hitleris,tačiauStalinasbuvotikrasis joprovokato
rius,neskarasprasidėjoirišesmėsvykobeibaigėsi
pagaljosumanytąplaną,išdėstytą1939m.rugjūčio
19d.Politbiuroposėdyje:„JeiVokietijalaimėskarą,
[...]pralaimėjusiojePrancūzijojeKPvisadabuslabai
stipri.Neišvengiamaiįvykskomunistinėrevoliucija,ir
messugebėsimetuopasinaudoti,ateidamiPrancūzijai
įpagalbąirpadarydamijąmūsųsąjungininke.Vėliau
mūsųsąjungininkėmistapsir[kitos]tautos,atsidū
rusiosnugalėtojosVokietijos„globoje“.Mumsatsivers
platierdvėpasaulineirevoliucijaiplėsti“33.
TačiaubeveikvisiginčusdėlIIPKpradžiosreziumuo

jamaždaugtaip:daugkaskąkalbėjo,grasino,planavo,
bet„niekurnepabėgsimenuofakto,kadbūtentvo kieti-
jos įvyk dy tas Len ki jos už puo li mas ta po ant ro jo pa sauli-
nio ka ro pra džia“34 (sic!–IIPKrašomažąjaraide).
Tačiautainėra joksfaktas,oretrospektyvi inter

pretacija.Faktas,kadrugsėjo1d.Vokietijaužpuolė
Lenkiją.Faktas,kadįtaireaguodamos,podviejųdienų
DidžiojiBritanijairPrancūzijapaskelbėVokietijaikarą.
Atskirainagrinėdamikiekvienątokiųkarųpradėji
mo/paskelbimoserijosatvejį,nesunkiainustatytume,
kas,kurirkada–agresorius,kas–aukairkas–jų
sąjungininkai.TačiaukadaEuroposkarastapoIIPK,
atsakymasgalibūtinevienas:arkai į jįrealiai įsi
jungėvisosdidžiosiosvalstybės,arkaibuvopaskelbti
kurienorspareiškimai,arkaibuvopavartotas„IIPK“
konceptas.Betkuriuoatveju1939m.rugsėjo1d.pa
ryčiaisneiVokietija,neiLenkija,neijossąjungininkės
nežinojo,kadprasidėjokažkoksIIPK.Mažato,jeigu
Vokietijabūtųbent įtarusi „pradedanti“ tokįkarą,
greičiausiainebūtųtuometuLenkijospuolusi.Juolab
veltisįpasaulinįkarąnenorėjoPrancūzijairAnglija.
OštaiSuvorovasdesovietizuojaniurnbergiškąIIPK
interpretaciją,sakydamas,kadpatsšis konceptasyra
grynaibolševikinis,tadpagaljosumanymą,pirminę
eigąirrezultatussvarbiauuž1939m.rugsėjo1ąyra
diena,kadasovietaislaptajįpradėjo.Tad,norintįveikti
tokiąIIPKversiją,reikia:1)įrodytijosnepagrįstumą;
2)sukonstruotikitąversiją,paaiškinančią,kasirkodėl
yra„IIPK“,beipagaljąįtikinamaisurikiuotižinomus
faktus.Bentjauposovietinėjerusųistoriografijoje to 
tikrainėrapadaryta.

„Ve rO lOm nO Je nA PA De ni Je“...

Visuometpabrėžiama,kadVokietijos„preventyvinio
karo“versijosgalimumuipagrįstireikiadviejųfunda

mentaliųįrodymų:1)kadSSRSištikrųjųgreitulaiku
rengėsiužpultiVokietiją;2)kadVokietijosvadovai
apietaižinojoarbentįtarėiratitinkamaitransfor
mavo/koregavosavokėslusSSRSatžvilgiu.Pirmu
klausimutieistorikai,kuriepripažįstaSSRSplanavus
Vokietijosužpuolimą1941m.vasarą(P.N.Bobylevas,
A.V.Nevežinas,A.D.Sacharovas,V.D.Danilovas,
Mel’tiuchovas,B.V.Sokolovas– išvardijaudidėjančio
artimumoSuvorovuitvarka),nesutariadėlruošiamo
puolimopobūdžio(„preventyvus“,aplenkiamasissmū
gis,analogiškavokiškaiarnetesmingesnėagresija)
beidėlfaktiniopasiruošimoužpulti.Benetoliausiai
išvisųeinaMel’tiuchovas,pripažindamas,kadSSRS
iranksčiauužVokietijąėmėsiplanuotikarą(1939m.
spalį), iranksčiauperėjopriebetarpiškorengimosi
agresijai35, ir SSRSnetgibuvogeriaupasiruošusika
rui, tačiauVokietija jąaplenkėužpuldamapirmoji.
Pažymėtina,kaddaugumašiųistorikų,susitelkdami
tiestikrųdokumentųpaieška iranalize,apsiriboja
slaptosiosužsieniopolitikos,propagandosirkaropla
nų1939–1941m.tyrimais,t.y.tuo,kasbuvokal bė ta, 
pla nuo ta,irsvarstokonkrečiusklausimus,nepateik
dami jokiosbendroskoncepcijos.Todėl jųketinimai
parodytiSuvorovoidėjų(ne)pagrįstumąneadekvatūs,
nesSuvorovas,kaipminėjau,daugiausiadėmesioskiria
pasirengimokaruisprendimams,veiks mams,ruošimosi
procesuiatskleisti,visataipateikdamasbendroSSRS 
ruošimosipasaulioišvadavimuikoncepcijoje.
Beveikvisirusųistorikainetnesvarstydamiarba

atmetaSuvorovoVokietijos „preventyviojosmūgio“
versijąkaippropagandinę,arbatvirtinanesantjokios
prasmėskalbėtiapieVokietijos(arapieSSRSruoštų)
smūgiųpreventyvumą,nesnėvienapusėnežinojusi
apiekitoskėslus.Tačiaupasižiūrėkime,kąteigiamena
miartikri„preventyviojosmūgio“versijosšalininkai.
ŠtaiErnstasNolte,pripažindamas,kadSSRSdaugy
bękartųpažeidėNepuolimosutartiesraidęirdvasią
irmilžiniškoskariuomenėssutelkimuprievakarinių
sienųbei„mentaliniaiskaroveiksmais“kėlėobjektyvią
grėsmęVokietijai,pastebi,kad„preventyvusiskaras
negali remtisvienobjektyviais faktais, į josąvoką
būtinaiįeinairagresoriausjausmas,kadjamiškilusi
tiesioginėgrėsmė“.Ir„betkuriuoatvejunetikėtina,
kadišvokiečiųpusėstokiopotyriobūta“.„Tačiaujei
puolamasiskarasnėrapreventyvinis,visiškainebūtinai
viendėltojisjauyraagresija[Über fall].Taigalibūti
objektyviaipagrįstairneišvengiamalemiamakova“36.
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NolteneneigianeiVokietijosįvykdytoSSRSužpuolimo
fakto,neinaikinamojokaropobūdžioišVokietijospusės,
jamterūpipabrėžti,kadabipusėsbuvoagresorės,sie
kusiosužkariautinetikvienakitą,betirvisąpasaulį.
Šiektiekdidesnės įtakos„preventyviojokaro“te

zėturiHoffmanosvarstymuose,tačiauirčia labiau
pabrėžiama„strateginė“SSRSgrėsmėVokietijai, jos
agresyvūskėslai,karinispranašumas,nes„Hitleris
aiškiaineįsivaizdavoto,kasištikrųjųbuvoruošiama
išsovietųpusės“.Irtikjeigupriimsimedomėn„sovietų
ruošimąsi[karui],tapsaišku,kadsavo1941m.birželio
22d.užpuolimujisaplenkėStalinoužpuolimą“37.
OštaiSuvorovastvirtina:„bendrasSovietųSąjungos

kėslasįsiveržtiegzistavoirVokietijosžvalgybaišes
mėsjįatskleidė.[...]kėslasįsiveržtiirbuvoVokietijos
puolimopriežastisbeipretekstas.Taibuvoprevencinė
savigynosgresiantneišvengiamamirgreitamSovietų
Sąjungospuolimuiakcija“ (Pas ku ti nė res pub li ka,p.
190).TačiauSuvorovoteiginiųnesuprasimebebendro
josamprotavimųkonteksto,kurismaždaugtoks:
1)„AšlaikauHitlerįnusikaltėliuirniekšu.Ašlaikau

jįEuroposmastožmogėdra.Bet jeiguHitlerisbuvo
žmogėdra,taidarnereiškia,kadStalinasbuvovegeta
ras“(Led lau žis,p.11);2)taigiesamadviejųagresorių
(ibid,p.104),iškurių„Stalinasbuvoklastingesnisir
gudresnis,irkaruigeriaupasirengęs,otaipatvirtina
karorezultatai“(Pas ku ti nė res pub li ka,p.89);3)Stalino
pergalė,oHitleriopralaimėjimasbuvo1939m.rug
pjūčio23d.Nepuolimosutartis,kuriaVokietijabuvo
įvelta įkarądviemfrontais;4)Stalinasintensyviai
rengėsikaruisuVokietija,betpadarėkeletąklaidų:
pataisomą,nenumatydamasPrancūzijossutriuškini
mo,irsantykinaipragaištingą,atplėšdamas1940m.
birželįnuoRumunijosBesarabijąirŠiaurėsBukoviną
(reikėjoarbažygiuotiikivienintelioVokietijosnaftos
šaltinioPloješčioirpasmerkti jągreitampralaimėji
mui,arbanedarytiniekoirnegąsdintiHitlerio)38;5)
taigi1940m.vasarąHitlerissupratoesąsapgautas
irkadSovietųSąjungajamkeliantididžiulęgrėsmę,
taddavė įsakymąrengti „Barbarosos“planą,kurio
pirminėpaskirtisirbuvopreventyviusmūgiuSovietų
SąjungaiapgintiRumunijosnaftą;6)pultiišpradžių
buvonumatytamažomispajėgomis,vėliautospajėgos
visdidintos,kolgaliausiainutarta, jogbūtinamesti
priešSSRSpagrindinesVermachtopajėgas39;7)nors
HitlerissupratoobjektyviąSSRSgrėsmę,tačiautikrųjų
Stalinoužmojųneįvertino,įRAžiūrėjoišaukšto,oir
„daugumaVokietijosekspertųtuometmanė(irdabar
tiniųistorikųšiuometumano),kadSovietųSąjunga
rengėsipulti1942metais“(Die na M,p.152);8)tikėda
masisgreitaisutriuškintiSSRS,Hitleriskaruirimtai

nesiruošė (atsargos,rezervas,žiema), todėlsovietų
vadovaižiniųapieprasidėsiantįkarąrimtainevertino;
Vokietijosužpuolimasirbuvotoksnetikėtas,sovietams
pragaištingas,ovokiečiams–katastrofiškas.
Suvorovopozicijapakankamaiaiški:objektyviaiVo

kietijos užpuolimasprevencinis,subjektyviai–kvailas
irsavižudiškas.Daugumosistorikųbėda,kadjienepri
pažįstaistorijojeparadoksų,tiesiognegalipakęstiprieš
taringųfaktųegzistavimo.Suvorovasištiesųkartais
nenuoseklus,vaizduodamasHitlerįirkaippakankamai
apdairųbeiklastingą,irkaipvisiškąnevykėlį,irčia,
matyt,kaltajosvarstymųkryptis,kuriaivisiškaine
svarbiHitleriosavimonė.TuotarpuNoltekaiptikir
bandotąprienacizmopražūtiesatvedusįfiurerioasme
nybėsparadoksalumąparodyti:sovietinėRusija,Stali
nasjamirpavyzdys(vor bild),irpamėklė(Schrec kbild).
Jisirmedžiojabolševikus,irbijosiRusijosgalybės,ir,
manydamasjąpergudravęs,jąniekina,osupratęs,jog
pralaimėjo,pagarbiaipripažįstabolševizmodidybę...

 
pa bai Ga

Nesunkusuprasti,kadesamadidžiuliųemociniųir
ideologiniųkliūčių,neleidžiančiųoficialiosIIPKkaro
istorijos„užsakovams“irvartotojams–šiopasaulio
galingiesiemsRytuose irVakaruose–priimtisuvo
roviškąiššūkį ir,pavyzdžiui,šiųmetųgegužės9d.
iškilmingainebeminėti55ųjų„demokratijospergalės
priešfašizmą“metinių.Tačiaukaskliudošiosistorijos
„gamintojams“,tyrinėtojamsprofesionalamspripažinti,
kadnėranepagrįstaįIIPK(irįjoprieširpoistorę)
pasižiūrėtikaipįbolševikųžaidimąpagaljųnustatytas
taisykles,žaidimą,kuriame„demokratija“ir„fašizmas“
tikfigūros,irkuriorezultatassvarstytinastikkaipvie
ninteliožaidėjoStalinosiekiosovietizuotipasaulįsėkmė
arnepasisekimas?Pirmiausiačiakojąpakišanenoras
arnesugebėjimaspriimtisuvoroviškąIIPKvizijąkaip
savitąkonceptualųpožiūrį,jeinorime,teoriją,kurios
teisingumąarvaisingumątikrintideraneišorinėmis
„empirinėmisfalsifikacijomis“,orūpestingavidinekri
tika,kiekatskiriteiginiai,faktai,interpretacijos,išva
dos,jųišgavimoirjungimobūdaiatitinkakoncepcijos
visumą,prielaidas,kuriomisjiremiasi.Todėlesminiam
Suvorovonesupratimui,neadekvačiamvertinimuitarp
Vakarųirposovietiniųmokslininkųpaaiškintinepa
kankanurodyti ideologiniusemociniusprietarusar
pabrėžtimetodologiniusskirtumus:istorikaiesąužsiima
objektyviutyrimu,pagrįstuarchyviniaisdokumentais,
ožvalgaskonstruojasubjektyvų,avantiūristinįistori
josvaizdą,remdamasistuo,kasvieša,visiemsregima
–publicistika,skelbtaismemuarais,spauda,kasdie

ii PAsAulinis kA rAs PA GAl su VO rO Vą

37 Hof fman J., „Pod go tov ka so vet sko vo so ju za k nas tu pa tel’noj voj ne. 
1941 god“, in: oI, 1993, n. 4, s. 29.

38 su vo ro vo pa si sa ky mas iš: „Po sled nij mif“, se ri ja 9: „V toj voj ne 

nez na me ni toj“.
39 Ibid.
40 in: Li te ra tur na ja ga ze ta, 1998 09 23, n. 78 (5714), s. 11.
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niogyvenimodetalėmis.Tačiauistorikopašaukimas
nėrabūti„archyvųžiurke“,kaipžvalgo–užsiiminėti
avantiūristine„otsebjatina“.PasakpatiesSuvorovo,
„Istoriografija–vienažvalgybinėsveiklosatmainų.
[...]Istorikas–praeitiesžvalgas.Šiaikategorijaiašir
priskiriusave“40.Osavokritikams„DienosM“pratar
mėspabaigojejisdraugiškaitaria:„Mesvisidarometą
patį.Mesvisimėginamesuprastimūsųpraeitį,norsir
išskirtingųpozicijų“.Šįpozicijųskirtumą,manau,tei
singiauvadintiteoriniu,istorijossampratosskirtumu.
Jeiguatskleistiirpapasakotipatikimą(IIPK)istoriją
turintisistorikas–išdabartiesišeinantisirįjąsugrįž
tantispraeitiesžvalgas,–taijoužduotis:nukeliavusį
nežinomąšalįpažintijostvarkąirpapročius,suprasti
gyventojųbūdą,poreikius,rūpesčiusirlūkesčius.Tai
galimapadarytibentdviembūdais:pirmasisbūtųtam
tikraveiksenapriešsvetimą,priešųšalį,kuriostvarka
nepripažįstama,kuriosgyventojaisnepasitikima,kurią
siekiamapažinimobūdu„perkrimsti“,susidarytiob
jektyvųjosvaizdąirtaiptarsimentališkaiužkariauti.
Pagrindinėpriemonė–naktinėsžvalgomosios/grobia
mosiosekspedicijos,kuriomissiekiamaprisirinktikuo
daugiaunegyvųmedžiaginiųvertybių(žinoma,geriausiai
tinkaiškastitosšaliesgyventojųprotėviųpalaikaiir
įkapės),nusitemptijasįsavąsiasmokslingumodykras
irtenvisaipištyrinėti.Kitastrategija:eitiįtąkraštą
šviesiądienąiratviraširdimi,keliautipojį,klausytis,
kąkalbažmonės,dairytis,kasdedasi,irdėtisviskąį
galvąirširdįirgalbūtnetieškotijojeto,kassava,jau
patirta,atpažįstama,sykiuneišleidžiantišakiųkito
niškumųbeiskirtumų.
Priminsiu,kadtaipirmiausiapozicijos,sampratos,

strategijosskirtumas,–praktikoje„mesvisidarome
tąpatį“(Die na M,p.10).TodėlkaišiuolaikinėjeIIPK
istoriografijojepabrėžiamasnešališkumas,reikalauja
maišvadasgrįstidokumentais,atsisakytityrimenetik
pažiūrųbeiišankstiniųnuomonių,betir„atminties“,
kuriaipriešpriešinamatai,kasžinoma– istorija41, 
taidažniausiaiirliekadeklaratyvusapsidraudimas.
Tačiaukasgaliojatyrimoprocesui,anaiptolnetinkajo
rezultatams,kuriesmarkiaiskirsispriklausomainuo
to,aristorikassąmoningaipastatęsausisirišplėtęs
akiskaupiapatirtį, idantsusidarytųbendrąvaizdą,
konstruojahipotezes,jastikrina,bandojomisaprėpti
kuodaugiaužinomųfaktų,arvaizduojasitriūsiąskaip
„archyvųžiurkė“.Pastaruojuatvejuprodurisviešai
išmestosprielaidos,prietarai,nuomonės,vaizdiniaiir
atmintisslapčiapatamsiaisgrįžtaprolangą.
Tačiauužvisstriukiausia,kai,pristigusdokumentų,

mokslininkamstenkaišmestusdalykussusigrąžinti
patiemsirprotaspačiasduris.Pavyzdžiui,atmintį.

Kiekvienasposovietinisistorikasžinotūkstančiusbol
ševikųžodiniųnurodymų,„telefoninėsteisės“taikymo
atvejų.Betreikiaįrodymų!Irpamėginkdabarrasti
dokumentą,kad,pavyzdžiui,svarbiausisprendimai
Politbiurebuvopriimamiirnurodymaiduodamižodžiu,
kadgenialiosStalinoištarmėsnebuvoprotokoluojamos,
kadsovietaivisokiausiusdokumentusnaikindavo,klas
todavo,perdirbinėdavo?Faktasakivaizdus,betdoku
mentonėra.Tadakažkamšovėįgalvągenialimintis,
kadtokiukritiniuatvejugalipasiremtigarbingovyro
gen.Vasilevskioliudijimu:visusnurodymusStalinas
duodavožodžiu42. Irnuotolvisi istorikai,susidūrę
susvarbiausiųšaltiniųstoka,tavienintelecitatair
remiasi.Jeiatmintis,taibentnesava...
Suvorovasdėltoirstiprus.Jisniekadaneapsimeti

nėjairnerausiagrioviųtarpfaktoiratminties,tarp
įrodymoirvaizduotės,tarpanalizėsirasmeninėspa
tirties;jisparodokitiemstai,kąpatspamato,irsako
tai,kągalvoja.Ypačsvarbutai,kadjiskartusugeba
nepaprastaiįtaigiaiatskleističiapat,šaliamūsųte
betarpstantįgyvąirgajųsovietinįmąstymą,taipsu
teikdamasmumsšansąjįatpažintisavyjeirišrautisu
šaknimis.Irjisneslepia,kadtosiekia.
SuvorovonusovietintasIIPKvaizdas,beabejo,ne

betrūkumųirprieštaravimų.Todėlgalimairreikia
sujuoapsieitikritiškaipirmapradešiožodžioprasme.
TampuikiaitinkanesenairtebegyvaLietuvosistorija,
apiekuriąirkuriaiSuvorovopadedamigalimeiškelti
nevienąperverčiantį irpervertinantįklausimą.Pa
vyzdžiui,minėdami1941m.birželio14ąkaipgedulo
dieną,galimeimtiirsavęspaklausti,artaibuvoakla
iriracionalisovietinioteroroakcija,siekiantpalaužti
laisvosnacijosgyvastingumąirpasiruošimąpriešintis,
arveikiautiesiog„paprasta“NKVDpasienioruožovaly
mooperacijaruošiamoEuroposišvadavimoišvakarėse?
Arbanuolatgirdėdamiapie1940m.birželįLietuvą
užplūdusiasapskurusių,išsekusiųRAkareiviųminias
irkartupuikiaiorganizuotąnepaprastaiklastingųče
kistųdarbą,stiprėjančiaslaukiamoVokietijospuolimo
nuotaikasirsykiukeistąįsitikinimą,kadvokiečiaikarą
Rytuosepralaimės,–susimąstyti,kaiptaisuderinama?
GalimapaklaustiirkodėlpuolančiamVermachtuilie
tuviainesipriešino,oRA1944m.nesutikokaipišva
duotojos?KodėlįVakarus1944m.traukėsidaugybė
ištikimųLietuvospiliečių,oįRytus1941m.nesitrau
kėnet ir tie,kuriemsnaciaikėlėmirtinąpavojų?..
Galįtokiusklausimusgalimarastidaugybępatenki

namųatsakymų,ogalneįmanomaįnėvienąjųįtikina
maiatsakyti;pagaliau,galirpatysklausimaipolitiškai
nekorektiški.Betgalbūtviento,kadjiekyla,„visiškai
pakankasovietiniuskomunistuspastatytipriegėdos
stulpoirpasodintijuosįteisiamųjųsuoląšaliavokiečių
fašistų,okartaisirpriekyjejų“?Manau,kadtaip,ir
toneslepiu–irkaipistorikas,irkaipžmogus.

neriJus šepetys

41 Afa nas jev J., „Dru ga ja voj na: is to ri ja i pam jatj“, in: DV, s. 16.
42 Plg. Ni, 1992, n. 6, s. 8. 
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įVA DAs

At si sto ti viens į ki to vie tą lietuviųirlenkųistorikams
trukdonetikvisuomenės(tiksliau–tikjosdalies)nuo
monėsspaudimas.Nelabaižinomevienikitųrašytinius
šaltinius.Netgivienikitųistoriografijojegalnelabai
orientuojamės.
Mumsatrodytų,kadvienikitussuprasti irgera

noriškaibendradarbiautinusiteikęlietuviųistorikai
neretaiturikurkasdaugiauinformacijosapielenkų
požiūriusir jųmotyvus,negulenkaiapiemus.Prie
žastispaprasta:mesšiaiptaiplenkiškaipaskaitome,
odaugumailenkųlietuviškitekstaisukeliaproblemų.
Ypačšaltiniųtekstai.Norėdamisuprastikaimyną,mes
stengiamėssusipažintibentsudalimitopalikimo,kurį
taipgausiaiskelbėlenkųkolegos.Jiegalėtųpateikti
daugybępavyzdžių,kaipmūsųaptariamulaikotarpiu
RytųLietuvoslenkųvisuomenėrūpinosiišsaugotiin
formacijąateičiaiirpogrindžiosąlygomisrūpestingai
jąfiksavovisuomeniniuosedokumentuose.Surašydavo
aktus,pasižymėdavonetgismulkmenas.Mestonepa
darėme.Čialietuviaiturivienąlabaisvarųargumen
tą:lenkaiirpo1944m.vasarosturėjosavovalstybę,o
mūsųžmonėsbuvoišblaškytipopasaulį.Tadjiegalėjo
kryptingiauirpalygintisaugiaipolitineprasmefiksuoti
irkauptiįvairiąinformacijąapieVokietijos–Sovietijos
karometus.Lenkai,mūsųžvilgsniu,surinkobeveik
visąįmanomąinformacijąapiesavopriešinimąsina
ciųokupacijai.Taipasakytinairapiejųpasipriešinimo
sąjūdįRytųLietuvoje.
DėlvisiemsžinomųpolitiniųaplinkybiųLietuvoje

buvogalimakauptineformaliąinformacijątikapieso
vietinįantinacinįpasipriešinimosąjūdį.Iršigalimybė
atsiradotiknuošeštodešimtmečiopabaigos.Anksčiau
toimtisniekasnegalėjo,nesrepresinėmsstruktūroms
taibūtųsukėlęnemažaįvairiųįtarimų.Irdarviena
labaisvarbiišlyga:buvogalimaieškotitikpozityvios

informacijosapiesovietinįpasipriešinimosąjūdį.Ojos
nebuvolabaidaug.
Tąšaltiniųstokąmesitinskaudžiaijuntame.Visgi

mumsatrodo,kaddaugelisnaciųokupacijosdalykų,
susijusiųsulietuviais,lenkųkolegomsnežinomiirdėl
to,kadvisotonėrasovietinėjeistoriografijoje,kurioje
gausutikprakeiksmųlietuviųburžuaziniamsnacio
nalistams.

kas truk do su vok ti 
Vie niems ki Tus?

LietuvairnaciųokupacijosmetaistebebuvoEuropo
je.TiktuometLietuvojedaugkasklostėsikitaipnegu
naciųokupuotojeEuropoje.Irokupacinisrežimasbuvo
kitoksneguPrancūzijoje,Danijoje,Belgijoje,pagaliau
LenkijojearužimtoseRusijossrityse.Irvisuomeninė
beipolitinėsituacijabuvokitokia.
Atkreiptinasdėmesysirįtai,jogLietuvojetuomet

būtabentpenkiųantinaciniopasipriešinimosąjūdžių:
lietuviųnepriklausomybės,lenkųnepriklausomybės,
žydų,prosovietinisirsovietinis.Jieskyrėsinetiktau
tine,bet irvalstybineorientacija.Lenkųlaimei, jie
savokrašteteturėjotiktrispasipriešinimosąjūdžius.
Neabejotina,kadtiekkarometais,tiekdabarlietuviams
svarbiausiasyralietuviųpasipriešinimosąjūdis,nes
jisišlaikėLietuvosvalstybėsidėją.Visikitipuoselėjo
kitasvertybes.
Mūsųmanymu,suderintilenkųirlietuviųistorikų

pozicijasdaugeliuAntrojopasauliniokaroistorijosir
ypačantinaciniopasipriešinimoklausimaistrukdėir
tebetrukdomažiausiaipenkimomentai,kitadositinstip
riaiveikęirlietuvių,irlenkųvisuomenėsnuomonę:
1)komplikuotilietuvių–lenkų(irtautiniai,irvalsty

biniai)santykiaiXXa.pirmojepusėje;
2)lenkųvisuomenėspožiūrisįlietuviusRytųLietu

vojenaciųokupacijosmetaiskaipįokupantus.Irdėl
toikišiolneretaipraktiškaidedamaslygybėsženklas
tarpnaciųirlietuvių.Lietuvosvalstybėsnebuvo,bet
visilietuviai,išskyrusdalyvavusiussovietiniame,todėl

lie Tu Vių sA Vi VAl DA ir VO kie Čių 
Oku PA ci nė VAl DžiA
Tarp ko la bo ra vi mo ir re zis ten ci jos

SigitasJegelevičius

siGiTAs JeGeleViČius – istorikas, hum. mokslų daktaras (1976), 
docentas (1980), Vu iF naujosios istorijos katedros vedėjas.

temA:totALItArIzmųSANdūroje
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antitautiniamebeiantivalstybiniamesąjūdyje,lenkų
istorikųneretai įsivaizduojamikaipbendradarbiavę
sunaciais.Osovietiniųpogrindžiobeipartizaninių
struktūrųkovotojaijukbuvopriešLietuvosvalstybės
nepriklausomybėsatkūrimą.TaiMaskvosagentai.Ir
nedėl įsivaizduojamobendradarbiavimosunaciais
mes50metųpokaroneturėjomesavovalstybės,kaip
manokaikurie lenkųistorikai.Tainaciųirsovietų
1939m.slaptųjųsusitarimų,prieškuriuosVakarųsą
jungininkaiužmerkėakis,pasekmė.Lenkųistorikams
taipuikiausiaižinoma.OVakaraiakisbuvoužmerkę
visaidėlkitųpriežasčių.Vienajų:Sovietijosžmonių
pa tran kų mė sa mainais į „tušonką“. Užtatpralieta
mažiauanglosaksųkraujo;
3)ištoišeitų,kadantinaciniamepasipriešinimosą

jūdyjeLietuvoješalialenkųliekavietostiksovietiniam
pasipriešinimui;
4)negatyvuspožiūrisį1941m.Birželioantisovietinį

lietuviųsukilimą(arbentjoignoravimas)irnenoras
pripažintibuvustegulirnepavykusįbandymąatkurti
Lietuvosnepriklausomybę,pasinaudojusabiejųagre
soriųtarpusaviokaru;
5)skirtingaisuvokiamasLietuvosirLenkijossvar

biausiųpriešųkarometaiseiliškumasarsvarba.
Atkreiptinasdėmesysirįtai,kadlietuviaikarome

taisniekurneturėjosavoegzilinėsvyriausybės.Sovie
tinėsmarionetinėsvyriausybės,rezidavusiosPenzoje,
opaskuiMaskvoje,mesnelaikomeLietuvosvalstybės
vyriausybe.JiLietuvaineatstovavoirLietuvosnetvar
kė.UžjątaidarėMaskva,retsykiaisjąpanaudodama
kaipkamufliažą.
Visišiemomentai,mūsųmanymu,turėjoirtebeturi

lemiamosreikšmėsirvertinantlietuviškųsavivaldos
naciųokupacijosmetaisvaidmenį.Vertindamijįirlietu
viškųsavivaldosvietąlietuviųantinaciniamepasiprie
šinime,meslinkęatsparostaškoieškotiBirželiosuki
limeirjopasekmėse.Nuočiareikėtųžiūrėti,kurbuvo
kolaboravimassunaciais,okurpasipriešinimas.

lie Tu ViAi ren Gė si AT kur Ti šA lies 
ne Pri klAu sO my Bę

1941m.birželio23d.rytąperKaunoradiją,pranešus
LietuvaiapiesėkmingąantisovietinįsukilimąKaune,
buvoduotasženklassukiltivisaiLietuvai.Irsukiltine
paremiantbesiveržiantįįRytusVermachtą,neišmeilės
naciamsirjųideologijai,oidantbūtųgalimaatstatyti
šaliesnepriklausomybę.Orientuotasi į1918m.situ
aciją.TąankstyvąrytąKaunoradijasnetikpranešė
apiesukilimąKaune,betirpaskelbėnepriklausomybės
atkūrimąbeiLietuvosLaikinąjąvyriausybę.Nuskam
bėjotokioturiniopranešimas:
„SusidariusiLaikinoji vėlnaujai atgimstančios

LietuvosvyriausybėšiuoskelbiaatstatantiLaisvąir

NepriklausomąLietuvosvalstybę.
Priešvisopasauliotyrąjąsąžinę jaunojiLietuvos

ValstybėentuziastingaipasižadaprisidėtiprieEuropos
organizavimonaujaispagrindais.
ŽiaurausbolševizmoteroroiškankintaLietuviųTauta

ryžtasikurtisavoateitįtautinėsvienybėsirsocialinio
teisingumopagrindais“.
Kaikurietądienąperradijąpaskelbtiatsišaukimai

turėjotometokonjunktūrosatspalvių.Betvisijiebuvo
baigiamivalstybingumodvasia:„TegyvuojaLaisvair
NepriklausomaLietuva!ViskasLietuvai“.Šiepareiški
mainebuvonaciųinicijuotiarsujaissuderinti.Atvirkš
čiai,lietuviųpolitinėsemigracijosviršūnėsBerlynedar
priešsavaitęikikaropradžiosbuvoįspėtos,kad,karui
prasidėjus,lietuviaijokiaformaneskelbtųnepriklauso
mybėsarvyriausybėsirapskritaibūtųsusilaikomanuo
betkokiųpolitiniųpareiškimųaratsišaukimųįtautą.
Lietuvosantisovietinispogrindistamnepakluso.Negi
taikolaboravimassunaciais?Veikiausavopožiūrioį
Lietuvosateitįišraiška.NesuderintaneisuBerlynu,nei
suMaskva!Pasipriešinimonaciamsčiakolkastaippat
nesama–pirmomisVokietijos–Sovietijoskarodienomis
Vermachtasbuvolaikomasdraugiškakariuomene,nes
jikaunasisubolševikais.

ka da ir kaip bu vo su kur ta 
lie Tu Vių sA Vi VAl DA?

Lietuviųvietinėssavivaldosformavimosipradžiairgi
susijusisusukilusioKaunobirželio23d.rytoatsišau
kimais.Organizuotis,valdymobeisavivaldosinstituci
jomsatkurtiimpulsądavėšisLietuviųaktyvistųfronto
štaboatsišaukimas:
„Tautiečiai,
VokiečiųarmijaraudonuosiusgrobikusišLietuvos

baigiavyti.Lietuviųtauta,išvaduotaišjungo,ryžtasi
gyventivėllaisva,nepriklausoma.JausudarytaLaiki
nojivyriausybėirjauperimaValstybėsvairąirįstaigas
įsavorankas.
Grobuonysbėgdamiplėšiatautą,naikinaįmones,

šaudogyventojus.
Tautiečiai,saugokitevisuomenėsirprivatųturtą.
Darbininkai,organizuokiteįmoniųapsaugą.
Valstybėstarnautojai,saugokitesavoįstaigasirne

išduokitejųdokumentųbeiturto.
Lietuviaipolicininkai, savogyvenamojojevietoje

perimkiteviešąjįsaugumąįsavorankas.
Informacijosinstrukcijosskelbiamosnuolatperra

dijąirspaudoj“.
LaikinojiVyriausybėpakvietėvisusbuvusiusNepri

klausomosLietuvosįstaigųtarnautojusbeipolicininkus
pagalgalimybesgrįžti įtastarnybosvietas,kuriose
jiedirbo1940m.birželio15d.Lietuvosžmonės,kurie
nebuvosusidėjęsusovietais,pasitikėdamiLaikinosios

si Gi TAs Je Ge le Vi Čius
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vyriausybėskvietimu,ėmėgrįžinėtiįbuvusiasparei
gybesarbaįtasvietas,kuriosejiedirbosovietmečiu,
irentuziastingaiatkūrinėjoikisovietinėsokupacijos
beianeksijosveikusiassavosvalstybės institucijas.
Niekasirnemąstėapiekolaboravimąsunaciais.Tikėjo
Lietuvosatsikūrimu.
Visuriškabintosišsaugotostautinėsvėliavos,prade

dančiosveiktivalstybinės irsavivaldos institucijos,
beatsikuriantiviešojipolicija,tvarkąįvedantysginkluoti
šaulių,partizanųbūriaidaugelyjevietoviųįžengian
čiaivokiečiųkariuomeneidemonstravo,kadjitraukia
perišsilaisvinusįkraštą,turintįteisėtąšeimininkąir
nereikalaujantįokupacinėsglobos.Persiritusfrontui,
daugkurbuvoįvykdytašauliųmobilizacija.Tuomet,
sukilimoirvisuotinioantisovietiniopakilimoįkaršty
je, irbuvosukurtipagrindaibūsimosvadinamosios
vietinėslietuviųsavivaldos,veikusiosikipat1944m.
birželiopabaigos.Atsikūrėapskričiųviršininkųįstaigos,
apskričių,miestų,valsčiųvaldybos,kitossavivaldos
institucijos,apskričiųpolicijosvadovybėirnuovados.
Vienoskūrėsidarikiateinantvokiečiųkariuomenei,o
kitosjaujaiįžengusįkonkrečiąvietovę.
Vermachtodaliniaibuvosutinkamipabrėžtinaiman

dagiai.Netgientuziastingai.Negailėtagėlių.Kaikas
priešmetusjųnegailėjoirsovietųtankamsbeikavale
ristųžirgamspuošti.Taigiskirtumastiktas,kadprieš
metusgėlėmispuošėiš va duo to jusnuomanomo kru vi no 
fa šis ti nio Sme to nos re ži mo, o da bar – nuo tikrai kru vi no 
fa šis ti nio-bol še vi ki nio Sta li no re ži mo. Prof.Witoldas
Staniewicziustvirtina,kadVilniujenetgižydaisveikinę
įžengiančiusvokiečiųkarius:„Lietuvėskiekviename
žingsnyjerodėdėkingumąsavoišlaisvintojams;netgi
žydai,veikiaužydės,sveikinoįžygiuojančiusvokiečius
sugėlėmis.EntuziazmasLietuvojeištikrųjųbuvonere
gėtas“.SteponoBatorouniversitetoprofesorius,buvęs
jorektorius,visuomenininkasirpublicistas,buvošių
įvykiųliudytojas.Paliko1946m.jauLenkijojepara
šytusganaobjektyviusatsiminimus„VilniusAntrojo
pasauliniokarometais“.
Kalbėtaapieko vą su ben dru prie šu –bolševizmu(bet

neapieben drą ko vą).Vienurkiturvisuomenępribloškė
atsakasįužsilikusiųraudonarmiečių,odažniauvietinių
bolševikųpaleistusšūviusįvokiečiųkarius–greitomis
surinktųpirmųpasitaikiusiųįkaitųsušaudymas.Bene
ryškiausitokieatvejai–Ablingoje,Alytuje,Vilniuje
priegeležinkeliečiųligoninės.Irjauniekasnėmanyti
nemanė,kadpokeliųmėnesiųprasidėsmasinėsžydų
skerdynės,norsapiežydųizoliavimąbeijųgyvenimo
suvaržymusVokietijojebeiokupuotuosekraštuoseir
buvogirdėję.
Maždaugper5–10dienųnuoVokietijos–SSRSkaro

pradžiosjauvisurbuvoatsikūrusioskitadosNepriklau
somojeLietuvojeveikusiosvietiniovaldymobeisavi
valdosinstitucijos.Daugumajųtarnautojųbuvoseni

lietuviųadministracijosdarbuotojai.Šiosinstitucijos
Lietuvojesusilaukėvisuotiniopripažinimoirpritarimo,
išskyruskomunistųirkitųprosovietiškainusiteikusių
piliečių.Tokiųkaikurbūtanemažai.Spartusirsąly
ginaisklandusperiferinėsadministracijosatkūrimas
buvoLietuvosLaikinosiosVyriausybėsiržmoniųnepri
klausomybiškojoentuziazmonuopelnas.Užtatiratkūrę
savivaldosinstitucijas,Lietuvospiliečiaijautėsivykdą
šiosVyriausybėsvaliąirstengėsisavoveiklątvarkyti
pagalLietuvosRespublikosįstatymusbeiVyriausybės
nurodymus.
Savivaldos institucijosveikėtaip,kadkuo labiau

sušvelnintųnaujosokupacijospoveikįkraštoūkiuiir
gyventojams.Irpervisąnaciųokupaciją josmėgino
kiekįmanomatenkintisavožmoniųporeikiusirjuos
globoti.Sovietmečiususikompromitavę,prosovietiškai
nusiteikęirtaiatviraidemonstravęžmonėsnegalėjo
pretenduotinetįtokiąneretainetvirtąglobą.Po1941
m.birželioirypačlieposmėn.represijųirtoliaubu
vosuiminėjami įvairūsžemiausiorangosovietiniai
pareigūnai,brigadmilcai iršiaipprisiplakėliai, irbe
didesniųskrupulųsiunčiamiįdarbusVokietijoje(ne
retaitokiepatysužsirašydavoišvyktidarbams,idant
išvengtųpersekiojimų).Lėmėnetautiniai,betpolitiniai
motyvaiirinteresai.Suprastilabaipaprasta:arsiųsti
įnežiniąnepriklausomybiškaimąstančiusžmones,ar
jaupasižymėjusiusantivalstybine,antitautineveikla.
Tamnereikėjojokioskatinimoiššalies.
Suprantama,kadjaupirmomiskarosavaitėmisteko

taikstytissuvokiečiųkarinėsadministracijosreikala
vimais.Užtatpirmomisnaciųokupacijossavaitėmis
visuosemiestuoseirapskrityseatsiradokaipduvandens
lašaipanašiųnurodymųdėlžydųgyvenimoapribojimų,
pagaliaugetųsteigimo.Nelietuviųsavivaldosadmi
nistracijajuossukūrė.Išankstoparengtustekstussavo
tarnybiniuoselagaminuoseatsivežėKaunoirVilniaus
karokomendantaibeivietiniaikomendantaiprovincijo
je.Lietuviųadministracijosfantazijanebuvotokialaki.
Vokiečiųadministracijavisiškai ignoravoLaikinąją
vyriausybę,betužmezgėkontaktąsuatsikūrusiomis
savivaldos institucijomis.Visiškai ignoruotinaujojo
okupantonurodymusariškartojiemsatviraipriešin
tis–nebuvogeriausiaišeitis.Tokspasipriešinimasiš
tiesųbūtųbuvęsunikalusEuropoje.Bettaibūtųtiesiog
pseudodidvyriškumas.Naciųokupacinėspolitikosesmės
tainebūtųpakeitę.Naciaipaprasčiausiaibūtųišvaikę
tasinstitucijasirsukūręsavąpagalbinįvaldymoapara
tą,kuriametikraibūtųsusitelkętiknaujojookupanto
talkininkai.Nuotožmonėmsnebūtųbuvęgeriau.
Reikiaprisimintiirtai,kaddaugumaatsikuriančių

savivaldosinstitucijųvadovųirtarnautojų–ankstes
niLietuvosįstaigųdarbuotojai.Vakuojančiasvietas
užpildydavonaujaisžmonėmisvėlgisavonuožiūra,
onepagalokupantųnurodymus.Jeigupagalbines
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lietuvos savisaugos dalinių štabas švenčionyse. 
1942–1943. Vytauto Augustino fotografija. 
lnm ikonografijos skyrius

valdymoinstitucijasbūtųkūręvokiečiai,taijiebūtų
savonuožiūrapasirinkęnetikvadovus,betirtarnau
tojus,labiautinkamusar linkstančiuskolaboruoti.
Tuomettikraibūtųpagrindokalbomsapienaciųkola
borantųlietuviųsluoksniosusiformavimąjaupačioje
okupacijospradžioje.

lie Tu Vių Vie Ti nė sA Vi VAl DA 
ir ci Vil Fer VAl Tun GAs

Birželiosukilimasirjorezultatas–Lietuvosvalstybin
gumoatkūrimodeklaravimas,Laikinosiosvyriausybės
sudarymasirpaskelbimas–suardėnaciųplanusnuo
patpirmųjųžingsniųLietuvąvisaisatžvilgiaislaiky
tisudėtineSovietųSąjungosdalimi.VisasLietuvoje
buvęsturtas,kartuiržemė,paskelbtasSSRSturtu,
tapusiuVermachtotrofėjumiirdėltovirtusiuReicho
nuosavybe.Betkurtikolaboracinesvaldymostruktūras
kolkasnesiryžta.Atrodo,lietuviųsavivaldosstruktūrų
sukūrimasnepagalnaciųsumanymusprivertė juos

taktiniaissumetimaisbentlaikinaikiekpakoreguoti
savoplanus.
Nuo1941m.liepos28d.vietojkarinėsokupacinės

administracijosbuvoįvestanaciųcivilinėokupacinė
administracija.Jainelikoniekokita,kaipbentkolkas
faktiškaipripažintilietuviųsavivaldosadministraciją.
Civilinėsokupacinėsadministracijosvadovybeinepa
vykusLaikinąjąvyriausybępaverstisavopatikėtinear
kitokiupavadinimuveikiančiatalkininke,rugpjūčio5
d.LietuvosgeneraliniskomisarasAdrianasTeodoras
vonRentelnasšiosvyriausybėsnariamspareiškė,kad
įvedusLietuvojecivilinęvokiečiųadministraciją,jųkaip
ministrųdarbas„turibūtilaikomasbaigtas“.Faktiš
kaivyriausybėmandagiaformabuvoišvaikyta.Buvo
išdėstytosnaciųcivilinėsadministracijossantykiųsu
lietuviųadministracijagairės.Lietuviškomsinstituci
jomsvadovautibuvopaskirtigeneraliniaitarėjai.Jie
turėjoKaunesukurticentrinesvaldymoinstitucijasir
veiktigeneraliniokomisarovadovaujamiirsmulkme
niškaiprižiūrimi.DarLaikinosiosvyriausybėssukurtos

institucijostuometuformaliaibuvo
įjungtosįvietinėssavivaldossistemą.
Šiose lietuvių institucijosenebuvo
pakeistineitarnautojai,neivadovai.
Nebuvopakeistosnetgisvarbiausios
lietuviųadministracijosfigūros–ap
skričiųviršininkai.Jietikformaliai
buvopavadintikomisariniaisapskri
čiųviršininkais.
Naciųstatytiniųviršūnėlepapildy

toslietuviųsavivaldosinstitucijosišli
ko.Tadnuo1941m.liepospabaigos–
rugpjūčiopradžiosfaktiškaiLietuvoje
egzistavovietinėslietuviųsavivaldos
sistema.Tikoficialiaijinebuvoįteisin
ta(arįforminta).Naciųaukščiausieji
pareigūnaikurį laikąaiškiaibuvo
kieksutrikdytipirmųjųkarodienųlie
tuviųpolitiniųakibrokštų.Nenorėta
neipriimtilietuviųpasirinktos,bet
Reichokovaisubolševizmuapskritai
palankiosnepriklausomybėskryp
ties,nei imtisrepresijųpriešpačių
lietuviųatkurtasstruktūras.Reicho
vadovybėsvyravodėlLietuvojeirki
tuoseBaltijoskraštuoseatsikūrusių
aratnaujintųsavivaldosinstitucijų
tolesniolikimo.
RugpjūčiomėnesįnaciaiLietuvoje

aiškiaibandėįdiegtisavosumanytą
periferiniovaldymosistemą,sureikš
mindamivalsčiųviršaičiųirypačkai
mųseniūnųinstitutą.Seniūnaibūtų
tapęsvarbiausia„savivaldos“figūra.
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Šistasnaciųbuvopadaryta.Bentjausurinktiviršaičiųir
seniūnųpasižadėjimai.Paprastaiviršaičiai,priimdami
išapskritiesviršininko,oseniūnaiišviršaičio,naujus
paskyrimopažymėjimus,naciųreikalavimupasirašy
davotokįvokiškaiirlietuviškaisurašytąpasižadėjimą:
„Šiuoįsipareigojubūtilojaliudarbininkuirpasižadu
visusvokiečiųįstaigųįsakymustuojauįvykdyti,neatsi
žvelgiantįvietosįstaigųnurodymus“.Liepospabaigoje
irrugpjūčiopradžiojegebitskomisaraiišnaujopaskyrė
jaudirbančiusviršaičiusirtvirtinoseniūnųsąrašus.
Pasižadėjimastelikotiknaciųcivilinėsvaldžiosinsti
tucijose.Praktiškaiviršaičiųdarbąreguliavoapskričių
viršininkai,oseniūnų–viršaičiai.Nuosekliaiįdiegus
naciųpasirinktątaktiką,būtųmažiaureikalingi ir
įtakingivalsčiųviršaičiaisuvalstiečiųvaldybomis,
taippatsupaprastėjęsapskričiųvaldymas.Tuomet,
kogero,būtųgerokaisusmulkintosapskritys.Galbūt
būtųpanašiosį1915–1918m.„kreizus“.Beje,naciųoku
puotoseBaltarusijosbeiRusijossritysekaimųseniūnų
institutastaipirbuvosureikšmintas,nestenneturėta
kąatkurti.Kaimųseniūnaiirmiestųburmistraiten
buvosvarbiausiosadministracijosfigūrosšalianacių
pareigūnųirpolicijos.Seniūnijųirseniūnųvaldymo
sistemąnaciai,matyt,buvosugalvojęvisaiformaliai
SSRSteritorijai.Tadjaupatssenosiossavivaldossis
temosirapskričiųviršininkųįstaigųLietuvojeatkūri
masirjosišlaikymasbuvoveikiaurezistencinis,one
kolaborantinisžingsnis.
Tik1941m.spaliopabaigoje,Vermachtuijaustringant

pamaskvėspelkėse,naciaipagaliauapsisprendė:Lietu
vojeirkituoseBaltijoskraštuosenenušalintivietinės
administracijosirnelaikytivienvokiečiųokupacinės
administracijossuburmistrųirkaimųseniūnųinstitutu,
opaliktivietinębemažautonominęsavivaldą,kurios
veikląvokiečiųokupacinėadministracijatikprižiūrėtų.
ToliaregiškesniReichopareigūnaisuvokė,kadgeriau
toleruoti lietuvių irkitųbaltijiečiųadministracijos
aiškųmėginimąpalaikytisavožmones,kartunegai
lestingaikovojantsubolševizmoagentūrairvisomis
josreiškimosiformomis,neguimtiseskaluotikasdienę
atvirąpriešpriešą.Tokiojedelikačiojetarpinėjesituaci
jojeatsidūrusivietinėlietuviųsavivaldaišbuvoapie8
mėnesius.Tik1942m.kovo7d.AlfredasRosenbergas
pasirašėslaptąparėdymądėlvietinėssavivaldosLie
tuvojeirkituoseBaltijoskraštuoseįteisinimo.Nacių
institucijosapygardoseirapskrityseprivalėjonetiek
imtiskonkretausdarbo,kiekapskritaivadovautiirpri
žiūrėtilietuviųadministracijosdarbą.Manytume,kad
šisAlfredoRosenbergopotvarkisbuvogerokasžingsnis
atgalnuonaciųsugalvotosadministravimosistemos.
Naciaisuvokė,kadgeriautaktiškailaviruotitarpsavų
strateginiųužmojųirlietuviųsavivaldos,negupašalinti
vietinęadministracijąirpatiemsvaldytikraštą.Tam
naciamsbūtųprireikęlabaidaugpapildomųpajėgų.Ga

lėjobūtiirkitųnemaloniųpasekmių.1943m.birželio1
d.vonRentelnoparėdymasdėlvietinėssavivaldoslygir
neatnešėniekonauja,betjissvarbustuo,jogdarkartą
įtvirtinolietuviųvietinėssavivaldossta tus quo.
Lietuviųadministracijanuopatsavoveiklospra

džiosatvirainedemonstravosavopriešiškumoarbent
nepalankumonaciųokupantams,betpagal išgales
visokeriopaistengėsiapsaugotisavožmonesnuogali
mųrepresijų,sušvelnintiokupacinįrežimą.Nemažai
savivaldostarnautojųįsijungėį įvairiaslietuviųan
tinaciniopasipriešinimopogrindinesorganizacijasar
bentrėmėlietuviųtautinįantinacinįpasipriešinimą.Iš
šaliesatrodė,kadlietuviųsavivaldaištisaikolaboruoja
sunaciųokupacineadministracija,oišesmėsšisavi
valdalaikėsirezistenciniųpozicijų.Vietinėssavivaldos
tarnautojų,kaipirdaugumoslietuvių,elgsenąformavo
ganagausiantinacinėlietuviškaspauda.Jistiprino
rezistencinesnuotaikas.Jeigunelietuviųsavivaldos
beiviešosiospolicijospritarimas,paramairtiesioginis
dalyvavimas,tailietuviųnepriklausomybiniopogrin
džiospaudanemažaistiražaisnebūtųtaipsklandžiai
sklidusipoLietuvą.
Tiksutelktomislietuviųantinaciniopogrindžio,savi

valdostarnautojųpastangomis,palaikantarbenttyliai
pritariantlietuviųviešosiospolicijospareigūnams,pa
vykoLietuvojeišesmėssužlugdytivisasnaciųskelbtas
mobilizacijasįįvairiaskarinesformuotes,taippatirį
naciųplanuotąSSlietuviųlegioną.Dideliumastubuvo
neutralizuotiirnaciųbandymaipaimtiišLietuvoskuo
daugiaudarbojėgosReichui.IšLietuvosįReichąneva
žiavoešelonaidainuojančiųirsugėlėmisbeimaršais
lydimųsavanoriųdarbininkų,kaipbuvokaimyninėje
Latvijoje.Savivaldospareigūnaineretaibalansuodavo
tiesriba–lygirdemonstruodamisavopastangas,bet
kartuirrodydamibejėgiškumą.
Būtentlietuviųsavivaldaipavykoišsaugotišvietimo

sistemą–pradinesbeividurinesmokyklas.Mokymo
programosbeiturinysnebuvopajungtinaciųideologi
jai.Praktiškaiišlikotoksmokyklųtinklas,koksbuvo
1940–1941mokslometais.Labiausiaisavivaldosre
zistencijosvisuotinumaspasireiškė,kogero,išsaugant
švietimosistemosirmokymoturinį.Juknepaslaptis,
kadlenkųpasipriešinimosąjūdisnemažanuveikėgriau
damaskaimųpradiniųmokyklųtinklą.Terorizuojami
mokytojaikaikurįdarbąatvažiuodavotikpolicijos
pareigūnųlydimi,nesbijodavonakčiai liktikaimuo
se.Naktimiskaimųmokyklėlėsebuvonaikinamasir
taipskurdokasjųinventoriusbeimokymopriemonės.
Buvodeginamimokyklųpastatai.Tokiųrezistencijos
pavyzdžiųturime.Tainelabaipadorian ti na ci nės re-
zis ten ci jos forma.
Populiarivietinės savivaldospareigūnų,kaip ir

daugumoslietuvių,priešinimosiformabuvonaciųrei
kalavimųvykdymosabotažas.Lėtas,betatkaklusir
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kryptingassabotažas.Būdavoįspėjamaapieįvairias
naciųpareigūnųrevizijaskaimuose.Propirštusžiūrėta
įaiškiaineteisingąpasėliųplotųbeigyvuliųskaičiaus
deklaravimąsurašinėtojams.Sovietmečiuplačiaieks
ploatuotaanometostatistikaapieryškųpasėliųplotų
beigalvijų,kiaulių,avių,naminiųpaukščiųskaičiaus
mažėjimąkasmetrodonetiekūkionuosmukįnacių
okupacijosmetais,kiekvietinėssavivaldosdangstomą
žmoniųekonominęrezistenciją.Tarnautojaiirpolici
ninkaiįspėdavožmonesapiepavojų.Jųperspėjimai
daugkąapsaugojonuoareštų.Klusniauvykdžiusius
naciųreikalavimussavivaldostarnautojusįspėdavo
pogrindžiospauda,reikalaudamasusilaikytinuoper
nelyguolaustarnavimo.
Antinacinęlietuviųrezistencijąpalaikėvisalietuvių

savivalda.Valsčiųviršaičiaibeikaimųseniūnaipraktiš
kainebūtųgalėjędirbti,jeigubūtųtapęklusniaisnacių
talkininkais.VisiškaikitasbuvoMaskvosinspiruotoir
palaikomosovietiniopasipriešinimosąjūdžio,daugkur
peraugusioįbanditizmą,požiūrisįlietuviųsavivaldą.
Pagaljį,sunaciaiskolaboravovisaslietuviųrezisten
cinissąjūdis,nesjisneatitikoMaskvosinteresųirjos
reokupaciniųplanų.
Prienaciųkolaborantųgalimapriskirti(sukaikurio

misasmeninėmisišimtimis)tikaukščiausiątossavival
dosgrandį,kuriąsukūrėpatysnaciai,t.y.generalinių
tarėjųįstaigas,vadintasvadybomis.

sA Vi VAl DOs Pe ri Pe Ti JOs ry Tų 
lie tu vo Je

Sudėtingiaubuvo1941m.vasarąlietuviųinstitucijas
atkurtiRytųLietuvoje.Tambūtapakankamaisvarių
priežasčių.Perseptynissupusemėnesio1939–1940
m.lietuviųadministracijačianebuvospėjusisuleisti
šaknų.Jostarnautojaičiabuvolabiaunukentėjęnuo
NKVDrepresijųnegukiturLietuvoje.Visijiečiabuvo
naujižmonės,atsikėlęiškitur,tadlabiaupastebimi
vietiniųgyventojųfone.KiturLietuvojesovietinėms
represijomsbūtadideliopasirinkimo,očiatuos lie tu vių 
na cio na lis tusgalimasuskaičiuotiantpirštų.Dauguma
buvusiųLenkijostarnautojųaršiaipvisuomenėsakty
vistųjaubuvopritilę,lygirišakiračiopasitraukę,kai
kurienetgirepresuoti1939m.rudenį.Tadsovietinių
represiniųstruktūrųdėmesysbuvosutelktasįLietu
vosįstaigųtarnautojus.Kasbeko:jiedaratsidūrėir
vietiniųskundikųakiratyje.TadRytųLietuvoje,ypač
periferijoje,areštuota,ištremtasušeimomis,sovietų
sušaudytapirmomiskarodienomissantykinaikur
kasdaugiauįvairauslygmenstarnautojų,negukitur
Lietuvoje.Pvz.,RytųLietuvojeįdarbąsugrįžotik25%
policininkų,tarnavusiųčiaiki19400615(kaikurie
represijųišvengė,betpasitraukėišRytųLietuvosir
tuosmetuspusiaulegaliaigyvenokiturLietuvojepas

giminaičius).Ganasvarbipriežastisbuvoirtai,kadRytų
Lietuvoje,išskyrusVilnių,Marcinkonis,Druskininkusir
kaikuriasŠvenčioniųapskritiesvietoves,nepasireiškė
Birželiosukilimas,nebuvoįžiebtasentuziazmasatkurti
Lietuvosvalstybėsinstitucijas.
DėllietuviųsavivaldostradicijosstygiausRytųLie

tuvojeirdėlkitųminėtųpriežasčiųčia1941m.vasarą
nevisurbuvoatkurtoslietuviųvaldymobeisavivaldos
institucijos.Vilniujebirželio24d.susikūrėVilniaus
miestoirapskritiespiliečiųkomitetas(vietojapskrities
savivaldybės),vėliauvadinęsisVilniausmiestoirsri
tiespiliečiųkomitetu.Druskininkuosesusikūrėmiesto
irvalsčiauskomitetas,nesčiaapskritainiekuomet
nėrabuvęlietuviškosvalsčiaussavivaldybės.Galnor
maliauadministracijosreikalaiklostėsiŠvenčionyse,
Švenčionėliuose,Trakuose,Valkininkuose,Varėnoje
irEišiškėse.
Messuvokiame,kadRytųLietuvoje,kurdauggy

ventojųbuvonusiteikęprolenkiškai,dalyvavolenkų
pasipriešinimosąjūdyjearbentpritarėjam,kurlie
tuviusneretailaikėokupantaisirgretinojuossuna
ciais,požiūriaiįlietuviųsavivaldąirviešąjąpolicijąiš
esmėsbuvonegatyvūs.Suvokiame,betnepateisiname.
Nepateisiname,nesžinometikrąjąpriežastį.Tenvieti
nėssavivaldosirviešosiospolicijosdarbaspirmiausia
buvotrukdomasdėlto,kadtoseinstitucijosedirbobe
veikvienlietuviai.Kolaboravimosunaciaismitasčia
neretaibuvopriedanga.Juknetlietuviškospradžios
mokyklos1944m.pradžiojeRytųLietuvojebuvouž
darinėjamosjėga.Tadnekolaboravimassunaciaisčia
buvosvarbiausia.
Lenkiškospolitinėsorientacijosžmonėmspavyko

įsitvirtintiRytųLietuvosvalstybiniųūkiųvaldyme.
Netekogirdėti,kadtiežmonėsbūtųskiriamiprieko
laborantų,nessprendžiamapagalgalutinįtikslą.Jie
buvosusijęsulenkųpogrindžiu.Vilniaussritiesgebit
skomisariatoteritorijojebuvusiųdvarų,tapusiųnacių
žiniojeatsidūrusiaisvalstybiniaisūkiais,valdytojuna
ciaipaskyrėbeneišLietuvoskilusįVladislovąKomarą.
Jampavykodaugumosdvarųirdvareliųtiesioginiais
valdytojaispaskirtivietiniuslenkus,neretainetgitų
dvareliųsavininkus.OkituoseLietuvosgebitskomi
sariatųdvaruosepaprastaitvarkėsiišReichoatsiųsti
valdytojai.Komarovadovaujamidvarųvaldytojaisavo
pozicijasirgikiekgalėdamipanaudojolenkųvisuomenės
daliesinteresams–padėjoaprūpintimaistuVilniaus
lenkųinteligentiją,vėliautiekėmaistąAKdaliniams.
Lenkaidabarteisingaielgiasi,tųstruktūrųžmones
priskirdamirezistentų,onekolaborantųkategorijai.
Mesnematomejokiopagrindopiktintistuo,joglenkams
pavykoužimtišiąnišąokupacinėsestruktūroseirpa
naudotijąlenkųnaudai.Lygiaitaippatnelinkęlaikyti
naciųkolaborantaisdaugybėsVilniauslenkų,dirbusių
įvairiosenaciųkarinėspaskirtiesinstitucijosetoligražu
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nepaprastaisdarbininkais.Tokspožiūristurėtųbūti
taikomasirlietuviųsavivaldosvertinimams,kadangi
savivaldosinstitucijosedirbęsiekėjaspanaudotivals
tybėsatkūrimolabui,onetalkininkavimuinaciams.
Kitavertus,lietuviųsavivaldostarnautojaibeiviešosios
policijospareigūnaiRytųLietuvojepirmiausiastengėsi
palaikytiirglobotisavus,t.y.lietuvius.Varguargalėjo
būtikitaip.JukKomarovadovaujamadvarųadminist
racijanerėmėmaistuVilniauslietuvių.Beabejo,Vil
niauslenkaiokupacijosmetaispuikiaisuvokė,jogsavi
visųpirmapalaikosavus.Jeigulenkaibūtųįsitvirtinę
vietinėssavivaldosinstitucijoseRytųLietuvoje,taijas
irgibūtųpanaudojęsavomstautinėmsreikmėms.Jie
būtųdaręviską,kadišstumtųiščialietuvius.Nereikia
būtinaiviems.
RytųLietuvojedarikikarotvyrojusipolitinėirtautinė

įtampanaciųokupacijosmetaistikstiprėjo.Lietuvių
irlenkųbendruomenės,turėdamosskirtingasateities
vizijas,užsisklendėsavyje,suvešėjopriešiškumas.Dėl
tokaltosabipusės.
Reikiaturėtimintyjetai,kadnaciųokupacijospra

džiojelenkaiRytųLietuvojeturėjovilčiųsukurtilenkų
vietinęsavivaldąvietojlietuvių.Tokiasviltisgalnet
pakurstydavokaikurienaciųkarinėsadministracijos
pareigūnai.Artokiuatvejujaunebebūtųbuvębalan
savimotarpkolaboravimoirrezistencijos?
Vilnius,oirvisaRytųbeiPietryčiųLietuvajaupir

momisnaciųokupacijosdienomisatsidūrėVermachto
Centroarmijųgrupėskarokomendantūrosjurisdikcijo
je,kaivisakitaLietuvosteritorijosdalisbuvoŠiaurės
armijųgrupėskarokomendantovaldžioje.Galnet
neatsitiktinaiVilniujeįsikūrusioskarolaukokomen
dantūros,kuriaibuvopavaldžiosvisosRytųLietuvos
teritorijojebuvusiosvietinėskomendantūros,vadovu
buvopaskirtasplk.ltn.Zehnpfeningis,kilęsišPoznanės.
JislabaidaugprisidėjodrumsčiantvandenįVilniuje,
toliaukiršinant lietuvius ir lenkus,šiojesituacijoje
labaiproteguodamas lenkus.Sukiršintus lengviau
valdyti.Nebekomendantūrosnurodymovietiniams
komendantamsnušalintaDruskininkuosesusikūrusi
lietuviųvietinėadministracija.Buvotrukdomasteig
tilietuviųinstitucijasŠalčininkuose,Dieveniškėseir
netgiŠvenčionyse.Pagaliauvisosešiosevietovėselie
tuviųsavivaldosadministracijabeiviešojipolicijabuvo
nušalintairpakeistalenkųsavivaldosadministracija,
norsirneilgam.Šilenkųsavivaldaėmėsičiaįvairių
antilietuviškųakcijų.Sodinodaboklėnpagaltautybę,
oneužpolitinęveikląsovietmečiu.Karinėnaciųadmi
nistracijavisurbuvoįsakiusiatiminėtiradijoaparatus
išžydųirlenkų,očialiepėjuosatimtiišžydųirlietu
vių.RytųLietuvoje1941m.lieposmėn.būtaįvairių
provokaciniųišpuoliųprieš lietuviųviešąjąpoliciją,
savivaldospareigūnus.Irvėliau,įsigalėjusnaciųcivi
lineiokupacineiadministracijai,tiekVilniaussrities

gebitskomisarasHorstasWulffas,tiekVilniausmiesto
gebitskomisarasHansasHingstasneretailaviruodami
toliaukiršinolenkusirlietuvius.
Lygindamilenkųautoriųtiekamžininkųrašinius,tiek

vėlesniųlaikųistorikųkūrinius,matomevieną,visiškai
suvokiamątendenciją–RytųLietuvąAntrojopasau
liniokarometaislaikytiintegraliaLenkijosvalstybės
dalimisuvisomisištoišplaukiančiomispasekmėmis.
Visdėltoautoriusautoriuinelygu.Paimkimedviejų
SteponoBatorouniversitetoprofesoriųStaniewicziausir
KonradoGórskioistorijosapybraižas(„VilniusAntrojo
pasauliniokarometais“ir„LietuvaAntrojopasaulinio
karometais“).Pirmasisautorius, jausdamasisLen
kijospiliečiu irpatriotu,palygintisantūriaiaprašo
situaciją,užsimindamasirapie„tautinįstumdymąsi“
dėlvietinėssavivaldosklausimo.Kitavertus,Stanie
wiczius–LietuvosbajorasnuoPivašiūnų.Górskis,
kurįsuLietuvasiejatiktai,kaddirboSteponoBatoro
universitete,itinemocingaiaprašinėjalietuviųirlen
kųsantykiusVilniuje1939–1943m.,būtasirnebūtas
lietuviųskriaudaslenkams,kaiplietuviaiengėlenkus
irniokojoVilniauspolitinį,ūkinįirkultūrinįgyvenimą.
Neužmirštairlenkųišstūmimoišvietinėssavivaldos,
gausauslenkųvaldininkųbūriolikimo.Tailabaižais
mingasautorius.Jam,Kitaipnegu…Staniewicziui,
netgipriimtinasLietuvosinkorporavimasįSovietiją.Jo
rašinįgalimapalygintisuVladoDrėmosstraipsniuapie
tautinęsituacijąVilniuje.Itinaršidėllietuvių–lenkų
santykiųnaciųokupacijosmetais,vietinėssavivaldos
beipolicijosVilniujeklausimųyrašiuolaikinėistorikė
MariaWardzyñska.
Turėdamimintyjeprof.Górskio rašinįDi vi de et 

impe ra,pridedamevienolietuviųsavivaldosVilniuje
tarnybinioraštoprojektąapielenkųvaldininkusVil
niujeirjųpastangasnaciųokupacijospradžioje.Rašto
projektasneįvardytas(nėraadresato).Šiolaikotarpio
oficialiųdokumentųišlikęlabaimažai.Tadvertingas
šaltinisnetgiprojektai.Ištekstoaiškėja,kadjisturėjo
būtiadresuotasLietuvosgeneraliniamkomisaruiar
Vilniausmiestogebitskomisarui.Todėlraštotekste
esamavienokitobendropobūdžiopolitinioreveranso.
Pasirašytijį,matyt,turėjovidausreikalųgeneralinis
tarėjasarVilniausmiestoburmistras.Projektoauto
riusnežinomas(tikėtina,kadtaigalėjobūtiVilniaus
miestoirsritiespiliečiųkomitetovidausreikalųžinybos
vadovasKostasKalendra).

do ku Men to teks tas

„Susidaręsunkumaitiekdėlnereikalingųdarbininkų
irtarnautojųatleidimoirjųsunaudojimokitamdarbui,
tiekdėlbolševikųįkurtų,turinčiųspecialiųbolševistinių
tikslųarbavisaineracionaliųįstaigųpertvarkymo,kuris
yrabūtinas,norintVilniausmiestotvarkymąpagrįsti
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sveikaisfinansiniaisirekonominiaispagrindais,otaip
patnuolatiniailenkųsąmoningaiorganizuotiskundai
dėlatleistųtarnautojų,kurieniekurkiturdarboieško
tinenori,verčiamane,p.KomisarekreiptisįTamstą
šiuopaaiškinimu:
Vilniausmiestas,okupuotasLenkijos1920.X.9d.

kartusuvisuVilniauskraštu,buvoVilniausvaiva
dijoscentras.PagalLenkijosbuvusiątrijų laipsnių
administracinęsistemą,visoscentroįstaigos,esančios
Varšuvoje,Vilniausvaivadijojeturėjosavopadalinius,o
vaivadijosžemesniuadministraciniopadalinimovienetu
buvo9storastijos,kurios1939.IX.1d.turėjo1.419.414
gyventojų.TačiaukaikuriaisatžvilgiaisVilniusbuvo
centrasnetikVilniausvaivadijai,bettaippatBals
togės(1.056.780gyv.)irNaugarduko(1.056.780gyv.)
vaivadijoms(pagal1931.XII.31surašymą),nestam
tikrosVilniujebuv.įstaigosaptarnavovisastrismini
masvaivadijas.NorsūkiškaiVilniauskraštopadėtis
Lenkijojebuvosunkiirbeateities,tačiaudėlnurody
tosVilniauspadėtiesirlenkųnepaprastopalinkimoį
biurokratiškumąVilniujebuvogausybėįvairiųįstaigų
(apie98),kuriose1931.XII.9buvo33.207tarnautojai,
o1939m.tasskaičiusturėjobūtidardidesnis.Tai
palyginti,labaididelistarnautojųskaičius.Tuometu
visojeLietuvojetebuvovos25.000tarnautojų.
ŠiųtarnautojųabsoliutidaugumabuvoneVilniaus

gyventojai,oskirtiejiišLenkijosgilumos–Poznanės,
Krokuvosirkitųsričiųlenkai.Taiįrodotasfaktas,kad
tuometu,kaitekospręstiVilniausmiestoirsritiesgy
ventojųpilietybėsklausimą,pasirodė,kadnuo1920m.
atkeltųišLenkijosgyventojųskaičiussiekė130.000ku
riųdaugumąsudarėtarnautojaisušeimomis.Skyrimas
VilniujetarnautojaisišLenkijosgilumosatvežtųlenkų
buvodaromassąmoningaitikslugreičiausulenkinti
visąVilniauskraštąirnuslopintibetkokįseparatizmo
irprisijungimoprieLietuvossąjūdį.
VokiečiųkariuomeneilaimėjuskarožygįLenkijojeir

žlugusLenkijosvalstybei,VilniusgrąžintasLietuvai,
tačiau,galimasakyti,vienasmiestas,beVilniauskraš
to.Vilniausvaivadijos,turėjusios29.014.000km2ploto
ir1.419.414gyventojų,Lietuvaigrąžinta6.655km2 su 
522.000gyventojais,kurių200.000suviršumpriklauso
Vilniausmiestui.TačiauvisosVilniujeveikusiosbuv.
Lenkijosįstaigoslikosuvisaissavotarnautojais.Pvz.,
išbuv.Vilniujelenkųgeležinkeliųdirekcijosvaldomų
geležinkeliųLietuvaiatitekotik10%–apie420km.,o
Vilniujepasilikobeveikvisigeležinkeliųdirekcijostar
nautojai;aptarnavęne10%atgautųgeležinkelių,bet
visą100%anksčiautosdirekcijosvaldytųgeležinkelių.
Panašiaibuvoirsukitomisįstaigomis.Tuobūduatgau
tojesrityjelikusiųtarnautojųskaičiusbuvonepropor
cingastossritiesteritorijaiirjogyventojųskaičiui.
Turintgalvojetai,kadLietuvaibuvogrąžintatik

mažalenkųokupuotosteritorijosdalis,otaippattai,

kadLietuvanegalėjopaliktiVilniujeokupacinėsval
džiosįstaigų,kuriosneatitikoLietuvosadministraci
nėssantvarkosirkuriųtarnautojaivisaisąmoningai
kraštonutautinimotikslaisbuvoparenkamimažiausiai
lojalūslietuviųtautaiirLietuvai,lenkųįstaigos1939
m.buvouždarytos,otarnautojaiatleisti.Tačiautai
nereiškia,kadLietuvosvaldžiosorganainepriimdavo
lenkųtautybėsbuv.tarnautojųLietuvostarnybon.Buv.
lenkųtarnautojaibuvopriimamiįnaujaiorganizuotas
įstaigas,kieksąlygosleido.Pvz.,vienbuv.Vilniaus
geležinkeliųdirekcijostarnautojųbuvopriimta1669,
norsjieirnemokėjolietuviškai.Daugiaupriimti,gavus
tik10%visųgeležinkeliųtinklo,nuvonegalima[aišku,
kadpriimtamaksimumas].PerorganizuotojeVilniaus
miestosavivaldybėjelenkųtautybėstarnautojųskaičius
siekėirdabaryraapie70%.PriimtivisųVilniujebuv.
lenkųįstaigųtarnautojų,kuriųskaičiusbuvodidesnis
užvisosLietuvostarnautojųskaičių,nebuvogalimajau
vienfinansiniais,ekonominiaissumetimais,nekalbant
apietai,kad,būdamiVilniauskraštuisvetimuelemen
tu,jieturėjoevakuotis,onebūtiVilniuje.
JeiVilniusbūtųgrįžęsLietuvainormaliomissąly

gomis,tai,žinoma,tataibūtųįvykę.Visosokupacinės
valdžiossukraštunesurištosįstaigoskartusudidele
tarnautojųdaugumabūtųevakuavusios išLietuvos
įLenkiją.Taipneįvyko,nes,pačiaiLenkijaižlugus,
tomįstaigomsnebuvokurevakuotis,olenkųtautybės
tarnautojai,kilęišsričių,užimtųVokietijos,kuriąjie
laikėirtebelaikodidžiausiusavotautosmirtinupriešu
irsavovalstybėsžlugimokaltininku,įužimtąteritoriją
grįžtinenorėjo.
DėlnurodytųVilniausgrįžimoLietuvaiaplinkybių

buv.LenkijosįstaigųVilniujetarnautojaisudarolabiau
siaineramųirnepatikimąelementą,kurįdarpadidino
atbėgėliųskaičius, irgidaugumojebuv.atsakingų
pareigūnų,kariškiųirpan.Jųskaičius1939m.siekė
27.000.VisijielaikėsiVilniaus,nes,nesijausdamigalį
bijotinedidelėsLietuvos,norėjoVilniųpaverstibūsimos
didžiosiosLenkijosatstatymocentru.
BolševikamsokupavusLietuvą,lenkųtikslaslikotas

pats,pakitėjotiktaktika.Dabarimtasiskųstilietuvius
kaipfašistus,griautilietuviųadministracinįaparatą,
mėtytilietuviusišVilniausįstaigųirt.t.Pagalgauna
musišLondononurodymuslenkaiorganizuotaidėjosi
sužydaisirbolševikaistiksluneleistiįsistiprintilie
tuviamsVilniujeirnetnorėjoišVilniaus,Baltstogės
irGardinorajonosudarytiraudonosiosLenkijosres
publikosužuomazgą.Galutinisšiosveiklostikslas,tai
Lenkijosišlaisvinimasnuovokiečiųirsukūrimasvad.
didžiosiosLenkijoskaiptikišVilniaus.Bolševikams
sovietinantįstaigasirvarantlietuviuskaipnepatiki
musrežimui,įjųvietasstojolenkai–daugumojebuvę
Lenkijostarnautojai.Gretažydųjieužpildėtaippat
naujaikuriamassovietinesįstaigas.Vietojenedidelio,
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finansiškaiirekonomiškaipajėgausadministracinio
aparatoVilniausmiestebuvosukurtasnepaprastai
išpūstasbolševikiškasaparatas,suvisaeileVakarųEu
ropainežinomųįstaigų,nepateisinamųjokiaisūkiniais
sumetimais.Kaipbuvoplečiamastarnautojųskaičius,
įrodofaktas,kadvietoje1931m.buvusiųVilniausmiesto
savivaldybėje2.866tarnautojų1941m.balandžiomėn.
buvo8.475tarnautojai.Nepilnomisžiniomis,Vilniaus
mieste1941m.balandžiomėn.jaubuvo21.455tarnau
tojai.Toaparatoišlaikymasreikalavomilžiniškųlėšų.
1941m.gegužėsmėn.tarnautojųalgomsišvalstybinio
bankoVilniujeišmokėta29.882.000Rb.
Išvijusbolševikus išLietuvos, jųadministracinis

aparatasgriuvo.Dalisaukštesniųjųtarnautojųišbėgo,
kiti,[ypatingaigarbinęraudonąjįrėžimą,]išsislapstė,o
kaikuriosbolševikųįstaigos,pasikeitusiomissąlygomis
netekusiosprasmės,savaimenustojofunkcionavusios.
Tačiaudaugumaįstaigųlikosusavosenais,bolševikų
pastatytaistarnautojais.Išmetusžydus,tųtarnautojų
daugumąsudarėbuv.lenkųtar
nautojaiirkaroatbėgėliai,įstai
goseįsikūrębolševikųlaikais.Šis
elementassavotiesioginiotikslo
nepakeitė,tiktaktikąpriderino
naujomssąlygoms.Bolševikams
besitraukiant, jienetiknepri
sidėjoprie tvarkospalaikymo
irvokiečiųžygiopalengvinimo,
betdargiardėtvarkąirstengėsi
apsunkintitąžygį,laikydamisa
vopriešaisnevienlietuvius,bet
taippatirvokiečius.
Vilniausmiesto irsritiesKo

mitetas,vossubraškėjusokupa
ciniambolševikųrežimui,ėmėsi
galimaigreičiauorganizuoticivi
linęvaldžią,siekdamaspatikrinti
saugumąbeitvarkąirvokiečių
kariuomeneipagalbosteikimą.
Šiuotikslupačiojepradžioje jis
turėjovienasįstaigasnaujaisu
kurti,okitaspertvarkyti taip,
kadjosgalėtųnormaliaiveiktiir
atliktijomsstatomusuždavinius.
Imdamasisatsakomybęužsaugu
mąirtvarkąKomitetasnegalėjo
paliktitarnybojeanksčiaubolševi
kamsdidelįpalankumąrodžiusių
tarnautojųbetautybėsskirtumo.
Įstaigųvalymoirreorganizacijos
darbasbuvopradėtassužiniair
pritarimutolaikovokiečiųvado
vybėjeVilniuje.Tačiaušįdarbą
reikialaikytitikpradėtu,otoli
gražu,darnebaigtu.Kuriamlaiku

praėjus,Komitetasminėtamedarbesusidūrėsudide
liaissunkumais.Gavęatitinkamusslaptusnurodymus,
lenkųtautybėstarnautojai,atleidžiamiištarnybos,
pradėjoorganizuotaiskųstisvokiečiųkaroorganams,
šmeiždamiKomitetąirstengdamiesivisokiaisbūdais
sutrukdytinormalųjoveikimą,kasjiemsišdaliesir
pavyko.Dalįdėlįstaigųreorganizacijos,darbostokos
arnetsovietiškosveiklosatleistųtarnautojųvokiečių
karovadovybėsorganaiVilniujeįsakėpriimtiatgalį
įstaigas.Aišku,kadtaiįnešaįįstaigųdarbądestruk
tyviusveiksnius,ardoįstaigosdisciplinąirkelianepa
sitikėjimąbeinepaklusnumąvadovybei.
Specialiaibolševikiškiemstikslamssukurtossovie

tiškossistemosįstaigųreorganizacijosiradministraci
nioaparatoapvalymodarbaspasidarėbeveikvisiškai
neįmanomas,kaiVokiečiųKarinėsVadovybėsVilniuje
VadasGenerolasmajorasvonDitfurthliepos16d.išlei
doligšiolveikiantįskelbimą,kurio5str.sakoma,kad
„tarnautojaigalibūtiatleidžiamitikKaroLaukoKo
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mendantūrossutikimu“.Pošioparėdymoišleidimo
įstaigosepasidarėnepakenčiamairneleistinapadėtis.
Tarnautojaiįįstaigasateinanepunktualiaiirneregu
liariai,vadovybės įsakymųnevykdo,darbonedirba,
tarnybosmetukomentuojaišLondonogirdėtasžinias
apieLenkijosatstatymą,lenkųlegionųorganizavimąir
jųkovassuvokiečiais,otaippatatskiruslenkųžygius
Vilniaussritieskaikuriosevietovėseperimtivaldžią
irt.t.Nežiūrinttokioįžūlauselgesio,tokiųtarnautojų
atleistinegalima,kolKaroLaukoKomendantūrane
duodasavosutikimo.[OKomendantūraiturintdaug
įvairaussvarbesniodarbo,tokįsutikimąsunkugauti.]
Visiškaipanašipadėtisyrasutarnautojaistųįstaigų,
kurioskaipbolševistinėssistemosliekanosšiuometu
neturijokiodarbo.Šiųįstaigųtarnautojainiekonedirba,
tačiauneatleidžiami,iratlyginimasjiemsmokamas.
Dėlminėtųpriežasčiųišvienospusėsneracionaliai

išmetamosdidelėssumospinigų,oiškitospusėsvisuo
menėjeformuojasinuomonėapiepadėtiesnetikrumą,
apiegalimasgreitasatmainas,nekalbantjauapietai,
kadirkitos,netlabaidaugdarboturinčiosįstaigostuo
demoralizuojamos.
LaikydamassavopareigavisataipraneštiTamstai,p.

Komisare,noriudaratkreiptiTamstosdėmesįįtai,[kad
buv.lenkųtarnautojaijokioproduktingodarbodirbti
nenori,ostengiasisėdėtiįstaigose.Visilenkųskundai
dėlatleidimoišįstaigųyrasąmoningaiorganizuotos
politinėsveiklospobūdžio].Iš įstaigųatleidžiamine
vienlenkųtautybėsdarbuotojai,bettaippatirlietuviai.
Tiklietuviainiekurneinaskųstis,oieškodarbokitose
srityse.Šįtvirtinimągalipailiustruotifaktas,kadtuo
metukaiišVilniausUniversiteto[dėldarbostokos]buvo
atleisti47lietuviaiirvienaslenkas,tainėvienaslietu
visniekurnesiskundė,olenkaskreipėsiįvokiečiųkaro
vadovybėsorganus,kurieįsakėgrąžintijįatgalįįstaigą.
KadVilniausmiestuiirsričiaibūtųpatikrintassau

gumasirtvarka,kadbūtųgalimaužkirstikeliąčia
skleidžiamiemsįvairiemsgandamsirnepasitenkinimo
kėlimui,otaippatatstatytidarnųirracionalųįstaigų
darbąbeikraštoūkį,reikalingaskubiai:
1)PolitiniaistikslaisįVilniųirjosritįatkeltuspo

1920metųlenkus,otaippatvisuskaropabėgėliussu
jųšeimomis [panaudotiproduktyviemsdarbamsne
Vilniujeirjosrityje,okituoseVokietijosžiniojeesan
čiuosekraštuose].
2)Veikiančiųįstaigųatsakingiemsvedėjamsleisti

[laisvai,savonuožiūra,apvalytitarnautojųaparatą
nuonepatikimo,bolševikųpastatytoelemento,neatsi
žvelgiantįtarnautojųtautybę],o[pačias]įstaigastaip

sutvarkyti,kadjosgalėtųdarniaiveikti irnedaryti
neracionaliųišlaidųiratleistitarnautojusuždrausmės
irkitustarnybiniusnusižengimus.
3)Perdaugišpūstųarneturinčiųdarboįstaigųtar

nautojusatleisti,susitarussuTamsta.
4)Atleistųjųtarnautojųreiškiamaspretenzijaspa

vestiaiškintiDarboInspektoriui.
5)Lenkųkeliamusskundusvokiečiųįstaigosespręsti

tiknuodugniaireikaląištyrusaukščiaunurodytųap
linkybiųšviesoje.
6)[Ištųpinigų,kuriedabarmokamineturintiems

darbo,betneatleistiemstarnautojams,otaippatišspe
cialiaiskirtųkreditųsuorganizuotiviešusproduktingus
darbus,nuokuriųnegalėtųatsisakytineturintiejiar
negalintiejikitursusirastidarbo].
Atrodo,kadšiomispriemonėmisgalimabūtųlengvaiiš

spręstivisasaukščiauminėtas,ganapainiasproblemas.“
Pa sta ba: Antprojektoyraužrašas:„Mielasprieteli,

čiayragrubus juodraštis,papildykdaugiaufaktine
medžiaga,ekonominiaisargumentais,darašydamasir
užbraukdamas,kurreikia“.
Raštasbuvorašomas1941m.vasarospabaigojear

ankstyvąrudenį.Jis,beje,atsakoįkaikuriuosprof.
Górskiorašinyje1943m.pateiktuskaltinimuslietu
viams.Galirnereikėjoskelbtišioraštoprojekto.Betgi
prisimindami,kadLietuvojedaugelisge ra dariųva
dovaudavosiprincipudi vi de et im pe ra, išklausykime
et al te ra pars.Pažiūrėkime,kąlietuviaigalvojoapie
lenkųvaldininkusVilniujeirkątievaldininkaidarė.
Tainepriešpriešoskurstymas,osiekisįvairiapusiškiau
pažvelgtiįneretaipernelyguoliaipučiamąvosnevi
suotiniolietuviųtalkininkavimonaciamsmitą.
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Apie len kus, šven tuo sius, Vil nių ir lie tu vius 

IRENAVAIŠVILAITė
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VisąVelykųsavaitę,ypačAtvelykio
savaitgalį,Vilniųbuvoplūsteužplūdę
svečiaiišLenkijos.Jųgausairstebi
no,irdžiuginosenamiesčiorestoranų
savininkusbeiprekiautojus,betne
susilaukėjokiospaudosartelevizijos
komentaro.Atvelykispraėjo, lenkų
autobusųVilniujesumažėjo,oVil
niauslietuviai,sakytum,irnepamatė,
kadpaskutinębalandžiosavaitęmūsų
sostinėgyvenokeleriopągyvenimą.
KatalikaišiąsavaitęminėjoVelykų
oktavą.StačiatikiaigyvenoDidžiąją
Savaitę,negausižydųbendruomenė
šventėsavoVelykas(hebr.–Pesah).
Religinisgyvenimas retaipelno

spaudos ir televizijosdėmesį, liko
beveiknepastebėta,kaipsutapodi
džiosiosšventės,betirtai,kadtuopat
metulenkiškosVilniausirVilniaus
kraštoparapijosbeigausūsmaldinin
kaiišLenkijosruošėsišvęstivienuo
lėsFaustinosKovalskos(1905–1938)
kanonizaciją,įvykusiąAtvelykiosek
madienįRomoje,dalyvaujantdaugiau
negudviemšimtamstūkstančiųmal
dininkųišLenkijos,JAV,Italijosir
kitųvalstybių.
Šilenkaitėmistikėkurįlaikągyveno

Vilniauspranciškoniųseserųvienuo
lyne.VilniausŠv.arkangeloMykolo
bažnyčiosklebonasSopoczko1935m.
jaipadėjoįgyvendintiregėjimometu
gautąpaliepimą–sukurtiGailestin
gojoJėzausatvaizdą,dabarlaikomą
VilniausŠv.DvasiosBažnyčioje.Gau
siaslenkųmaldininkųminiasįVilnių
sutraukėkaiptikšisGailestingojo
Jėzauspaveikslas,kurioreprodukcijos
kartusuFaustinosskatintupamal
dumuDievogailestingumuiplačiai
paplitusiospopasaulį.
Vilniujegyvenusiosšventosioska

nonizacijosiškilmėseRomojedalyvavo

Vilniausarkivyskupas,betVilniaus
lietuviųkatalikųbendrijaiFaustinos
Kovalskoskanonizacijanebuvojoks
įvykis.Todėlnenuostabu,kadšio
įvykioatgarsiųVilniujenepastebėjo
irLietuvosinformacijospriemonės.
1938m.KrokuvojemirusiosFausti
nosgyvenimas,raštaiirdvasingumas
lietuviamsnežinomi.
PrieFaustinosraštų irdvasinės

patirtiesiškėlimodaugprisidėjoKro
kuvoskardinolasKarolisWojtyùa.
Išrinktaspopiežiumi, jispaskatino
FaustinosKovalskosbeatifikacijos
bylą,1993m.užsibaigusią jospa
skelbimupalaimintąja.Faustinos
dvasingumąJonasPauliusIIvadina
tiltutarptragiškoXXa.irateities.Jos
skelbtažinialabaipaprasta–Dievas
yragailestingaskiekvienamžmoguiir
visampasauliui.Jaunosmotersdieno
raščiai,kuriuosedvasiostėvoliepimu
jiaprašėsavomistinespatirtis,šiuo
metuišverstiįpagrindinesEuropos
kalbas,juospopuliarinoirMarijonų
vienuolija, tačiau lietuviųkatalikų
susidomėjimasdabar jaušventąja
FaustinaKovalskanėrapasiekęs.
Nepaskatinonettai,kadapieKovals
kąirGailestingojoJėzausatvaizdą
popiežiuskalbėjolankydamasisVil
niuje,susitikimosuLietuvoslenkais
ŠventosiosDvasiosBažnyčiojemetu.
Faustinataipirlikolietuviųnepaste
bėta,nelaikomasava.
Kodėl?Tamgalibūtidaugybėpa

aiškinimų.Faustinamirėjaunutėir
neLietuvoje,oKrokuvoje,josrašiniai
dar1958m.buvopasmerktikaip
eretiški,šiuometupasaulyjepagar
sėjęsGailestingojoJėzauspaveikslas
beveikslaptabuvogrąžintasįVilnių
tik1987m.…Lietuvoslenkai,žinoma,
yrajautrūstam,kasvykstaLenkijos

dvasiniamegyvenime,tadtenkilęs
susidomėjimasFaustinosvizijomisir
asmeniunetrukopersimestiįVilnių,
nesryšiaisuLenkijosBažnyčiaVil
niujeirVilniauskrašteyrastiprūs.…
BetVilniauslietuviai,sakytum,neregi
to,kasVilniujeyralenkiška.
JeiFaustinosKovalskossvetimu

maslietuviamsbūtųtikatvejis,liu
dijantiskultūrinę lietuvių ir lenkų
takoskyrą,būtųgalimakalbėtiapie
lenkųkultūrinioirdvasiniogyvenimo
Lietuvojesavitumus.Bet
Faustinaskatinagalvoti
netiekapieLietuvąir
Lenkiją,kiekapieVilnių
irVilniauskraštą,ku
riamelietuviaiirlenkai
susitinkanetikvienisu
kitais,betirsusavoben
dranelengvaistorija.
KovalskosVilniusirmūsųVilnius

yrataspatirnebetasmiestas.Vil
niausarchitektūranetXXa.viduryje
labainedaugskyrėsinuoamžiaus
pradžiosVilniaus.Betšioamžiaus
pabaigojemiestegyvenovisaikita
bendruomenėnegupradžioje.Carinės
Rusijosgubernijoscentras,kaizerinės
Vokietijosokupuotasmiestas,pa
skelbtasLietuvosvalstybėssostine,
trumpalaikėsjungtinėsLietuvos–Bal
tarusijosbolševikinės respublikos
sostinė,LenkijosRespublikosvaiva
dijosmiestas,LietuvosRespublikos
sostinė,sovietinėsLietuvossostinė,
vėlnepriklausomosLietuvossosti
nė.…ŠimtmečiobūvyjeVilniusbeveik
praradosavogausiąžydųirmažiau
gausiąvokiečiųbendruomenę,labai
sumenkolenkų,pasikeitėrusųirišau
golietuviųbeigudųbendruomenės...
Panašaus likimomiestųEuropo

jeyra.GalartimiausiasVilniuiyra
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TriestasItalijoje.Šisdaugiatautisir
daugiakalbismiestaspriklausėįvai
riomsvalstybėms,keitėsioficialiosjo
kalbos,augoirnykomiestotautinės
bendruomenės.Skirtumastiktas,kad
TriestasnėraneiItalijos,neiAustrijos
arSlovėnijossostinė.OVilniusyra
Lietuvos–etniškaipalygintimonoli
tiškosvalstybės–sostinėirvieninte
listokiąryškiądaugiatautętradiciją
turintisLietuvosmiestas.Perpora
pastarųjųšimtmečiųlietuviaiVilniu
jesudarodaugumątikpastaruosius
keturiasdešimtmetų.
Aštriausias įvykisXXa.Vilniaus

istorijoje– lietuvių ir lenkųginčas
dėlmiesto.Ýeligowskioakcijaikišiol
liekalabaiskaudilietuviųistorinės
atmintiesžaizda.Tačiaunegalimapa
miršti,kadlietuviaiVilniųatgavone
išLenkijos,oišLenkijosvalstybęuž
puolusiosSovietųSąjungos.Šisfaktas
negalinebūtiskauduslenkams.Kadir
kokiosbūtųlietuviųteisėsįsavoisto
rinęsostinę,kadirkokiaskaudibūtų
mūsųpačiųistorija,esamepriversti
atsiminti,kadatgavomeVilniųišben
droabiejųtautųpriešorankų.
Galimatikspėlioti,koksdabarbūtų

Vilniusirkokiebūtųlietuvių–lenkų
santykiai, jeigusenosiosLietuvos
sostinėsgrąžinimonebūtų lydėju
sipačiosLietuvosokupacija,IIPa
sauliniskaras,žydųbendruomenės
sunaikinimas,lietuviųemigracijair
masiškalenkųrepatriacija.Visišie
įvykiainulėmėtai,kaipdabartiniai
Vilniausgyventojaimatoirsupranta
savomiestą.
Visilygiržinome,bettikpuselūpų

pripažįstameakivaizdųfaktą–kad
daugumadabartiniųVilniausgyvento
jųyralabaineseniaiįšįmiestąatvykę.
Visapastarojošimtmečiomiestoistori
ja,atrodo,tebėralabaiskaudiir,saky
čiau,bjauriaiužrandėjusiistorinėslie
tuviųirlenkųatmintiesžaizda.Sovietų
okupacijaneleidošiaižaizdaiišsivalyti.
Akivaizduslietuvių–lenkųkonfliktas
dėlVilniauskraštoirVilniauskrašte
buvoužslėptas,nustumtasįpogrindį.
Čiašiskonfliktas,nepasiekiamasdis
kusijų,ginčų,konfrontacijos,ruseno,
išlaikydamastarpusaviosvetimumą,

užkonservuotąpriešiškumąirįtarią
baimę.Tokieužslopintikonfliktaine
leidžiaistorijaitaptiistorijair,Vilniaus
atveju,trukdodabartiniamsjogyven
tojams jaustispilnateisiais„visos“,
nepadalytosį„lenkišką“,„žydišką“,
„gudišką“ar„vokišką“.Vilniausis
torijosįpėdiniais,atsakingaisužjos
pažinimąirsaugojimą.
Pokarinėlietuviųinteligentijasten

gėsiVilniųsulietuvinti,bet, integ
ruojantVilniųįLietuvąirartinant
LietuvąprieVilniaus,buvoatsiribo
jamanuopačiosartimiausiosmiesto
praeities.Išpradžiųdėlsvetimumo
lenkųtautineikultūrai.Sovietiniais
laikais,ypačseptintameiraštuntame
dešimtmetyje,dažnasprasilavinęs
VilniausirKaunolietuvispramoko
lenkiškai.Atskirtiemsnuopasaulio
kultūroskieklaisvesniokaimyninio
kraštokalbatapoir laisvesnėskul
tūroskalba.Taipadėjosuartėtisu
Lenkija,betnesunesenaVilniaus
kraštoistorija.
JeiLenkijosLiaudiesRespublikos

spauda,radijasirtelevizijamuspa
siekdavo,daugelislenkiškųtarpuka
rioVilniausleidinių,kaipirnemaža
dalispirmosiosLietuvosrespublikos
leidinių,dulkėjoužrakinti „specia
liuose“bibliotekų fonduose.Netik
lietuvių–lenkųsantykiųir„Vilniaus
klausimo“istorija,betirvisaikikarinė
LietuvosirLenkijos,taigiirVilniaus,
istorija,buvopatikėtadaugiaužodinei
tradicijai,tiksliau–dviemžodinėms
tradicijoms,kuriossusitikdavolabai
retai.Žodinėjetradicijojegyvavo ir
sunki tarpukarioVilniaus lietuvių
patirtisirLietuvoslenkųistorija.Pas
tarosiosfragmentaidažniauiškildavo
įVakaruspasitraukusiųvilniečių–
CzesùawoMiùoszo,JózefoMackiewic
ziaus,kitųdaugiauarmažiaužinomų
asmenųrašiniuose.
Tikpastaruojumetudemokratijos

atkūrimasleidošiamatmintiesklodui
laisvaireikštisLenkijoje.Įvairiausi
prisiminimai,nostalgiškoskelionės,
žemiečiųasociacijosirpagaliaulaisvas
žmoniųbeitekstųjudėjimaspadeda
grąžinti „lenkiškąVilnių“Vilniaus
lenkams.KiekšisVilniusyra„anas
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Vilnius“,okiekromantiškosatminties
kūrinys,darteksspręsti.Betkolkas
„anas“,„lenkiškas“Vilniusgyvuoja
tik lenkiškaikalbančiojeVilniaus
visuomenėje.Vilniausgyventojams
lietuviamsjis liekasvetimas.Tokio
nesenosVilniausistorijossvetimumo
lietuviųkultūraipavyzdžiųgalima
rastidaug,labaidaug.Svetimumas
itinakivaizdusKatalikųBažnyčioje,
kuripirmojiturėtųbūtinetiktautiš
kumo,bet irvisuotinumoatrama.
Deja.VilniausKatalikųBažnyčioje
todartikraipasigendama.
Lietuviams„nematomos“Faustinos

Kovalskospavyzdystailiudijalabai
ryškiai.Panašiainutiko irkitam
neseniaikanonizuotam,Vilniujegi
musiamšventajam–RapoluiKali
nauskui(1835–1907),mūsųsostinėje 
minimamtiklenkųbendruomenės.
Vilniusakivaizdžiaiskiriasinuovi

sosLietuvos,akivaizdžiaiyrakitoks
irkitoniškesnis.Sunkuturėtitokią
„nelietuvišką“sostinę,todėldarprieš
dvidešimtmetųgyvavotylidiskusija
tarpdviejųsostinių–„lietuviško“Kau
noir„nelietuviško“Vilniaus.Jaunos
tautinėskultūrosakimisžvelgiant,
sunkupažintiirpripažintisavavin
giuotąVilniausistoriją,kurikolkas
geriauužrašytakitomis,nelietuvių
kalbaparašytoseknygose.Netrimto,
lietuviškaiirlietuvioparašytogeroke
lionėsvadovopoVilniųnėrairtikrai
sunkutokįparengti,nesgyvojimiesto
istorijostradicijanutrūkusi.
Galtai,kadpodaugiaukaipdviejų

šimtųmetųpertraukosšismiestas
pagaliauvėltapovienosišEuropos
valstybiųsostine,kuriojevėlkuriasi
kosmopolitinėbendrija,palengvins
„nelietuviškos“Vilniausistorijospri
pažinimą.Tainetikdvidešimttarpu
kariometų.Taivokiškai,idiš,lenkiš
kai,gudiškaiirlietuviškaikalbantis
Vilnius,kurisbuvovienasmiestas,ir
mes,dabarjamegyvenantys,jįpavel
dime–vienąirvisą,savąir„svetimą“.
PaveldimepačiąkeisčiausiąišEuro
possostinių,kuriosgrožįirturtingu
mądartikpradedamesuvokti.Norisi
tikėti,kadpajėgsime jįpripažinti,
mylėtiirposavęspalikti. 


