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Šven to sios Ro mos  
Bažnyčiosdurųvyris

Kun. Vaclovas Aliulis MIC

nuomažatvėsikiaukštyBės

Jubiliejinių2000-ųjųmetųbirželio1-oji.Kaunas.Arkika-
tedrojebazilikojevykstatokiostarptautiniomastolaido-
tuviųapeigos,kokiųsenutėbažnyčiadarnebuvomačiusi:
dalyvaujadukardinolai(Varšuva,Sarajevas),visiLietuvos
vyskupaiirdešimtisiškitur(Maskva,Vitebskas,Rezeknė-
Agluona,Gardinas,Kazachstanas,Elkas,Poznanė,pasaulio
lietuviųganytojas…),Marijonųvienuolijosgenerolas,pus-
trečiošimtokunigų,Seimopirmininkasirdarkelinariai,
premjerasirporakitųministrų,kultūrosveikėjųbūrysir
minios,minios,minios.Išilgaivisąkatedrąposkliautais
nusidriekusiosplačiosmėlynos juostoskuriadangišką
nuotaiką,kaip irmargaspalviaigiedojimai.Skaitomas
popiežiauspagarbosiružuojautos laiškas.Karstąneša
klierikaiirLietuvoskariai...
Kątokįčialaidoja,kokiąpasaulinęįžymybę?
OgiGuroniųkaimo(nuoŽaslių)mažažemioSladkevičiaus

šeimosmažiausiąjįVincuką.Tąpatį,kuris,pirmąkartą
išpažintieseidamas,kadirkaipstiebėsi,negalėjopasiekti
klausykloslangelio,taigerojimamytėnusisiautėnuopečių
skarą,sulankstėirpaklojopokojomis–pasiekė...
Taigitąjaunąjįkunigėlį,visdarVincuką,kurį1944m.

vasarą,perpatį sovietų-vokiečių frontą,vėlgimamytė
sumazgeliubaltinių(jis–suglėbeliuknygų)pėsčiomisįpirmąją,Kietaviškių
parapiją,palydėjo.
Paskutinėmis1957m.dienomis jį,kątikslapčiaBirštonekonsekruotą

vyskupėlįVincentą,nepalenkiamasisKaišiadoriųvyskupasTeofiliusMa- 
tulionisnusivežė įVilniųpristatytigrėsmingajamĮgaliotiniui ir išgirdo 
sprendimą:„Tokiusprachvostusmessutvarkysim,niekad jisvyskupijos 
nevaldys!“
Neipyragu,neibotagunepritrauktas„bendradarbiauti“,jis23metuspra-

leidoPalatvijyje:NemunėlioRadviliškyjeirPabiržėje.Palaimino„Kronikos“
gimimą,laiminopogrindžiokunigųseminariją,šventinokunigaisjėzuitųir
marijonųpristatomusjosalumnus,laiminoišsklaidytųmoterųirvyrųvie-
nuoliųveiklą,palaiminoirsantuokąvienomylimiausiųsavoauklėtiniųdar
išprofesoriavimoviešojojeseminarijojelaikų(palikusiotikėjimąirkunigystę,
dispensuoto,kuriamvėliauišmeldėatsivertimą),buvoatramadaugeliuiku-
nigųbeipasauliečių…irpervisustremtiesmetuslikotruputįšešėlyjegreta
kitosryškiosasmenybės,vyskupoJulijonoSteponavičiaus…ikipat1988m.
gegužės29-osios,kadaJonasPauliusIIpaskelbėjįvienuŠventosiosRomos
Bažnyčiosdurųvyrių–kardinolu(lot.car do, car di nis –durųvyris). 

kard.vincentassladkevičius,šaliaarkiv.Julijonas
steponavičius.1991.JuozoGrikienionuotr.

in memoriam
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kodėlvisdėltonesteponavičius?

KaivienojepirmųjųsavosušauktųkardinolųkolegijoskonsistorijųpopiežiusJonasPaulius
IIpranešėpaskyręsdukardinolusin pec to re,daugelisLietuvojeirpasaulyjespėliojo,kad
vienasjųbūsiąsvyskupasJulijonasSteponavičius,VilniausarkivyskupijosirPanevėžiovys-
kupijosapaštalinisadministratorius*,sovietųvaldžiosnutremtasįŽagarę1961m.pradžioje.
Tremtistruko28metus,irpervisątąlaikąvyskupasSteponavičiusmumsbuvovyriausias
Lietuvoskatalikųdvasinėsrezistencijosvadasirsimbolis.Valdžiosspaudžiamikitivyskupai
irvyskupijųvaldytojainekartąsavęsirvienaskitoklausė:„PrisitaikytiarvažiuotiįŽagarę?“
(Išlaviruodavo.)
Kaivysk.Steponavičiuspo33metųvyskupystėspagaliau1988m.rudenį, jausujudus

„Sąjūdžiui,pirmąkartągavovaldžiosleidimąnuvyktiįVatikaną,priepietųstalopopiežius
jįpaklausė:„Argirdėjote,Ekscelencija,spėjimą,jogesatekardinolasin pec to re?“– „Manau,
taiyraVakarųkraštųžurnalistųišsigalvojimas,“–atsakėvyskupas,neitintokiuklausimu
pamalonintas,irdaugiauapietainebuvokalbos.Jeineklystu,tuometujaubuvožinomiabu
in pec to re skirtiejikardinolai:vienaskinųkomunistųkalinamas,kitasčekųkomunistųka-
lintasirištremtas.
Ištikrųjų,kodėlneSteponavičius?Galimetikspėlioti,aplinkybessvarstyti.
Kiekdaliaikunigijosžinoma,aplinkybėsklostėsitaip.
ApaštalųSostaslabairetaiskiriakardinolusin pec to reirneskubajųvardųatskleisti.Jo-

nasPauliusIIpervisąsavopontifikatątikpirmuosiuoseskyrimuoseduitinpasižymėjusius
irlabaiskaudžiainukentėjusiusvyskupustokiubūdupagerbė.KaivyskupasJulijonastada
trečiuojunetapo,tarytumirnebelikojamšiotyliojokelioprie„kardinoloskrybėlės“.Kitu,
viešuoju,keliuApaštalųSostaspratęsskirtitikgalinčiusvyskupopareigaseitikandidatus,
o1988m.pavasarįdarnebuvožinia,arpavyksvysk.Steponavičiųoficialiai„įdarbinti“.Vysk.
Sladkevičiusirjaunesnis,irjaušeštusmetussavovyskupijaipasigėrėtinaivadovavo,beto,
neseniaibuvoprisistatęsVatikanožinybomsbeipačiamŠventajamTėvui,tiesiogišjogavęs
paskyrimąLietuvosvyskupųkonferencijosPirmininku,todėlpopiežiaus1988m.gegužės29
d.sprendimasLietuvątikdidžiaipradžiugino,betperdaugnenustebino.
Beje,vyskupuiVincentuipoketvirčioamžiauslaukimobuvoleistaužimtisavosiosKaišia-

doriųvyskupijossostą…vyskupoJulijonoatkaklumodėka.MatpoporąmetųtrukusiųMask-
vosirVatikanoderybų,kuriųtarpininkasbuvovysk.LiudvikasPovilonis,1981m.rudenį
ApaštalųSostasbuvosutikęssutokiaschema:vysk.SladkevičiustapsKaunoarkivyskupijos
irVilkaviškiovyskupijosapaštalinioadministratoriausvysk.Povilonioaugziliaru,ovysk.
Steponavičius–Kaišiadoriųvyskupijosapaštaliniuadministratoriumi,beto,darbuspaskirti
trysnaujivyskupai,–suderintosjųkandidatūros.
Popiežiusnėrapratęs„stumdyti“vyskupųperjėgą,atsiklausiajųsutikimotiekskirdamas,

tiekperkeldamas,taigiatsiklausėirvyskupoSteponavičiaus.Šismandagiaiirtiesiaišviesiai
atsakė,jogvisadayrapasiryžęspaklustiVyriausiajamGanytojui,tačiaupatįpaskyrimąįKai-
šiadorispoVilniauslaikytųsaupažeminimupagalateistinėsvaldžiosnorą.Tokiopareiškimo
užteko,visasplanasužkliuvo.ĮstrigoRomojeirtrysLietuvainumatytosnaujosmitros,tik
pusmečiuvėliauvienaatskridoįTelšius.Vysk.Vincentaspotolesniųderybųpagaliaugavo
įžengtiįsavuosiusKaišiadoris,ovysk.Julijonas,garbingaipagalvyskuposąžinępasielgęs,
sustoiškakantrybeikipat1989m.pradžioslaukėsavovalandos.Yramanančių,kadjotie-
sumasnepatikęsįkompromisuslinkusiemsVatikanoOst po li tikkūrėjams.
Apvaizdadavėmanbemaž42metus,kadirnenuolat,bendrautisuvyskupuSteponavičiu-

mi–savodekanu,vyskupijąvaldančiuvyskupu,tremtiniu,Vilniauskatedrosatšventintoju
arkivyskupu,mirtinuligoniu...irjaučiuosigalįspaliudyti:taiištiesųbuvoSa cer dos mag nus – 
di dis Ku ni gas.Esutikras,kad,įsibėgėjantAtgimimui,jisblaiviaisuprato,jog,patspertris

*apaštalinisadministratorius–apaštalųsostopaskirtasvyskupijosvaldytojas(dažniausiaititulinisvyskupas)siaures
nėmisuždiecezinįvyskupąteisėmis:negaliskirtikapitulosirpan.,lengvaiperkeliamasaratleidžiamas.paprastaiap.
adm.skiriamikraštuose,kurBažnyčiospadėtiskebli:jeivaldžiosspaudžiamipadarytųžalingųBažnyčiaiveiksmų,būtų
paprastajuosatšaukti.iki1989m.pradžiosvisilietuvosvyskupaiteturėjošįlaipsnį.taireiškėtrūkumąpasitikėjimone
jais,ovalstybėsrežimu.
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dešimtismetųbuvęsLietuvoskatalikybėsšu las ir at ra ma, jauyradoraiatlikęssavogyveni-
mouždavinįirbegailavimoturįsatiduotiPirmojoLietuvosBažnyčiojevaidmenįbuvusiam
Antrajam,kurissujuotiekmetųrankarankonėjo.Daugiokunigųirtikinčiųjųvardugaliu
tarti:arkivyskupasJulijonasbuvoirlikomumskardinolasin nost ro pec to re,lietuviškasis
StefanasWysziñskis.

dvidešimtmetųvyskupas
BevyskupiJos

PirmuosiuoseoficialiuosepranešimuoseapiekardinoloVincentoSladkevičiausmirtįbuvo
įsivėlęsnetikslumas.Tensakyta,kad1957m.garbėskanauninkasSladkevičiusbuvęspa-
skirtasKaišiadoriųvyskupo„koadjutoriumisuįpėdinystėsteise“.Jeibūtųtaipbuvę,taipo
arkivyskupoTeofiliausMatulioniomirties1962m.rugpjūtįvysk.Sladkevičiusbūtųbejokio
naujoskyrimotapęsvisateisiuKaišiadoriųvyskupu,tereikėjokapitulosnariųakivaizdoje
atliktitikėjimoišpažinimąirduotiištikimybėsApaštalųSostuipriesaiką.Neabejojame,kad
jambūtųužtekędrąsostaipadaryti,nederinantsusovietųvaldžia.
Ištikrųjųbuvokitaip.VatikanoleidžiamasVisuotinėsBažnyčiosžinynasAn nu a rio Pon ti

ficioligipat1982-ųjųkasmetkartodavo:
„Kaišiadorys/…/Au si lia re «sedidatus»:S.E.R.Mons.VincentasSladkevičius,Vesc.tit.di

Abora(impedito)“=„Kaišiadorys:/…/VyskuposostuiduotaspagalbininkasJoEkscelencija
VincentasSladkevičius,Aborostitulinisvyskupas(sutrukdytaseitipareigas)“.
Formulėse di da tus reiškė,kadvysk.Sladkevičius1957m.buvopaskirtaspagalbininku

tuometinioKaišiadoriųvyskupoirbūsimųjoįpėdinių,onesantvisateisioKaišiadoriųor-
dinaro,vyskupijosvaldytijisnegali, jamliekatikmoralinisryšyssuvyskupija.„Titulinis 
Aborosvyskupas“tikprimenaŠiaurėsAfrikoje,Kartaginosmetropolijoje,senaisiaislaikais
gyvavusią,vėliauišnykusiąvyskupiją,kuriosvardonenorimapamiršti,bettasvardasne-
duodajokiųteisių.
VyskupasVincentaspuikiaižinojoneturįsgaliosvyskupijąvaldyti,todėlkapitulosnariams

beijųrinktiemsvienaspokitovaldytojams(kapitulosvikarams)neduodavoprivalomųnuro-
dymų,nebentpatardavoarpadrąsindavo(jeigutiepanorėdavokreiptis).Šitoksbeteisišku-
massunkiaijįslėgė,tačiauVatikanasnekeitėskyrimoformulės,kolnegalėjoužtikrintijam
galimybėseitiadministracinespareigas.Taigitik1982m.vysk.Sladkevičiuspagaliaubuvo
paskirtasKaišiadoriųvyskupijosapaštaliniuadministratoriumi,19880529–kardinolu,o
19890207–Kaunoarkivyskupu.
Visądvidešimtmetįneturėdamasbažnytiniųadministraciniųpareigų,vyskupasVincentas

turėjovisasgalias,kuriassuteikiakunigoirvyskupošventimai,jomisnaudodamasistarnavo
daugybeiDievoieškančiųsielų.
TrokšdamasdardidesnėsvienybėssuKristumi,gavęsApaštalųSostoleidimą,1972m.da-

vėpirmuosius,o1975m.amžinuosiusįžadusŠvč.MergelėsMarijosNekaltojoPrasidėjimo
Marijonųvienuolijoje.PaskatinonuoširduspamaldumasNekaltajaiDievoMotinaiirgraži
bičiulystėsuvienuLietuvosmarijonųvadovų,studijųdraugua.a.kuniguPranuRačiūnu.
Vienuolioįžadaimažaikąpakeičiavyskupogyvenime:dėlklusnumoįžadojisyraįparei-

gotasklausytinevienuolijosvyresniųjų,oŠventojoTėvo,irvisadajamvyskupijosreikalai
pirmesniužvienuolijosreikalus.Lietuvosirpasauliomarijonaidžiaugėsi(ardidžiavosi,–kaip
kamatrodėsvarbiau)pirmuojuvienuolijosistorijojekardinolunuopatjosįsteigimo(1673m.),
paprašydavopalaiminimokaikuriemsdidesniemsžygiams,betgiliauįbendruomenęjone-
įtraukė,irjisnesiskverbė.
KunigaiirvienuoliaigalėjoišvyskupoirkardinoloVincentoypačsemtispaprastumobei

neturtodvasios,meilėsvisokiemsžmonėms,pamaldumoiratsidavimoBažnyčiai.Šiomis
savybėmisjisbuvoartimasmarijonųatnaujintojui,palaimintajamarkivyskupuiJurgiuiMa- 
tulaičiui,kurį labaigerbė ir,nepaisydamasvaldžios trukdymų,atvykdavo į jomirties 
metiniųminėjimusMarijampolėjesausio27d., įpalaimintuojupaskelbtopagerbimuslie- 
posmėnesį.
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„padarykmanesavo
Gerumoženklu“

Vatikane1988m.gegužės29d.paskelbtasvyskupoVincentoSladkevičiauspakėlimaskardi-
nolu,opopenkiųdienų,birželio3-ią,VilniujeįvykoSąjūdžioiniciatyvinėsgrupėssteigiamasis
susirinkimas.Dievątikintysžmonėssuvokėiškarto:šitokssutapimastarpVatikanobažny-
tiniųirVilniauspilietiniųžingsnių–nešiaipatsitiktinumas,oDievopirštas.TaiApvaizda
perėjimuiįnaująTautosirBažnyčiosistorijostarpsnįduodaLietuvairinktinędovaną,dvasinį
vadovą,subrandintądešimtmečiųmaldos,meditacijos,tyliųstudijų,vargokelių.
Patsainaujasispurpuratasnetikįprastukuklumu,betirskaidriuįžvalgumumatė,jautė

irsakė:Visamūsųtautasavo600metųkrikščioniškugyvenimu,pasiaukojimu,kančia,ištiki
mybeApaštalųSostui,kilnialietuviškakultūrapelnėšįgarbingąkardinolovardą.
Pasaulietiškąjąvisuomenę,ligtolseptyniomisuždangomisnuoBažnyčiosatskirtąirnubai-

dytą,vargubaugirdėjusiąSladkevičiauspavardę,sujudinoiružbūrėpatsžodiskar di no las. 
Čia,vyručiai,nebetkas!Štaikąturėjomirnežinojom!RomualdasOzolaspirmutinisgavo
interviu„Literatūraiirmenui“,paskuilenktyniaudamiįmažąnamukąnetoliKaišiadoriųka-
tedrosveržėsižurnalistai,veikėjai,gerbėjai,smalsuoliai.Atradimas:tasnedidutis,vargingas
vyskupėlisirintelektualus,irpaprastas,irmalonus,irišmintingas,tikrasgrynuolis!
DideliskuklumasnesukliudėKardinoluiperskaitytilaikoženklusirsuvoktididžiulįsavo

uždavinį–būtiBažnyčiosirTautoslaisvėsšaukliu.Kaunas,19880803,Bažnyčiosžmonėms:
nuošiandienelgtiskaiplaisviems,nelaukti,kolkasnorspasiūlyslaisvę.Vilnius,19881023,
visaiLietuvai:„Lauktiiraugti!“(Kaikaspaskuimėgokartotitik„Laukti“.)Kaunas,1989
0216:drąsiauužSąjūdįpaskelbtasNepriklausomybėssiekis.Kaišiadorys,1990m.Velykos:
religinėpaguodairviltisekonominėsblokadosmetu.Irtaiptoliau.
Lietuvaištiesstaigaatkuto,nežinianuokolabiau:nuoSąjūdžioarKardinolo.Nuoabiejų

drauge!SąjūdiskūrėdirvąskleistisKardinolopranašiškaiminčiai,Kardinoloskelbiamosgai-
rėsteikėsveikąkryptįžygiuiįlaisvę.ŽygįvainikavoirdangausantspaudupatvirtinoRomos
popiežiausapsilankymasLietuvoje1993m.
PojoKardinolasVincentas,kaipporametųanksčiauArkivyskupasJulijonas,galėjotarti:

„Nunc di mit tis – Dabargali,Valdove,leistisavotarnuiramiaiiškeliauti“.AtkurtaTėvynės
irBažnyčioslaisvė,atgautadauguždarytųbažnyčiųirstatomosnaujos,atgaivintossenosbei
sukurtosnaujossvarbiosstruktūros:VytautoDidžiojouniversitetassuTeologijosfakultetu,
Lietuviųkatalikųmoksloakademija,Ca ri tas,Ateitininkųfederacija,daugvienuolijų,sugrąžin-
tastikybosdėstymasmokykloseirįkurtatikybosmokytojųrengimosistema,pajudėjoreliginė
spaudabeiknygųleidybairdaugdaugkita.Naujassudėtingasvagastegulvarysjaunesni.
KardinolassantūriaižiūrėjoįvisuotinęAtgimimometųeuforiją,matėbeužsimezgančias

laukiniokapitalizmokeliamassocialinesnegeroves,laisvėspriedangavykdomądorovėsir
tikėjimogriovimą.Nustebau,kaivienąkartąsuatodūsiuišsitarė:„VienosbėdosBažnyčiai
praėjo,ateinakitos,didesnės“.Priskyriautokiąpažiūrąmelancholiškamjotemperamentui,
betturbūttaibuvorealizmas.
Kaidėlamžiauspasitraukęsišpareigųtikrinosisveikatą,melancholijospridėjoRomosgydy-

tojųpareiškimas:„Rifiutiamo–Atsisakomedarytioperaciją“.SavoruožtuKardinolasatsisakė
chemioterapijos,ramiainešėligoskryžių,broliškaigelbimasnuoširdžiųKaunomedikų:prof.
JurgioDanio,gyd.EdmundoVarpiotoirkitų,pakurstomasgiedranuotaikanuolatiniolankytojo,
buvusioauklėtiniomons.Jalinsko,plačiaižinomoVinceliovardu,irpatsskleisdamasšviesą,
ramybęirgerumąartimiesiems,bičiuliams,Bažnyčios,kultūrosirpolitikosžmonėms.
ĮsavokardinoliškąjįherbąpoMadonosirGuroniųbakūžėsvaizdeliaisVelionisbuvoįrašęs

87-tospsalmėsžodžius:Facmecumsignuminbonum.Tasposakissunkiaiišverčiamas:„Padaryk
ženkląmanolabui“(J.Skvireckas).„Duokženklą,kadmaneTugloboji“(A.Liesis).„Padaryk
manženklą,skelbiantįgera“(A.Jurėnas).„Parodykmansavogerumoženklą“(A.Rubšys).
Dargalėtumepagalvienąvokiškąleidinįversti:„Parodykmanyjesavomalonėsženklą“,taigi
neman,opermanekitiems.Artiknešiaprasmebustąšūkįpasirinkęsšvelniasielismūsų
tvirtuolis.Jisištikrųjųdaugeliui,Lietuvai,buvoirliekaDievomaloningumoženklas.
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dienoraštis

MarijaOniščik

2000 05 05.KiekvienasdienoraštisprasidedaVilniuje.
Vilniujenorisirašyti,pasidėjusantkeliųpopieriaus
lapą,aikštėje,antkiekvienosuoliuko,kiekvienojeka-
vinėje.Vilniujeskleidžiasiautobiografinistekstas.Čia
vaikštomanopraeitiesšmėklos.Kartaiskurinorsjų
prieina,paduodaminkštąrankąirpasako:„Jūsmanęs
neprisimenate?“(prieštaidešimtkartųpraėjusprošalį).
One,brangieji,taijūsmanęsneprisimenate!Manęs,
ambicingosmergaitės,norėjusiosviskąpasiektitada...
Manęs,mylėjusiosirtebemylinčios...
VilniusvisuometyraKitopatirtis,–nelabaimaloni.
Kaipvisdėltosutaisvilniečiaisyra?Arjieyraatskira
gentis,arypatingakasta?Ezoretika.UždarumasKi-
tam.Rodos,mesvisiškainesusikalbame.Suprantatik
tas,kurisyranorstruputį„kaunietis“.Arviskasturi
būtiapibrėžta,tapti„sąmonėsturiniu“,suvartota,kaip
turistaisuvartojavaizdus, idantgalėtųpasigaminti
„metafizinįpasaulėvaizdį“?Prielaidaapievilniečių
tekstųbeformiškumątuometmanatrodonepagrįsta:
juk„pasaulėvaizdis“turibūtiįformintas,„įrėmintas“.
Rėmastėrailiuzija.KlaidžiojimasVilniausuniversiteto
kiemais–šiųkiemųklaidingumas.Vienišumas.Vilniuje
neišvengiamas,paklaidinantisikiišsekimo.
Nemėgstudiskusijų,kuriosnėradialogas.Kaiatski-
ri„subjektai“kišagalvaskiekvienasviršsavotvoros
„saveparodytiirkituspamatyti“.Mėgstupokalbį,kaip
santykįtarpžmonių.

Užvakar.Tikužvakar!Turiubūtilaiminga!Impera-
tyvas.Jaučiuosidauggeriau,tiklabainorisimiego.
Pasakiaunamuose,kaddabarbūsiugeresnė.Užvakar
draugėpaskambinusineatpažinomanęs,sakė,kadmano
balsaspasikeitė.OkitądienąatėjoGodelėirsako:„Ar
žinote,kassugalvojocap puc ci no kavą?“Irtadaprasi-
dėjomanonaujasdienoraštis.

05 06.Perskaičiausavosenądienoraštį,nutrūkusįlygiai
priešdvejusmetus,tokiąpatDidžiąDieną.Šiandien
viskasyrataippanašu:taippatrašaudarbąirtiepatys
artimižmonėsaplink.Irtokspatnetikėtaskūrybinių
galiųatsivėrimas–norasrašytiTekstą.Nemokslinį,
betautobiografinįTekstą.Norasišsaugotisavogyveni-
mą–nuotraukose,daiktuose,žmonėse.Užfiksuotisave,
kaippasauliocentrą?(Vidasakė,kadtie,kurievisprašo

kitusjuosaplankyti,jaučiasiesąlabaisvarbūs).
PriešdumetusnutrūkęsdienoraštisatsiradoMildos
paraginimu.Joypatingasavybėturėjobūtiautocenzū-
ra,turintomenyhipotetinįskaitytoją(ogreičiaupačią
Mildą).Tuometpasirodė,kadrašytitokiomissąlygomis
–ganasudėtinga.Koksyraadresatovaidmuodienoraš-
tyje?Supačiudienoraščiunekalbėjauniekuomet,bet
sumylimaisžmonėmis–dažnai,irčianorisipasakyti
„Tu“,irpasakai.Tuometdienoraštisvirstalaišku.Laiš-
ku,kurisnebusišsiųstas,nesnėralaukiamas.Cenzūra
gelbstinuobaimės.Bejosmanodienoraščiaivisuomet
buvomanpačiai irkitiemspavojingi,dėltonutrau-
kiami,slepiamiirnaikinami.Visdėltolikonemažai
„geltonųsąsiuvinių“,kuriuosegyvenimasskleidžiasi
Tekstopavidalu,vienumetudvikalbio,kartaisantne-
bylumoribos,betvisuometatpažįstamo,kaiptaspats
Tekstas.Kogero,išesmėsnesikeičiujaudaugiaukaip
dvidešimtmetų.
Išsenodienoraščio:„Aha!Štaikaipyrasucenzūra:
rašai,rašaiirnepateikijokiosinformacijos“.Išto,kas
nėraužrašyta,galimasužinotidaugiauneiišužrašy-
tųžodžių.

05 13.Žinau,kadvakarbuvaiKaune...Gyvenimotru-
piniai:Tavoirmano.Taipirnepavykopasikalbėti.Pa-
sidarėsunku.Perdaugžmonių,triukšmas,netvarka...
T.Z.gimimodiena.IrVaidutės.

05 19.Gyvenimofragmentai...Kassugalvojosupakuoti
visąSoborąįmėlynąreklaminįcelofaną?Daranksčiau
mačiautaippat„papuoštą“Katedrą.Jubiliejus...Vei-
kimasdėlveikimo,arba„kulturno-massovojemerop-
rijatije“.Jukirpatitamtikrumastuįsitraukiauįšį
beprasmiškąreikalą.Betdabarviskasgriūva.Mano
choristaineateinaįrepeticijasiratsisakokurnorsva-
žiuoti.Jieatsižadavisųsusitarimųirašniekonegaliu
padaryti,kadpakelčiaujųdvasią, įtikinčiau, jog jie
yratiepatys–tokiepatysirdargeresni,vertingesni, 
daugiaugalintys,neibuvo jaunystėje.Pagrindinė
problema–pinigai.Daugelissako,kadjiemsnetikį
Vilnių,betnetįrepeticijasdabarperbranguvažinėti.
Vasarąvisivaikščiosimpėščiomis.Gaidasperrašinėju
ranka,negalijųįrišti.Priešporąsavaičiųs.Martyna
maneužsipuolė,kodėlašnesirūpinu,kadgaidųsąsiu-
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mariJaoniščik

viniaibūtųtvarkingi.Josturėjomariaslaikoklijuoti
gėlytesirlaikėtaiprasmingudarbu.Jųįrištosirpa-
puoštosknygutėsseniaiiširo,oašnegaliuirnemoku
jųsutvarkyti.Choristųnuomonė:anksčiauviskas 
buvogeriau.Sutinku:priespaudosamžiuskartubuvo
irauksoamžius.Buvomeidealistai,nes/irturėjome
-kąvalgyti.

05 20.Vėlprasidėjo„ilgadiena“–nuoketvirtadienio
manvisatrodo,kaddienatęsiasi.Maistasjauspėjo
sugesti.Niekonebegaminame.Beveiknebendraujame.
Nemokudžiaugtiskartu,jeituodžiaugsmusumanimi
nenorimaarbanemokamapasidalinti.Betarašmoku?
Irmankaikuriežmonėsatrodo„keisti“...
Parašiaumažai,irvisapgraibomis.Vakaranalogijoje
visiškaipasiklydau...
Antrądienąlyja.Vakarpatekaupolietumi:buvolinks-
mairšalta.Išprausė.Manomergaitėnepasiėmėšiltų
drabužių.Žinau,kadjikažkuryra...

05 27....Gerai,kaddarorasneatšalo.
Šiandienbažnyčioje labaisusinervinau.Meilėsavo
žmonėms.Negaliujųpriversti,galiutikįtikinti.Nepa-
vyksta.Pravirkstu,nes,rodos,esujiemstuščiavieta.
Norsikišiolgalvojau,kadir jiemanemyli.Visi.Ir
Kazimieras,kurisšiandiengailidviejųlitųnuvažiuoti
įbažnyčią.Rodos,neskursta,norskasgaližinoti?Kai
kuriesako,kaddabar,kaipanaikinotransportoleng-
vataspensininkams,jienebegalėsgiedotichore.Irką,
nebeliks„vyturiukų“,keturiasdešimtmetųgiedojusių
irbuvusiųkartu?Negailadraugystės?Arpora litų
šiandienyradidesnėvertybė?Viskartojujiems,kad
manpati didžiausiavertybėyraryšystarpžmonių.
Paskambinti?Prašyti,maldauti?Žinoma,manrūpi
manoreputacija.Labiausiaisiutina,kad„laidotuvi-
ninkai“visadarandairlaiko,irsveikatossusirinktiir
giedoti,nesjiemsužtaimoka.Keistaspaprotys:žmonės
„užprašo“giesmininkus,kadjiemelstųsiužjųšeimos
mirusiuosius,opatyssėdiirklausosi.Viskastvarkoje:
irprieškaimynusnegėda,ir–kasgaližinoti–galir
įdangųkelionėsišlaidosapmokėtos?Labiausiaisusi-
nervinaudėlto,kadjauniklisatvažiavo.Retaikuris
žmoguskeliamantokįpasišlykštėjimą...
KeistaspokalbissuTomu.Sujuoniekuometneaišku,
kadajisjuokauja,okadakalbarimtai.Ogalirašpa-
sidarysiu„rimtužmogumi“?Kažinarmannepervėlu.
Manodarbas,rodos,patiko.Pagaliauirmanpačiaijis
pradėjopatikti,netgilabai.Kažkokskeistas„susižavė-
jimas“.Dabar,atrodo,rašyčiauirrašyčiau.

...Moterysniekuometnesidalijavienasukitasavosek-
sualiniaisišgyvenimais.Slepiaviską,kassvarbiausia.
Atvirumoilgesys.Kartaisužeinanorasparašyti–viską,
kaipbuvo,kaipyra,kaipnorėtųsi,kadbūtų.Žinau,

kadtodarytinegalima,nestiesapavojinga.Tiesaapie
moterįpavojingajaipačiaiirkitiems.Tiesaneleidžia
moteriaiatviraigyventitarpvyrų,olabiausiaijosbijo
kitosmoterys.Irtodėlkiekvienamoterisyrasala,ir
tai–negyvenama.

Išsenodienoraščio:skaitauVirginijosWoolfDiary. 
Kaipjigreitairašėirkaiplėtaigyveno.„Rašėme.Išėjome
pasivaikščioti.Sutikome...Buvomepietų...Vėlrašėme.
Skaitėme.“Atrodo,jiturėjobegaleslaikorašytiirrašė
tiktodėl,kadpatsrašymasteikėjaimalonumo...

Vida:visi/kitižmonėsturi„savogyvenimą“.Vienižmo-
nėsgyvena,okitisprendžiaegzistenciniusklausimus.
Pastariejidažniausiaiyra„keisti“.
Aš:neturiu„savogyvenimo“(nebentslaptą).Nepri-
klausauneigyvenančių,neiegzistenciniusklausimus
sprendžiančiųkategorijai,betvistiekesu„keista“.Man
turbūt„keisti“yrapirmieji,–tie,kuriegyvena,dirba,
sukasi.Ašnegyvenu,betgyvenimas„gyvena“mane.
Pasirinkimasvisuometliekamano.Niekuometnedarau
nieko,kasmannepatinkaarbaatrodobeprasmiška.
(Vienaišpriežasčių,kodėlpagrindinė„buitinė“pro-
blemayra–kurgautipinigų?)Niekuometnepamirštu
žmonių,kuriuosmyliu...Laukimobeitrupiniųlemtis
yratai,kąpasirinkaupati.(Dienoraščiopaskirtis–sa-
vianalizė.)

05 28.KažkurisrašusiųjųN.Ž.pavadinosavotekstą
„viešuojudienoraščiu“.Štai,turbūt,paskutinis„viešojo“
dienoraščioįrašas.Tikiuosi,kadtikrasisdienoraštis,
kaipirašpati,nenukentės.Bijaunesvetimų,betarti-
mųakių.„Konfliktiniųsituacijų“baimė.Atsargumas:
stengiuosiišvengtitamtikrųpokalbiųtemų,tų,kurios
manyraskaudžios.Pašalineiausiaitaigalipasirodyti
keista:štai,kadirvakar,kodėlreikiabijotipokalbio
apietai,kadvisameKauneišjungtaskarštasvanduo?
Kalbant(irrašant)–slaptamintis:štai,pasakysiuką
norskukliau,betsu„potekste“, irmanęspasigailės
arbasupras,kadneturiupiktųkėslų.Visaikaipmano
mama.Norspuikiaižinau,kadvisadabūsiunevykėlė
tiek,kiekbūsiupanašiįją.
Rašymaskaipnesugebėjimassulaikytibesiveržiantį
Tekstą.Kainerašau,kalbuosisuįsivaizduojamupa-
šnekovu–tylinčiuirleidžiančiumanišsakytiviską,
kasliekaneišsakyta.Suprantančiu...
„Pasisavinau“laikraštį, lyggalėčiaujįnuslėpti,kad
niekasnegalėtųperskaityti.Kodėl?Bijauapietaikal-
bėti,nesbijauliktinesuprasta.Labiausiaibijau,kad
Tuliksinesuprastas.Priimutaikaipasmeninį įžei- 
dimą.Otaip įžeistinežinodamigalinetartimiausi 
žmonės.Tuvisuometviešaikalbiskaudžiausiomis
temomis,oašbandausuprasti,irgaliausiaivisuomet 
suprantu...
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dienoraštis

Skaitausenąontologijossąsiuvinį.Kokielobiai!Man
pasisekė,kadmanetaipmokėirkadpasaulėžiūrinis
visotoužtaisasmanęsnepaveikė.Suveikęs,jissunai-
kinosavopatiesautoriųirkartubetkokiąviltį,kad
kadanorskamnorsbusleistataipmokytipirmakur-
siusfilosofijos.Nebelikoiržmonių,kurietaipsugebėtų.
Mumsbuvoduotaviskasiškarto.Šiandiensunkupati-
kėti,kadvisą„scholastiką“reikėjoišmoktiatmintinai.
(Žinoma,mestonepadarėme,tik–egzaminui,betliko
sąsiuviniai,kuriaisgalimanaudotisvisąlikusįgyve-
nimą.)Iržinoma,tainebuvotikrastomizmas:tenbuvo
ir„atribucijos“analogija,irkitipanašūsdalykai.Ten
radauirtokiąKuraičiomintį:„Jeigukrikščioniškoje
visuomenėjeatsirandažmogus,kurisneturipragyveni-
mominimumo,tavisuomenėgyvenasunkiosnuodėmės
stovyje“(pabrauktaraudonupieštukupriešseptynerius
metus).Kaipbuvosuprantamas„minimumas“tadair
dabar?Svarbesnisklausimas:kaiptadairdabaryra
suprantama„sunkinuodėmė“?

Dažnaigalvoju,kadvisusmanogyvenimopasirinkimus
lemiamanožydiškaskraujas.Kaivisaijaunasberniu-
kasvarduRafailasKarpis„Dainųdainelės“konkurse
dainavomanovaikystėsdainą,pajutautokiąpažįstamą
šilumą,kokiąjuntukartais,kaimanochoristainuošir-
džiaigiedakokiąnorssenągiesmę,irkiekvienąkartą,
kaijiemsgiedantgrojuLietuvoshimną.

Dienoraštis–visuometpusiauslaptaslaiškas.Skaityk
tarpeilučių!

Didesnėšiųtekstųdalisparašytabažnyčioje,pamoks-
lųmetu.

P. S. Taiyratikrasdienoraštis,iš„geltonosąsiuvinio“,
tiksutrumpintas.Išimtasiškonteksto,jistikriausiai
atrodopernelygasmeniškas.Taipatrodokiekvienas
gyvenimas,jeiįjįpažiūrėtiišgatvėsproapšviestąlangą.
Visadamėgdavaužiūrėtiįsvetimuslangus,į„keistų“
žmoniųgyvenimus.BandytisuprastiKitą.

vytautasBalčytis.ažugiriai.2000.Fotografija
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ArLietuvosIIEucharistiniskongresas–didžiausias
šiųypatingųmetųrenginys–buvosėkmingas,įkve
piantis irsu tel kian tis? Įpirmąklausimodalįgali-
madrąsiaiatsakytiteigiamai.Ypačtaprasme,kadši
viltiesšventėikipašaknųatskleidėtiekstipriąsias,
tieksilpnąsiasBažnyčiosLietuvojeypatybes.Nepro 
šalįtiesiogpacituotiarkiv.SigitoTamkevičiausapi-
bendrinimąbaigiamųjųpamaldųSantakojemetu:„po
NepriklausomybėsatkūrimoišLietuvosžemėsįdangų
nekilotokiašlovinimogiesmė,kokiabuvošisEucharis-
tiniskongresas“.
Odėlį(si)kvėpimo,taibenepirmąsykįbuvotaipaki-

vaizdu,kadLietuvoskatalikaiirjųganytojai,suDievo
pagalba,gali„įsikvėpti“dideliemsužmojams,tikėjimą
gilinančiomsirskelbiančiomsnacionalinėmsšventėms.
„Įsikvėpti“grynaidėlreliginiųmotyvų.Neitautiniai
visuomeniniaiakstinai,kaipbūtaAtgimimometais,nei
paskata„iššalies“,kokiatapoŠventojoTėvoapaštališ-
kojikelionė,šiuosykneturėjodidesnėsįtakos,tačiau
pasiryžimassusiburtiirdraugeapmąstytiEucharistijos
slėpinįužvaldėtūkstančiusprisidėjusiųpriekongreso
rengimo.Jistapoaukštesnėspakopostąsavyskupijų
dienų,kuriospernaivykoirpavykonevienmetropo-
lijųcentruose,stebinosėkminguprofesionalų,ypač
menininkų,leidėjų,irsavanoriųbendradarbiavimu.Ar
dvasinėskonferencijosirvisasšaunussujudimasužga-
vobeiįkvėpėtuos,kurietik„priklydo“,„pasmalsavo“,
vertinsimekitamešimtmetyje.
Kebliausiakalbėtiapiesu(si)telkimą.Na,bentjau

neatrodo,kadkongresasbūtųkąnorsatskyręs la-
biau,neibuvoiki jo–tarkim,tikinčiusirabejingus,
jaunimąirpagyvenusius, lietuviusir lenkus,dvasi-
ninkus irpasauliečius.Priešrinkimiškaitūžmingos
Lietuvos jisnesutaikė, tačiauviešo irzuliotaippat 
nesukėlė.KomercinėsTVapsiėmėbeužmokesčioin-
formuotiapiekongresą irkviestidalyvauti jame,o 
šešiosdidžiausioskabelinėsTV,pirmąsykįsusijun
-gusiostiesiogineitransliacijai,rodė jaunimodienos
šv.Mišias,koncertąirtelefoniniųklausimųforumąsu 
Kaunoarkivyskupu.
Pažiopsoti įspūdingųprocesijų įgatvesneišpuolė

visasmiestas(vienasbičiulistaikliaipastebėjo:čiane
Lenkija).Tačiauįtrauktųarsusidomėjusiųbuvokur

konGresas:slėpinysiržinia

PauliusSubačius

kasdaugiau,neiperšėliojimąpo„Žalgirio“pergalės
Eurolygoje,kuriąžiniasklaidabeivaldžialaikėlygir
labiaunacionaliniuįvykiu–bentpagalaukščiausiųpa-
reigūnųdėmesiomastą.Kongreseištikimaidvidienas
dalyvavoVytautasLandsbergis,tačiaukitivalstybės 
vadovaisavotvarkaraščiųaiškiainederinopriekrikš-
čionybėsJubiliejauskalendoriaus,norsjisbuvožinomas
priešmetus.NaujojiKaunosavivaldybėsviršūnėlaikėsi
korektiškaitiekūkiškaitalkindama,tiekasmeniškai
dalyvaudamairnesuteikėprogospasireikštipoliti-
niamsšaipūnams.
Įdomesnėsatsiskleidusios tikinčiųjų telkimosi ir

išsiskyrimogairės,ypačturintgalvojekartÿbeipa-
šaukimųplotmę.Antaimažiejidžiaugėsipatraukliais
vaikiškaisrenginiais,pavyzdžiui,t.AstijausKungio
OFMkonferencija-pasakaapienuodėmęirtrimisde-
šimtimiskūrybiniųbūrelių.Vaikusatvedusiemssuau-
gusiemsbuvosmagužvelgtiįkrykštaujantįslėnį,tad
viešpatavooptimistiškadermė.Paskutinę,šeimųir 
parapijųdieną,dominavovyresnioamžiaustikintieji,
tiesa,kaikurie–vedinivaikaičiais,tuotarpujaunimas
laikėsiatstu.Jisnaudojosiprogapasižmonėtibeisusi-
kauptitikjamskirtojetrečiosiosdienosprogramoje.Kita
vertus,kaipirkasdieniameBažnyčiosgyvenime,jaunoji
kartatelkėsiapieveiklius,idėjasskleidžiančiusdvasi-
niųsąjūdžiųlyderius,entuziastingaisveikinoganyto-
jus.Kaiptikjauniejiaktyviaidomėjosikatalikiškomis
organizacijomis, judėjimais,vienuolijomis,kuriųper
šimtąstendaisirgyvužodžiuprisistatė„Viešpatiesvy-
nuogynopadangtėje“–priehalėsišskleistojedidžiulėje
palapinėje.Jostvarkytojaisakė,jogtechniškainebuvo
įmanupalapinėsperkeltiįSantaką,kurvykopaskutinės
dienosrenginiai.Būdinga,kadapsispręsta„padangtę“
skirtiViešpatiesvynuogynodarbininkųirjaunimo,o
nemasiškes-nioparapijųsusiėjimodėmesiui.
Norsgeraisutvarkytuoseinformaciniuoseleidiniuose

irsveikinimuosejaunekartotapernykštėsežinutėse
apieplanuojamąšventęprasprūdusi „tautiniokon-
greso“sąvoka,renginyspatvirtinožiojėjantgilųplyšį
tarpskirtingųtautybiųLietuvoskatalikų.Tiesa, į
lenkųkalbąbuvoišverstakongresomaldabeidarkeli
tekstai,tačiau„suinteresuotoji“Vilniausarkivyskupija
nepaakinoorganizaciniokomitetoskirtikitataučiams

Lietuvos ii eucharistinis kongresas
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broliamsšiektiekdaugiaudėmesio.Tainereiškia,kad
viskasturėjovyktidviemkalbomarreikėjoatskiros
lenkiškosprogramos.Greičiaupriešingai,būtųbu-
vęprasmingalietuviškainemokančiustikinčiuosius
specialiaipakviestiatvykti,išankstosupažindintisu
apeigomis,pamokytigiesmių.Antaikun.ArūnasKesilis,
pasitelkęsmedžiagąsuanimacijų(giedojimąpalydinčių
išraiškingųgestų)pavyzdžiais,parengėmišriosparapijos
vaikusdalyvautibendrosepamaldose.Eišiškiųvikarą,
įkongresąatvežusįapiešimtąpradinukųišlenkiškų
šeimų,džiuginojųįsitraukimasįmažųjųprogramą,o
draugeslėgėnuoskauda,kadpastangasvisusburtiį
vienąbendruomenędažnaskonfratrastebelaikokeis-
tybe,jeineblogiau.
Lygiairyškitakoskyrabuvoregėti tarpdvasinin-

kųbeipasauliečių.Irnevientodėl,kadvoskeliolika
gyvosiosBažnyčiosavangardenuolatregimųkunigų
pasirodydavoprieškoncelebracijas ir likdavopo jų
draugesukitaiskongresodalyviaisklausytiskalbė- 
tojų,pasišnekėti,pavakaroti.Iššešiųsupusešimto
Lietuvoskunigųdalyvautispecialiai jiemsskirtose
antrosiosdienoskonferencijoseirvalandųliturgijoje
užsiregistravonepilnasšimtas.Įžangosžodyjearkiv.
Tamkevičiustiesiaiišsitarė–halėjekonfratrųturėtų
būtibentpenkissykiustiek.Koneironiškainuskambėjo
homilijąsakiusiot.SigitoJurčioOFMparaminimas,

kadvynuogynodarbininkųyramažiau,neiGariūnuose
kioskų,betgeroniekuometnebūnadaug.ĮEucharistijos
šventimątąpatdienąsusirinkošimtaspenkiasdešimt
kunigųirtikiškilmingiausioseuždarymošv.Mišiose
buvoapie200koncelebrantų.Pažėrusstatistikos,ver-
tapaminėti,jogpastarosiosepamaldosesuskaičiuota
perketuriasdešimttūkstančiųžmonių,obeveikde-
šimttūkstančiųjaunimodienosdalyvių–daugiau,nei
tikėjosididžiausiorganizaciniokomitetooptimistai.
Netdienraščiuosenusistebėta,kadpaaugliaiveržėsi
protvarkdariusįšv.Mišiaskupinojehalėjetaip,kaip
įprestižinędiskoteką.
TarpžaizdotųdidžiosiosPrisikėlimobažnyčiossie-

nųViešpatiesvynuogynodarbininkamssakytasrūs-
tusvysk.JonoBorutospamokslasapiežaląBažnyčiai,
kuriąpadarėrūpinimasisbažnyčiomis,visusprivertė
krūptelti.Tačiauapskritaikunigų,vienuoliųirakty-
viausiųpasauliečiųdienosšv.Mišiųliturgijadvelkė
ikivatikaniniaislaikais: choraigražiaiirsudėtingai
giedojo sau,bendruomenėmeldėsi sau– taip, lyg
Dievassklandytųkažkurtoli iraukštai.Priešingai,
jaunimodienosrenginiuoseJisbuvočiapat, tačiau
akimirksniuikitam„pranykdavo“išakiračiokaiptik
dėlperdėtofamiliarumo–kaigiedojimassujudesiais
išvirsdavoįsportinįšokinėjimąarbakaišimtaskitas
jaunuolių jautėsigalįvaikštinėtišentenšv.Mišių 

konGresas:slėpinysiržinia

eucharistiniokongresoprocesija.2000m.birželiomėn.HenrikoGaičevskionuotrauka
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metu.Įspūdingiausiabuvogeraiapgalvota,animacijų,
vaidmenimisskaitomosEvangelijos, jaukiųt.Anta-
noSaulaičioSJaiškinimųpagyvintavaikųliturgija,
kurioje irgerklytėmis, irrankytėmis, irširdelėmis
aktyviaidalyvavovisivisiteliaipenkišeši tūkstan- 
čiaimažųjų.
DažnąDangauslinkpavedėjovaikųdienąriktavu-

siospranciškonėssesersPranciškosbalseliobeivisur
suspėjusiosbenediktinėssesersCelinossmuikeliotyras
skambesys.ŠventojoTėvolegatasAukštutinėsBosni-
josarkivyskupasirjauniausiaspasaulyjekardinolas
VincoPuljiãiussujauduliuinterviusakė,kadlietuvių
pamaldumasjamprimenajoganomųjųSarajevokro-
atųtikėjimą,kadšipirmojimisijalabaipraturtinojį
patį.Nuostabosblyksniutapoperšv.Mišiashalėjeat-
našautispalvotostiklolašeliai,kuriuosvisipamaldų
dalyviaipasidalijokaipskaidrausdvasinioišgyvenimo
priminimą.Tačiauiršiesubtilūspotyriai, irdidingi
reginiaineužgožėšventėscentro–nuolatinėsEucha-
ristijosadoracijosŠv.ArkangeloMykolobažnyčioje,
tylausartėjimoKristausmeilėsslėpiniolink.Nevienas
sutiktasžurnalistasaršiaipsmalsuolissunuostaba
minėjo,kadužsukętikpasižiūrėti,kaiptai atrodo,o
buvęsugluminti,nenorėjęišeiti,pirmąsykįišgyvenę
didžiądvasiosramybę.
Eucharistiniskongresasištiesųtaponetikreikš-

mingiausiuJubiliejausmetųįvykiuLietuvoje,betir
iškiliausiuNepriklausomybėssukaktiesminėjimu,
pakrikštytuosiussuvienijusiažinia,kokiamekrašte
irkokiųvertybiųsiekdaminorimegyventi.Beveik
lygiaipodešimtmečioatnaujintasLietuvospasiauko-
jimasŠvč.JėzausŠirdžiai:ViešpatieJėzauKristau,
atsiprašomeTavęsužvisasmūsųnuodėmesirklaidas,
atnaujinamesavopasiryžimąlikti ištikimiemsTavo
meilėsplanamskiekvienomūsųirvisostautosgyve 
nime.Toligražunevisoskatalikųviltys,kuriomis 
degta1990m.birželio14-ąjąpasirašantpasiauko- 
jimoAktą, išsipildė, bet svarbiausiasmeldimas–  
neleisksvetimiemsviešpatautiNemunoirNeriesša 
lyje–buvoišgirstas.Būtenttodėldar1934m.supla-
nuotą, tačiau1944m.nesavovaliapuseiamžiaus 
atidėtąLietuvosIIEucharistinįkongresąpagaliau 
pavykosurengti.

pauliussuBačius

MartinusNijhoff

Šventasis

Abirankasišskėtęsašmačiau:
Pulkųpulkaipagalboslaukiamano,
Priemanorankųspiečiasvisarčiau.
Irmanobalsaslyglietusšnareno.

Kokiosmalonėsgeidžia,kokiopeno
Pulkaitiegaunaišmanęs,svarsčiau.
Jukaš–tiktaišypsnys,kurisplevena
Sapnuosįamžinybękuogreičiau.

Betštaiateinaprieblandažila,
Ašlaužiuduoną,suneriurankas–
Jospilnoslobių,slypinčiųdaiktuos.

Irošiabūstasmuzikatylia,
Kaiašmeldžiuosiirregiublankias
Sidabroliepsnelessauvirškaktos.

alcHemikas

Esujausenis.Manoatminty–
Kelionėssulaivaisirkaravanais,
Čigonųdainos,jųpadūkęsmenas
Irnegrėsglėbesčiavimaikaršti.

Lentynose–stikliukųkaralystė,
Gaublys,ąsočiai,bronzinėgalva.
Žaidžiučiaskaičiais,irjokiaspalva,
Joksgarsasišpasaulioneatklysta.

Betštailangelisveriasistaiga:
Rankasatkišęs,spraudžiasiskeletas
Projįvidun,niūniuojakažinką–

Akiduobėmjisperveriamane!
Otoly–erdvės,spinduliųužlietos,
Irsaulėžydramekalnųfone.

	 	 Iš	nyderlandų	kalbos	vertė
	 	 Antanas	Gailius
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Nežinia,arkasnorsblogoDanijoska-
ralystėje,betakivaizdu,jogLietuvos
žiniasklaida išgyvenadidelękrizę.
Tiesa,jospopuliarumastebėranepa-
prastaiaukštas,irkaikuriejospriva-
lumaineabejotini.Nebijomavaldžios,
jainepataikaujama.Skelbiamigeri
straipsniai,demaskuojantyspolitikų
irvaldininkųkorupcijąirnekompe-
tentingumą.Nemažiauakivaizdūs
iržiniasklaidostrūkumai–paviršu-
tiniškumas, sensacijųvaikymasis,
perdėtasdėmesyssportui,smurtuiir
seksui,analitiniųstraipsniųstoka.
Žiniasklaidabulvarėja,vismažiaurū-
pinasipateikiamosinformacijosneša-
liškumuirtikslumu.DviLietuvosryto 
publikacijosgegužėsmėnesįatskleidė
Lietuvosžiniasklaidosnuosmukį.Iš
dviejųvienoleidiniostraipsniųlygir
nereikėtųdarytipernelygplačiųišva-
dų.Tačiaušiepavyzdžiaiyraganėtinai
būdingi,oLietuvosrytomodeliuseka
kitosžiniasklaidos institucijos, tad
galimarizikuotiapibendrinimais.Pir-
masstraipsnis–LeontijausMotiejūno
apiepopiežiausligospriežastis,–esą
popiežiusveikiausiaisergasifiliu.Ant-
ras–patiesLietuvosrytograsinimai
deputatuiArimantuiRaškiniui,kuris
būsiąspaduotasįteismą,jeineatsiims
Seimosesijojepareikštosnuomonės,
kadMotiejūnostraipsniuLietuvosry
tasvykdošmeižtokampanijąpriešpo-
piežių.Sąjūdžiolaikaiskilęlūkesčiai
nepasiteisino–spaudossuklestėjimas
baigėsinuosmukiu.Irvarguarpadė-
tisgreitaipasitaisys.Esamadidelių
kliūčiųLietuvosspaudaisunormalėti.
Benesvarbiausiatai,kadneatskirtos
savininkoirredaktoriauspareigosir
kadnesamaveiksmingožurnalistų
savireguliavimomechanizmo.Žinia-
sklaidayraypatingasverslas.Kaipir

ketvirtosiosvaldžiosnuosmukis

visikitiverslai,žiniasklaidaturibūti
pelninga.Tačiauji turi irypatingą
paskirtį–žmonėmspateiktiobjekty-
viąirnešališkąinformaciją,būtiną
siekiantdarytiracionaliuspolitinius
irkitussprendimus.Korespondentui
suteikiamateisėvaikštinėtipopar-
lamento irvaldžiosrūmusnetam,
kadjisdidintųdarbdaviopelną,odėl
to,kadrinktųžmonėmsreikalingą
informaciją.Vakaruosestengiamasi
atskirti šias funkcijas, redaktoriai
iržurnalistaipriešinasisavininkų
pastangomskištisįžurnalistiką.An-
taišiemetAmerikosdienraščioLos 
An ge les Ti mes savininkas išspaus-
dinopriedąapienaująsportorūmų
kompleksą, iš anksto nepranešęs
žurnalistams,kadreklamospelno
dalistekslaikraščiui.Žurnalistai ir
redaktoriaivieningaisukiloirprivertė
savininkąatsiprašytiužpiktnaudžia-
vimąjųdarbu.Apskirtaisavininkoir
akcininkųnoruididintipelnąnelei-
džiamalemtistraipsniųpobūdžioir
turinio.Kiekįmanoma,verslasturi
būtiatskirtasnuožurnalistikos.Ne
mažesnįvaidmenįVakaruoseatlie-
kaprofesinissolidarumasirsavire-
guliavimas.JungtinėseValstijoseir
Europojeadvokatai,gydytojaiirkitų
profesijųatstovaipatysprižiūrisavo
veiklą.Jieįdėmiaistebikolegųdarbą,
rūpinasiprofesiniutobulinimu,labai
griežtaivertina ir, reikaluiesant,
baudžiasavokolegas,pažeidžiančius
profesijostaisyklesaretikosnormas.
Medikųdraugijosnenutylikolegų
trūkumų,nespuikiaisupranta,kad
vienoblogogydytojodarbasgalipa-
kenktidaugelioreputacijai.Ojeijie
patysnepasirūpinssavoprofesijos
standartųišlaikymu,taipradėsdaryti
valdžia,kurioskišimasisdažniausiai

laikomaspragaištingu.Panašiiržur-
nalistųpadėtis.JeiguAmerikojekyla
įtarimų,kadkorespondentasrašone-
tiesą,išgalvojašaltinius,sąmoningai
nutylijamnemaloniusarsupagrin-
dinestraipsnioteze
nederančiusfaktus,
iškreipiasavopašne-
kovųmintis,jokole-
gosištiriareikaląir
paskelbia išvadas,
nevyniodamijųįva-
tą.Irnevienasžino-
masžurnalistasbuvo
priverstaspaliktisa-
vodarbą,pvz.,CNN
korespondentasPeterisArnettas.
Pažymėtina,kadaukštižurnalistikos
standartainekenkiaverslui,veikiau
atvirkščiai. Informacijaapiekurio
norsleidinionevykusiąžurnalistiką
arbapriklausomybęnuoverslointe-
resųpakertaleidiniopatikimumą,o
patikimumaslemialeidinioperkamu-
mą.Šiuoatžvilgiupelnosiekispadeda
žurnalistikai.
Lietuvojepadėtiskitokia.Vainaus-

kasirTomkusyrairsavininkai,irvy-
riausiejiredaktoriai,priimantysvisus
svarbiausiussprendimus.Tadnerealu
kalbėtiapieversloirinformacijospa-
teikimofunkcijųatskyrimą.Mažato,
Lietuvoježurnalistųsavireguliavimo
mechanizmaiyrasilpni,profesinė
savigarbamenkai išsivysčiusi.Žur-
nalistuslabiaujungiaklaninisnegu
profesinis solidarumas.Neįsivaiz-
duojama,kadLietuvosžurnalistai,
panašiaikaipLos An ge les Times,su-
kiltųirpareikalautų,kadsavininkas
neleistųversloarkitiemsinteresams
lemtileidinioturinio.Oprogųtikrai
būta.Buvožinoma,kaddraugauja
VagnoriųirVainauskųšeimos,buvo

KęSTUTISK.GIRNIUS

ŽVILGSNIS



300 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 6

kalbama,kadLietuvosrytas tampa
Vagnoriaus laikraščiu,opremjeras
teikiadienraščiuimaterialiniųleng-
vatų.Tačiaužiniasklaidanetyrėšių
santykių,elgėsi,lygjųišvisnebūta.
Kai Lietuvos rytas 1998m.prane-
šinėjoapietariamąsekimoskandalą,
kadaTrečiasisskyriusnevaVytauto
Landsbergionurodymusekėpoliti-
niusoponentus,žiniasklaidanekėlė
elementariausiųklausimų,–iškur
Lietuvosrytasgavošiąinformaciją,
dėlko jasusidomėjo, irarLietuvos
ryto leidėjoasmeniniaisantykiaisu
premjerunelėmėjosprendimoskelbti
šiąabejotinosvertėsmedžiagą.
Retkarčiaisžiniasklaidapasisako

savikritiškai.KadaiseLietuvosrytas 
prabėgomisparašėapietuometinio
Respublikos redaktoriauspavaduo-
tojoRyčioTarailospastangaspa-
siglemžtikeletąkostiumųišvienos
parduotuvės.IšaiškėjusVagnoriaus
irVainauskosantykiams,Vei dasir
Respublikapaskelbėkeliskritiškus
straipsnius.Betkorespondentaine-
sistengėišaiškinti,kaipšiesantykiai
paveikėLietuvospolitikosraidą,ar
Lietuvos rytas atsisakė reikiamo
kritiškumovaldžiosatžvilgiu,iškėlė
Vagnoriausnuopelnusirmenkinojo
oponentus.Manožiniomis,žurnalistai
nėkartonesukilopriešsavininkųar
redaktoriųpastangasversloarpoli-
tikossumetimaisiškreiptistraipsnių
turinį,suteikti jiemsspecifiškąat-
spalvį,nutylėtineparankiusfaktus.
Vienaskitasžurnalistaspalikosavo
darbą,bettaidarėtyliai.Ironiška,
kadtiepatysžurnalistai,kuriebe
baimėskritikuojavaldžią,nuolankiai
vykdoviršininkųnurodymus,nors
privačiaijuosgalirkeikia.Nekartą
tekogirdėtitvirtinimų,kadkaikurie
žurnalistaipaperkami,kadvadina-
miejižurnalistiniaityrimaikartais
daromipagalužsakymą,kadžurna-
listamsnurodoma,kąreikiarašyti,
netjeijųsurinktifaktaisakokita.Bet
žurnalistaiapietaiviešainekalba.
Išsivystėsovietinius laikusprime-
nantiautocenzūra.Tarpdraugų ir
pažįstamųkalbamapalygintiatvirai,
skundžiamasižiniasklaidosnetobu-

lumais.Betviešai–arbanekalbama,
arbakalbamatikgerai,lygklestėtų
nepriekaištingatvarka, irLietuvos
žurnalistikakoptų įvisnaujasvir-
šūnes.Nekądrąsesnėsžurnalistų
organizacijosirprofsąjungos,kurios
nereiškiasusirūpinimo,kadžurnalis-
taigalijaustispaudimąrašytitaip,
kaipredaktoriusarsavininkasreika-
laujairbekolegųparamosnepajėgia
atsispirti.Pavojusžodžiolaisveigali
kiltinetikišvaldžios,straipsniaiap-
karpominetikoficialauscenzoriaus.
Lietuvosrytograsinimaskreiptis į
teismądėlRaškiniopastabųgaltiktų
balandžiopirmajai,tačiaubetkurią
kitądienąjisatimažadą.Juknetik
stengiamasiapribotižmogausteisę
reikštisavonuomonę,betirkėsina-
masiįdeputatožodžiolaisvępačia-
meSeime.TeisindamasMotiejūno
straipsnio išspausdinimą,Lietuvos
rytas tvirtinoginąsnuomoniųįvai-
rovę.Betvienasdalykasgerbtižmo-
gausteisęturėtisavonuomonę,kitas
dalykasjąpaskelbti,jeijinepagrįsta
irpiktavališka.JukMotiejūnopasta-
bosyratyčiojimasisišsenožmogaus
ligos,mėginantjonelaimępaversti
kokiosnorsnedorybėspasekme.Ži-
niasklaidanėraneibejėgė,neiakla.
Jinejaučiareikalospausdintivisa,
kassiunčiamaredakcijon.Paprastai
galiojadidelėatranka.Lietuvosrytui 
būtųpakakękeliųskambučiųgydyto-
jamssužinoti,kadMotiejūnoteiginiai
–bejokiomoksliniopagrindo,tadir
neverti spausdinti.Betpasiduota
progaiįgelti,pasityčioti,įžeisti.Gra-
sindamasRaškiniuiteismu,Lietuvos
rytasstengiasinuslopintisaunepa-
lankiąnuomonę.Taspatslaikraštis,
kurisnesidrovėdamaspuolapoliti-
kus,visuomenės irversloveikėjus,
religiniųbendruomeniųatstovus,
save laikošventakarve,kuriosne-
valiakritikuoti.Joteisėspausdinti
visokiausiusstraipsnius,švaistytis
žodžiaisapiepopiežiaussifilį,bet
deputatuinenorimasuteiktilaisvės
netSeimosesijojereikštiabejoniųdėl
Lietuvosrytosiekiųarmotyvacijos.
Sauprisiskirianuomoniųįvairovės
gynėjošlovę,kitamgrasinateismu.

MenkasirLietuvosrytosupratimas
apiežodžiolaisvę.Netiršalyse,kur
žodžio laisvė itinstropiaiginama,
žodisžodžiuinelygus.Jeikinoteat-
režmogusbejokiopagrindopradeda
šaukti „gaisras“ irsukeliapaniką,
jisgalibūtitraukiamasbaudžiamo-
jonatsakomybėn.Kartaisribojoma
ir verslininkųžodžio laisvė,pvz.,
sveikatossumetimaisdraudžiama
tabakoreklama.Labiausiaiginamas
politinisžodis–tvirtinimaiapieval-
džią,visuomenėssantvarką,verslą
irkitusveiksnius,lemiančiusšalies
visuomenėsirpolitikosgyvenimą.Ap-
gaulingareklamagalibūtiribojama,
betneapgaulingipolitikožodžiaiper
rinkimųkampaniją.Amerikojegina-
mairrasistų,irnacių,irsatanistų
žodžiolaisvė.DaugelyjeEuroposšalių
padėtisšiektiekskiriasi,naciųpro-
pagandadraudžiama,užjąžmogus
galibūti traukiamasbaudžiamojon
atsakomybėn.
Labiausiaiginamasžodis– tas,

kuris tariamasparlamente.Depu-
tataiparlamenteturiteisęsakytiką
nori,bebaimės,kadužtainukentės.
Irsuprantamakodėl.Seimosalėyra
demokratinioprocesožidinys,vieta,
kursvarstomiirpriimamiįstatymai,
svarbiausiažodžio laisvėstvirtovė.
Viengalimybė,kaddeputatasgalėtų
būtinubaustaskalėjimuarbapinigine
bauda,slopintųdiskusijas,skatintų
kaikuriuosdeputatustylėti,vynioti
žodžiusįvatą,nereikštisavotikros
nuomonės.Deputatožodisparlamen-
tosesijojeyrabesąlygiškaiginamas.
ArimantasRaškiniskalbėjoSeimo
plenarinėjesesijoje.
Žiniasklaidanebepagrindovadi-

namaketvirtąjavaldžia.Josveikla,
kaipirkiekvienosvaldžios,turibūti
stebima,vertinamair,reikaluiesant,
kritikuojama.Irčiapirmuojusmuiku
turėtųgrotipatižiniasklaida.Sociolo-
gasRalfasDahrendorfasyrapastebė-
jęs,kadperšešismėnesiusgalimasu-
kurtidemokratiją,peršešeriusmetus
rinkosūkį,betreikėsšešiasdešimties
metųpakeistivisuomenėssąmonin-
gumą.Lietuvosžiniasklaidaneteikia
vilčių,kadLietuvabusišimtis.

ŽVILGSNIS
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tema: LIteratūra Ir reLIGIja

Norintatsakyti įJūsųklausimussąžiningai(okaip
kitaipįjuosatsakysi?),tektųtartum„eitiišpažinties“.
Prisipažinsiu,entuziazmotamneturiu.KaipJūspui-
kiaižinote,išpažintiesmetuišpažįstamosnuodėmės,
blogidarbai,onegiriamasigeraisiais.Taireikėtų
atliktinetviešai.Tiesa,viešosišpažintysdabarlabai
madingos,ypačAmerikoje,kurbuvau„pasmerktas“gy-
venti.Tačiaumantaisvetimasužsiėmimas.Na,antra
vertus,balanematė–šįbeitą,norsirrizikuojant,gal
irgalimaišpažinti.
Tarpkitko,kodėltųklausimųtrylika?Velniotuzinas.

Šiaipartaip,štaitrylikairatsakymų.

Argyvenimetekopraktiškaisusidurtisureligija(Baž
nyčia,dvasininkais irpan.)–vaikystėje, jaunystėje,
vėliauVokietijoje,JAV?

Gimiauvargonininkošeimoje.Atsimenu,didžiausia
laimėbūdavosėdėtinukarusiomkojomšaliaTėvo,
grojančiovargonais(kasperstebuklastojikeliaaukš-
tėmanualųirpedalųklaviatūra!),ypačkaibūdavome
vienudu.Deja,Tėvaslabaiankstimirė.
IlgainiuinuoorganizuotosBažnyčiosnutolau,jiman

susvetimėjo,ypačkaipriealtoriausatsiradoelektrinės
gitaros...Tačiauiršiandientyriausiasreliginisišgyve-
nimasmanbūtųsėdėtivienambažnyčiojepoaukštai-
siaisskliautaisirklausytis,sakysim,Bacho„Šv.Mato
pasijas“arba,kukliau,Mozarto„Ave,verumcorpus“,
ogiedriaunusiteikus–„Exsultate, jubilate“.Irvėl,
deja,–taitiksvajonė.

Arliteratūraiturikokiąnorsreikšmęryšyssureli
gija?Artaivienpraeitiestendencinėsbeimoralinės
literatūrosreiškinys?ArJūsųkūrybaireligijadarė
kokįnorspoveikį?

Tasryšysirjoreikšmėpriklausonuorašytojo.Re-
ligija,aišku,yranepaneigiamažmogauspsichėsirjo
gyvenimodalis.Religingasyranetikprimityviausias
(„laukinis“)žmogus,betir(galgeriau net)kultūrin-
giausias.Taddažnaitasryšysneišvengiamas.Betarjis
visadanaudingasliteratūrai,taijaukitasklausimas.
Taiirgipriklausonuorašytojo,jopajėgumo.
Armanokūrybaireligijayraturėjusikokįnorspovei-

kį?Kažin.Jeitaip,tikriausiaimenką–nesąmoningą,
netiesioginį,epizodinį.Kiektopoveikiobūtųbuvę,–ti-
kiuosi,būtajoteigiamo.

ArJusdominatikėjimoirateizmosusidūrimas?Ar
religijaįgalinapatirtivisuomeninesprieštaras,asme
niniųsantykiųpažeidimus,asmeniniuskonfliktus?

Tikėjimoirateizmosandūrabūtųįdomibeiintriguo-
janti,betnelengvatema.(Kadanginelengva,todėljiiš
daliesįdomiirintriguojanti.)Tačiaumanęsjinainedomi-
no.Spėju,kadtokiatemalabiautraukiakarštaitikintį
arbakaringainetikintį.Bettokiuatvejujosapdorojimas
būtų,kogero(tikriausiai),pernelygšališkas.
Taip,religijadaugką„įgalina“,bet,deja,nevisada

teigiamaibeipozityviai.Tadkartaisgeriaubūtų,jeigu
to„įgalinimo“išvisnebūtų.

Jūsųkūrybojeesamareliginiųmotyvų,paveikslų(pavyz
džiui,Lozorius).KokiasvarbąjieturiJūsųkūriniuose?

Religiniaimotyvaitiekpatįdomūsarsvarbūs,kaipir
betkuriekiti.Šv.Raštasyrairliteratūra–dažnaipuiki,
pakylėtaliteratūra.Tadirjopersonažai,pavyzdžiui,
Lozorius,tiekpatintriguoja,kaipirkitosliteratūrinės
arbaistorinėsfigūros.

LiteratūroskritikaiJūsųkūrybąlyginasuabsurdo,
avangardizmoteatru.Kasišmoderniosdramoskūrėjų
(irkaip)Jumsdarėįtaką(Pirandello,Brechtas,Ionesco,
Beckettas,Wilderis,Sartre’asirkt.)?Kasišlietuviųra
šytojųveikėJūsųkūrybą?

Taip,esuskaitęsIonesco,Wilderį,galkiekmažiau
Pirandello,Beckettą;BrechtasirSartre’odramosma-

„esuturBūtHomoludens“

Į„NaujojoŽidinio-Aidų“klausimusatsakoKostasOstrauskas

kostasostrauskas (g.1926)–dramaturgas.1944m.
pasitraukėišlietuvos,gyvenaJav.žymiausidraminiaikūriniai:
„kanarėlė“,„kvartetas“,„čičinskas“,„duobkasiai“,„lozorius“,
„Gyvenokartąsenelisirsenelė...“,„arsamoris“irkt.parašė
novelių,kritikosstraipsnių.
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nęsnedomino.Išlietuvių,žinoma,perkrimtauKrėvės
irSruogosdramas(ir,aišku,netikdramas),–sunku
manįsivaizduoti lietuvįdramaturgą, jųneskaičiusį.
TačiaudardaugiauskaičiauShakespeare’ą,Ibseną,
Strindbergą,O’Neillą.
Nemansvarstyti,kiektie„modernieji“yraturėję

įtakos,–taikritikodarbas.Tadirnemanspręsti,kiek
turiuto„absurdo“ar„avangardizmo“.Apskritaiesu
skeptiškasvisokioplauko
„izmams“,neiškiriant ir
šiuometumadingo„post(po-
stpost?)modernizmo“.Man
jietėratikdaugiaumažiau
patogiosvadovėlinėsetike-
tės,pagalkuriaskritikams
lengviausudėliotibeisuri-
kiuotiautoriusįatitinkamą
„tvarką“.Kūrinyspaprastai
kalbaužsave–geraiarblo-
gai,nepaisant„izmo“.
Apskritai įtakųklausi-

mu galima būtų štai ką
pasakyti.Nemanau,kad
rimtasautoriusspecialiai
skaitytųkitąautorių,kad
pastarasis „padarytų jam
įtaką“.Tojiįtakagali„pri-
lipti“visai josneieškant.
Kitavertus,esamaįdomesnioatvejo:atsiranda,tarsi
iškažkur„pakimbaore“,nebūtinaitiesioginėjesavo
aplinkoje,kitokios,skirtingosneguanksčiau,negu
įprasta,naujosidėjos,kitokiamąstysena,samprata,
skirtingasžvilgsnis,kitokiaformaetc.–visataibū-
dingairbendranetauvienam,–irnėnepajunti,kad
esinatūralivisotodalis,tampitoks,onekitoksirštai
toksesi.Irlieki.

KartaisJūsųdramosvadinamosvaiduokliškomis.
Įvairūsnumirėliaidrumsčiagyvųjųpasaulį;sunku
atskirti,kurbaigiasisapnas,okurprasidedarealybė.
Kodėltaipdažnaivaizduojateanapusinįpasaulįirko
tokiuvaizdavimusiekiate?

Vaiduokliai?Taip,kartais.(Tarpkitko,koksskirtumas
–ogal,tiksliau,ryšys–tarp„vaidentis“ir„vaidinti“?)
Vaiduokliaidažnaiyragyvesni,tikresniirįdomesnine-
gugyvieji.Ogyvųjųpasaulisyrairmirusiųjųpasaulis.
Mesgyviirmirusiais.Taimūsųgentis,mūsųtradicijos,
praeitis.Kodėltievaiduokliaidrumsčiamūsųgyveni-
mą?Galjiemsten,Anapus,nuobodu,nėrakasveikti?
Ogaljiemums,gyviesiems,pavydi?Kasčiasupaisys.
Oišgąsdintijaistikrainiekoneišgąsdinsi,–kątučia,
žmogau,prigąsdinsiišvirkščiaiskailiniais,juolabiau,
kadvisimesesametokienarsūs...

Kodėltasanapusinispasaulismantoksdažnas?Ne-
žinau.Galtainesąmoningaspasiruošimas,teatrokalba
kalbant,repeticijatampasauliui?Jeitoksyra.
Otiesapnai irtikrovė...Kartais ištiesųneaišku,

kursapnas,okurrealybė–iratvirkščiai.Lavidaes
sueño, jauseniaiapreiškėCalderónasde laBarca.
Jokiapaslaptis,kadirfikcijadažnaiyratikresnėuž
tikrovę.Apskritaiarkartaisnemaloniau– irsau-

giau–sapnuotinegugy-
ventitikrovę?Tikpatartina
sapnų–bentkaikurių–
neišsipasakoti,–galibūti
bėdos,„ypač jeiguFreudo
šalininkaiužgrobsvaldžią“
(StanisùawJ.Lec).

JurgisBlekaitisyrarašęs,
kadJūs„neįžiūritegyvenimo
prasmės–teigiatejobepras
mybę[...].Nematotekonflik
toirjonepasigendate[...].
Griaunamoji jėgavistvir
tesnė,piktesnėarbaaklesnė.
Auka–vissilpnesnė“.Artai
reiškia,kadJūsųkūrybai
būdingatragiška,nihilis
tinėgyvenimosamprata,o
jeitaip–kodėl?Arbepras

mybėJums–kūrybosidėja,artikstilistinėpriemonė?

Taip,manobičiulisšitaipyrarašęs,–beneprieš
35metus.Kaip jisšiandienrašytų,nežinau.Tikrai
„nihilizmas“?„Beprasmybė“?Kažin.Gyvenimasbūtų
prasmingasjauvientikdėlto,kadjissuteikiagali-
mybęneigti joprasmingumą.Tačiaukokiaprasmė
neigtigyvenimą, jeigupats jįgyveni.Neigtumsave
patį.Tiesa,gyvenimoneliaupsinu,betirnekeikiujo,
stengiuosi įžvelgtivisąjospektrą–nuotragiškoiki
komiško,pastarąjįgallabiaupabrėždamas.Tadman
gallabiautinkatragikomiškagyvenimosamprata.O
„nihilizmas“,„beprasmybė“šmėkščiojatikriausiaidėl
to,kadįdaugką,tadirį„kanoną“,žvelgiuarbabent
stengiuosipažvelgtikritiškai,skeptiškai.Beto,sąmo-
ningaivengiusentimentalumo–bijaujokaipvelnias
kryžiaus.Galirtodėl,kadmūsųliteratūrajauirtaip
yrasentimentaloka,pernelygverksminga,–tarsimes
visdarnorimepriverktiašaruves.Ganatošlapumo.
Žinoma,tikriausiaiirmannevisadapasisekajoišveng-
ti,–silpnasesi,žmogau,–silpnasirmenkas.

Jeigyvenimas–tikteatrasteatre,arįmanomajame
įžiūrėtikokiusnorsmoraliniusirsocialiniusstandartus,
kuriebūtųnormažmogauselgesiuiirgalvosenai?

kostasostrauskas.1997m.lieposmėn.

Į„nauJoJožidinioaidų“klausimusatsakokostasostrauskas
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Gyvenimasnėratik,betir teatrasteatre.Tadesama
irmoralinių,irsocialiniųstandartų.Žmogusvisdėltone
kiaulė(atsiprašaupastarąjąirjosgiminę),–bentneturė-
tųbūti.Kartais,tiesa,tiestandartaiįvairuoja,–priklauso
nuolaikoirvietos.Tačiautaippatpravartuprisiminti,
kadžmogusgalibūtimoralusirbereligijos(gal,tiksliau,
beorganizuotosBažnyčios),o„religinis“–amoralus.(Šiuo
atvejutokstebūtųjoir„religingumas“.)
Taspatpasakytinairapiežmogauselgesioirgalvo-

senosnormas.

ArJūsųironiškas,sarkastiškasžmogausvaizdavi
masnesukarikatūrinapatiesžmogaus?Arjisnelieka
fragmentiškas,beveidoirbenamųfunkcijosatlikėjas?
Kokiąreikšmęturitokiožmogausbendravimassukitais
žmonėmis?Arkomiškasžvilgsnispadedaįžvelgtisvar
biasegzistencinesšiuolaikiniožmogausproblemas?

Žmogausnereikiakarikatūrinti,–dažnai,deja,jisyra 
karikatūra.Ojofragmentiškumovistiekneišvengsi,
norsirkaipbesistengtum,nesvisojoaprėptiirper-
prastiišvisneįmanoma,perdaugjis–netir„eilinis“
žmogelis–įvairus,daugiasluoksnis,komplikuotas.Ir,
žinoma,nėrajis–irnegalibūti–visiškaivienišas:No 
man is an is land(Donne).Netirhermitas„užsidaro“
savyjetodėl,kadnorinuokitų„pabėgti“–er go,tiekiti
jamegzistuoja.
Okomiškas, ironiškas,net irsarkastiškasžvilgs-

nispadedaįžvelgtišiuolaikinį–irapskritaibetkurio
laiko–žmogųnėkieknemažiau,bettikraiįvairiau,
negutik„rimtas“žvilgsnis.Mūsųgerokaisumaitotas
laikas,pasimetęsžmogusirsujauktas jogyvenimas
koneprašytetoprašosi.

KodėltaipdažnaiadaptuojatežinomusVakarųlite
ratūrostekstus?

Todėl,kadjiežinomi.Tačiau,aišku,nečiapatiesmė.
Knietipažvelgtiįjuos,ypačįtųtekstųpersonažus(„iko-
nas“)kitukampu,skirtingužvilgsniu,neguįprasta,
šitaip,tikiuosi,lygirplačiauužčiuoptijųcharakterį,
lygirįvairiaunutuoktijų„egzistenciją“,–žinoma,jeigu
taipavyksta.Norsirbendramūsųkultūrosdalis,jiene
visiemsvisiškaitokiepatys,vienodaiaiškūsirsupran-
tami.Todėljieišskirtinaiįdomūsirpatrauklūs,dėlto
jieintriguoja.Sakysim,Hamletas.Kritikainuoamžių
nesutariadėl jocharakterio,kodėl jiselgiasi (arba
nesielgia)taip,onekitaipirt.t.Tadkodėlnegalima
pabandytipateiktisavožvilgsnio,savointerpretacijos?
Suprantu,galtaipernelygambicinga,netpretenzinga,
betniekadnerizikuotiirgijokiadorybė.

Aržaisdamassuneutraliužodžiurašytojasnežaidžia
irgyvenimo?Arliteratūrayranuolatinisapsisprendi

mas,artikžaismas,kuriamesumišęšventiirprofani
niaidalykai?

Taip,„žaidžiu“.Esuturbūthomoludens(Huizinga).
Tačiau„žaidžiu“,tikiuosi,netuščiai,ne„durniųvolioju“,
betprasmingai–bentstengiuosi.Manau,„žaidžiama“
kiekvienojekūryboje–netikliteratūroje,betirmu-
zikoje,dailėje.Tikliteratūrojetoji„žaismė“pašalietį
gallabiausutrikdo,net„nervina“,nesčiapagrindinė
priemonėyraneneutralusgarsas,spalva,betžodis,
kurissavaime„reiškia“,neša„prasmės“naštą.Tadiš
literatūroslygirtikimasi„daugiau“,„giliau“,„rimčiau“
irt.t.Rašytojui–nekompozitoriui,nedailininkui–dėl
to„žaidimo“,regis,irtenkadaugiausiaaiškintis,kone
atsiprašinėti.Bereikaloirbepagrindo.
Tiesa,tame„žaisme“kartaissumišę,kaipsakote,

„šventiirprofaniniaidalykai“.Niekonuostabaus,–kaip
gyvenime,kaipirtikrovėje.
Mūsųliteratūraitasai„žaidimas“tikrainepakenktų,

–šaliasentimentalumo,jiirperdaugrimta.

KadaiseJuozasGrušasyraprisipažinęs:„Tikiugė
riužmoguje“.Argaliteapibrėžti,kuotikitegyvenime,
kūryboje,kuotikiJūsųdramųpersonažai?

Grušas:„tikiugėriužmoguje“?Puiku.Tačiauarne
perdaugsimplistiškairpernelygoptimistiška?Jeigu
žmogusirgimstagėriui,žiūrėk,kasišjodažnaipasi-
daro–kartaistikrasmonstras.JukirpatiesGrušoper-
sonažaitoligražunėratikgėrioįsikūnijimai.Tadkas
jiemsnutiko?Nebūtųžmogaus,nebūtųirblogio.Blogis
nėratiksąvoka–aiman,jislabaikonkretus.Apskri-
taižmogusyrakomplikuočiausiasirtodėlįdomiausias
sutvėrimas.Net irShakespeare’asnevaliojoviso jo
aprėptiirperprasti.Irniekasniekadtobulaijoneper-
pras.Žmogusyražmogus.Svarbiaunekuojisgimsta,
betkuojistampa,kasjisyra.
Tikiuneišsemiamužmogausįvairumu,jogaliomisir

negalėmis.Kartaisjuodžiaugiuosi,kartaisjįkeikiu;
kartaisdievinu,kartaisprakeikiu.Skambapernelyg
„dramatiškai“?Kąpadarysi,–turbūtašnebereikalo
dramaturgas.
Opersonažai–nevisiirnevisadajiekalbaautoriaus

vardu,dažnaitikjobalsu,tadužsavejieiratsako.Bet,
sakot,vistiekirtadakalbaautorius,tadjisužsavoper-
sonažusiratsakingas?Matot,kartaisnegalipersonažui
neleistikalbėtiirelgtis,kaipjisnori.Štaikurbėda.O
galtaijokiabėda?Kitaipnegalibūti?

KasJumsyramenas,kūryba–žiūrovožadinimas,
šokiravimas,beprasmybėskonstatavimas,groteskiškas
prasmėsieškojimasardarkažkas?

Visada,kaitikišgirstuarbapamataužodįkūryba,

„esuturBūtHomoludens“
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pasijuntunepatogiai,nors,pastebėjau,irašpatsčiajo
neišvengiau.Okaitenkarašytikūrėjas,sudrebaran-
kairdažniausiaijisliekaneparašytas.Kūryba,ypač
kūrėjas–skambapernelygišdidžiai.Galnukopkime
nuoParnasoirbentšiektieksusikuklinkime.Palikime
kūrėjąViešpačiuiDievui,onePetruiarJurgiui.
Rašytojasrašo,–kaipkompozitoriuskomponuoja,

odailininkastapo.Tiesa,jisšistasdaugiauneguraš-
tininkas.Tačiauvisdėltorašo –eilėraštį,novelę,ro-
maną,dramą,–irtiek.Literatūrayraliteratūra(plg.
lot.lit te ra –raidė),–neidaugiau,neimažiau.Jinėra
vadovėlis,traktatas,pamokslasidėjosbroliamsarsavo
neprieteliams,–ojuolabiauneDievožodis.Tadirtie
„beprasmybėskonstatavimai“,„groteskiškiprasmės
ieškojimai“etc.–suvisomistikromisirtariamomis
implikacijomis–tėradažniausiaitiklakiosfrazės,me-
taforos,fullofsoundandfury,signifyingnothing.
Taip,kartais literatūragal ir„šokiruoja“.Bettai

greičiauskaitytojopabudinimas,–pravartukartais
pažadintivienaskitąiškasdienybės,monotonijos,su-
stabarėjusiųtradicijųirapsidairyti:galšistasnauja?

Okartaisreikiaprikelti(arprisikelti)išletargomie-
go,kadneužmigtumeperankstiamžinai.(Miegasyra
mirtiesšešėlis.)
Žodžiu,nulipkimenuokoturnų.Manau,išeitųįsvei-

katąnetikliteratūrai,betirrašytojui,kritikui,taip
patirskaitytojui:išliteratūrosnebūtųtikimasi,otuo
labiaureikalaujamato,kamjinėra„pašaukta“–koji
negaliarnesugebaarbakuojiišvisneturėtųužsiim-
ti;skaitytojasirkritikas(ypačkritikas!)skaitytųją
paprasčiau(neprasčiau!)–natūraliau,žmogiškiauir
žmoniškiau;orašytojas(taipgiirkritikas),nusiėmęs
kitųarbasavopatiesužsimaukšlintąaureolę,turėtų
mažiaukompleksų...
Na,akivaizdu,jogšiojevietojepatslaikastėkštitaš-

ką.Taipirdarau.

P. S.Žiūriuįsavoatsakymusirgalvoju:arčiatikrai
aš?Turbūt.Nelengvakituspažinti(kiektaiišvisįma-
noma),osavedarsunkiau.

2000m.gegužė

Į„nauJoJožidinioaidų“klausimusatsakokostasostrauskas
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tema: LIteratūra Ir reLIGIja

KąJumsreiškiatikėjimas?KoksJūsųreliginėssavimonės
kelias?KasJumskaiptikinčiajamdaugiausiapadėjo
susiformuoti:kokierašytojai,menininkai?

Gyvenutikėdamasirtikiugyvendamas.Tiekirtega-
lėčiautarti.Pasmustikėjimassuredukuotasiki„tikin-
tis“arba„netikintis“.Omažaikalbamaapietikėjimą
kaiptikinčiojobūseną.„Užrankosnežinomaslaikos,
tasdraugasvisųvalandųmūs,“–rašiauapienuolatinį
buvimąsuDievu.Taikitaslygisnegukonstatavimas–
tikintisarnetikintis,kaipirtikinčioabejonėsartamsa
yrakitokiolygionegunetikinčio.Tikėjimuireikiair
nusižeminimodėlviso,kodarnesupranti.Poto,kai
praregi,kadsupratustą,kasatrodėnesuprantama,
nebuvoapgaulės.
Betgalneapietai.Galšiektiekapiesavo,kaipsakote,

religinėssavimonėskelią.Pirmiausia–manoprigim-
tis.Neturėdamaspašaukimobūtikuniguarvienuoliu,
turėjaupašaukimąbūtiBažnyčiojesukuniguirvienuo-
liu:kaippasaulietis.Nemanogalvaaiškintis,kiektas
Dievuibūtina,tačiaudėlpadarytonegerodarbotuojau
pasibaisėdavautuodarbuirsavimi.Taippatirpasaulis
atrodėkažkoksnetoks.Atsimenu,arkliaistėvaivežasi
skiepytiįKlišiųpradinęmokyklą.Išsodybosmėlynojo
rojaus,kurvasarosramybėjedžiuguirgražu.Motina
laikoglėbyjesuvyniotąįskepetą.PrivažiavusImsrę,
nuokalnobesileidžiantstaiga,kiekakysužmato,aplin-
kuivėjuodamibaltaiapsivertėvisimedžiųlapai,mane
tiesiogpašiurpinoirnustebino:manetiesiogpritrenkė.
Omokyklojeiškaimųsuvežtivaikaiklykiabaksnojami
peiliukais,tikašvienasužrankosatvestastyliu.Visi
stebisi,iškuratsivežėtokįkantrųsusivyniojęįskepe-
tą,irnėvienasnenujaučia,kadašpritrenktastųvėjyje
pašiurpinusiųlapų.Matyt,nepaprastąpoveikįbuvo
padarę,neskadatikatsimenutąpašiauštąpasaulį,
visasnutirpstu.
Antra–namai.Visiketuriseneliaibuvokatalikai,

jųvaikaiirvaikųvaikai–katalikai.Kiekjietikėjo,
kieknetikėjo,nežinau,betužtekoneveidmainiavusių.
Jurbarkovalsčiaus„vaitas“buvorašytojoAntanoGied-
riaustėvas,omanosenelis–„magazinierius“.Dabar
skaičiau,kad„magazinieriais“rinkdavęsažiningusir
gerbiamus,nesjieturėdavodalytiparamąnukentėju-
siems.TėvaspasakodavoapieseneliokelionesįTilžę,

tikėJimasirnetikėJimas

Į„NaujojoŽidinio-Aidų“klausimusatsakoJonasJuškaitis

minėdavoSudargoklebonąknygnešįSederavičių.Arbaį
Šiaulius,Jurbarkobažnyčiaialtoriųparvežti.Visžiemą,
visrogėmisirarkliais.Namiebuvošventipaveikslai,
kryžiaikambariuoseirsode,motinasužodžiotarimu
pamokėmelstis,sekmadieniaiiršventadieniaibūdavo
švenčiami,gegužėsirspaliomėnesiaiskalbamasrožinis
irmaldos,kaimevisilaidojamisukunigu.Tėvaikone
kasvakarąaptarinėdavopraėjusiądieną.Lygdureli-
gijos,moralėsiretikosprofesoriai.Aslojesėdėdamas
sujaudintasklausiausijųpaskaitų...Negailestingųnei
sau,neikitiems.Jeigunetaipgyventa.
Trečia–aplinka.Kastikateidavo,giminėarnegi-

minė,pirmiausiapašnekindavo,paglostydavo,pajuo-
kindavomus,mažusvaikus,otikpaskuikalbėdavosi
apiereikalussutėvais.Taippatišeidamas.Pakeleivis
arpavargėlisbūdavoapnakvinamasirpavalgydinamas.
Jurbarkasypatingojevietoje.MažosiosirDidžiosios
Lietuvos, istoriniųvalstybėspadalijimų, tadatrijų
vyskupijų–Kauno,Vilkaviškio,Klaipėdosprelatūros
arkaiptendarvadinosiprieštai,riba.KazioBradūno
prašiau,kadatsiųstųtrisBroniausKviklio„Lietuvos
bažnyčių“tomus,nesmanovyskupijojebuvoirJur-
barkas,irŽagarė.ApieŽagaręžinojau,kadtengimė
keturvėjininkasJuozasŽlabys-Žengė ir,vėliau,ten
ištremtasvyskupasJulijonasSteponavičius.Očiapat
Šakiai,Raseiniai,Tilžė,Tauragė.Kaimuosegyveno
katalikai irevangelikai liuteronai.Klišiųmokykloje
mokiausisuAdele,JonuirJuozuSnapaičiais,Juozu
Macaičiu–evangelikais.Apsikeisdavomekatekiz-
maisirgiesmynais–kaippasjus?Betlaikydavomės
savojokelioįDievą.Kaipirsuaugę:eidavovisikartu
įbažnyčią,nuėjępasukdavoįsavas,oišėjęvėleidavo
kartunamoįkaimą–padėtivienikitiemskaipDievo
bendrakeleiviai,skirtumuspalikęaiškintisviršūnėms.
Požydųsušaudymotėvasišturgavietėsparvežėapie
šešiasdešimtžydiškųknygų,patsvosnenušautas.Aš
sunešiauirsukroviauantaukšto.Motinaturėjoišlai-
kiusisavopradžiosmokykloslaikonutrinamųjųlentelių
irgrifelių.Kainusibosdavoskaitytilietuviškaiiškairės
įdešinę,vaikaiatsinešdavomepostorąpilkąžydišką
knygąirtojelentelėjeišdešinėsįkairęrašėmehebrajų
tekstus,niekonesuprasdami.Dabaraišku,kadtarp
tųknygųbuvoirBiblija.Kąmesišjostadaparašėme,
Dieve?Kaišaudėžydus,mesmažisėdėjomegriovyje
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išbėgęišnamų,otėvasakėjolaukąpiktas,kadšaudo,
negalėdamasžodžioištarti.Sutomisknygomisvokiečiai
1944m.rudenįpadeginėjomūsųtrobas.Turiuvieną,nuo
rasųpatvoryjesušlapusią,betrusišką–„Enciklopedija
Jevreistva“.1944m.,susniegais,tėvamsbepašaraujant
potuščiąKlaipėdoskraštą,motinaantšiaudųvežimo
parsivežėnemažąirsunkųgeležinįkryžių,radusinu-
mestąViešvilėjepriesudaužytosevangelikųbažnyčios.
Glėbyje,susivyniojusiįskepetą,kaiptadamane.Tik
daugsunkesnį...Mūsųkryžiaibuvosudegę,apdegėir
sode.Perlaikąšitogeležiniaigražūspastovaisuiro,
tačiaupatįkryžiųišlaikiau.
Ketvirta–auklėjimasirmokymas.Namieišmokyti

poterių,pradžiosmokyklojemokėmėstikybos,pamo-
kosprasidėdavo irbaigdavosimaldomis.Mokytojas
VincasŽdankusnetrusamsužėjusmaldųnenutraukė.
PrievokiečiųbuvauparuoštaspirmajaiKomunijaiir
Sutvirtinimosakramentui.Ilgasbuvomokslas.Eidavo-
meįJurbarkąpervasaras.Sutvirtinimosakramentui
kunigasruošėšventoriuje,sėdėdamasantstorome-
džiokamieno,atstatantbažnyčiąposudegimo.1942
m.rudenįegzaminavokelikunigaizakristijoje.Ilgai
egzaminavo.Skirstėmėsirvėlrinkdavomės.Tikge-
raiparuoštus1943m.sutvirtinovyskupasVincentas
Brizgys.Dirbome laukus irbažnyčioneidavomesu
džiaugsmu.Nuotėvųašnegavaumušti.
Penkta–ilgasudėtingųlaikųpraktika.Laimėsir

nelaimės,karasirtaika,partizanaiiržmoniųišveži-
mai,persekiojimaiužtikėjimą.Bažnyčiojepokaroper
didžiąsiasšventespriedurųsėdėdavokomjaunuolis
irsurašinėdavovisusateinančiusmokinius,opaskui
tokiusišsikviesdavoklasėsauklėtojas,kartaisdirekto-
rius.Universitete,kariuomenėjetaippatreikėjomelstis
slaptai.Būdavoapsileidimų.Betašmeldžiausi.
Šešta–Dievoilgesys.Nekadvisitaipdaroarneda-

ro,nekadgarbėarnegarbė,naudingaarnenaudinga,
būsiudisidentas,okadmanpačiamreikalinga,bū-
tinairvertinga,norstoksbūčiauirpaskutinis.Neiš
baimės,nedėlatpildo,okadmanoprieita,išmąstyta,
patirta,gyvenimupasitikrinta,sužinotairįsitikinta.
Mesgyvenamešeimoje.Nuo1958m.neturėjaudantyse
cigaretėsirišvisoišgėriaugalpenkisbuteliussauso
vyno.Jeinuteistųmirtiirlaikytųkamerojekaipkokį
naciųvadąapkrovęsvaigalaisirvalgiais,neliesčiau,
paimčiaukiekirkomanreikiabetkadapaprasčiau-
siaipavalgyti.
Septinta–ŠventasisRaštas,teologijos,filosofijos,

dvasiniųknygųskaitymas.Taippatsutiktižmonės.
Apiegyvusnelaikas,norėčiaupaminėtikelismirusius
kunigus.Jurbarke1943m.pasmanotetąapsigyveno
gimnazijoskapelionasEdvardasPetrelevičius.Petre-
lioslapyvardžiurašėir„Židinyje“.Dabarapiejį,ypač
rajoninėje„Šviesoje“,randuvisko.Netkadbendravo
sugestapu.JurbarkoklebonasamžinatilsįMykolas

Buožiusmankartąpasakojo,kadPetrelevičiusmetė
kunigystę.PopasitraukimoišLietuvos1944m.apie
jįradautiktrumpai„Lietuviųenciklopedijoje“.1994
m.VilniujesusitikausumonsinjoruLaduTulaba,iš
kuriosužinojau,kadPetrelevičiuskunigystėsnemetė,
tikišstojoišjėzuitų.Kodėltaipdominašiokunigoliki-
mas?Todėl,kadjo1944m.paliktosbibliotekosturtai,
ŠventasisRaštas(arkivyskupoJuozapoSkvireckover-
timas),Šv.KazimieroDraugijosirTeologijos-filosofijos
fakultetovisosišleistosknygos,žurnalai„Logos“,„Tie-
sosKelias“,„Soter“,„Erranus“,„Atheneum“,„Židinys“,
„NaujojiRomuva“,kitipanašūsleidiniaitaipapšarvavo
manoankstyvos jaunystėsmintis, jognepajėgėpra-
muštikomunistinėokupacija,kaip1944m.Jurbarką
šturmuojantrusųgeneroloUsačiovosunkiojiartilerija
nepramušėdotų,kuriuosplienošarvaisapgaubė1944
m.vasarąvokiečiųatvežtiprancūzųbelaisviai.
Garsusisžydųgelbėtojas,teisuoliupavadintas,sa-

lezietisBroniusPaukštys.Išgelbėjodaugiaukaip200
žydų,kalėjogulaguose,ligipatmirtieskasmėnesįturėjo
važinėtiįVilniųirsovietiniamesaugumeregistruotis.
Kai1962m.apsigyvenaugimtajameKuturiųkaime,jis
manelankydavo.Neradaukiturparašyta,tadnorėčiau
čiapateiktipatikslinimui,ką jismanpasipasakojo.
1941m.prierusųbuvęsKauneĮgulosbažnyčiosrekto-
riusirprozakristijoslangąstebėjęs,kaipsunkvežimiai
suišvežamaisiaisvienaspokitosukęišLaisvėsalėjos
įstotį,okiekvienamesėdėjodurtuvusatstatęraudo-
narmiečiaiirpolinksmąžydą–vertėjąarpalydovą.
Širdisgalėjusiplyšti.Lygiaitaip,kaipnuošaudomų
žydųkančių,todėlpatsirskubėjogelbėti.Lygiaitaip,
kaipenkavedistamsgalabijantlietuviuspokaro,dėlko
nutarėpriešintis.Jožodžiais–ašKristauskunigas.
PranasRačiūnas,marijonas,taippatminima(„xxI 

amžiuje“),kademgebistųagentaijįvadinęVatikano
šnipuLietuvoje,oAmerikos lietuviainepasitikėję.
Paradoksas:KGBarchyvųtyrinėtojai istorikairašo,
kadpoJuozoLukšosžuvimoVakarųlietuviaipalaikę
ryšįtikperJonąDeksnį,KGBagentą,opošio–per
„Tėviškės“draugiją.Pervisąagentūrą!SuRačiūnu
lageriuosebuvomanožmonosbrolismokytojasJonas
Žilaitis,kurisdaugiaukaipdešimtmetųišjobibliote-
kospaskuimumsveždavoknygas.Veliuonojeužsidarę
skaitydavomeduodamiirpatikimam,žinodami,kad
šisgaliduotitokiampatirtaiptoliau.Popiežiųencik-
likas,Maceinos,Girniaus,Rubšio,Paškaus,Bartho,
Ratzingerio,Tilicho,Maritaino,šventojoAugustino,
JonoPauliausIIraštus,„LietuviųKatalikųMokslų
Akademijosmetraščius“,serijos„Krikščionispasaulyje
irgyvenime“tomus,Bažnyčios,krikščionybės,Lietu-
vosirpasaulio istorijas,katalikųautoriųpsichiatrų
beipsichologųirsociologųraštų,teologijosirfilosofijos
knygų,Nepriklausomybėsmetoleidinių,lenkųZnak 
leidyklosknygų,savilaidosišleistųdaugiatomių„Dog-

Į„nauJoJožidinioaidų“klausimusatsakoJonasJuškaitis
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matinėteologija“,„Dvasioskultūra“arbalietuviškai
tokių,kaipdabarpakartotosKrolio„Jėzauspėdomis“,
Lellote’s„Gyvenimoproblemossprendimas“,„Lietuvos
KatalikųBažnyčioskronikos“numerių...Paluobiuose
klebonaudamasRačiūnasvadovavovienai išdviejų

slaptųjųkunigųseminarijų.Dabarminima,kadperšį
kunigąvelioniskardinolasVincentasSladkevičiuspri-
sijungėpriemarijonų.Darpriespaudoslaikais.Žmonos
broliuiRačiūnassakydavosi,kadturįsužsieniopasąir
gresiantsuėmimuiišvažiuotųįAmerikąpasmotiną,
todėlveikiąssavopogrindžioštabekiekkitaip,negu
kiti.AškunigąRačiūnąmačiautikvienąkartą,per
pirmąjįSąjūdžiosuvažiavimą.
Jurbarkovikaras,paskuiSiesikųklebonasAlgirdas

Mocius,ypatingaskunigas,kaiprašoma,partizanų
kapelionasir lageriųdidžiadvasis,tikrasganytojas.
Sujuotekopačiambendrauti.Ilgametisdvasiosvadas,
nuodėmklausis,patarėjas,nušvietėjasto,kasnesu-
prastaarneišsiaiškintaikigalo,spragųužtaisytojas,
orientuotojasįtikrąjįšiuolaikinįBažnyčiosmokymą,
Eucharistiją,nuodėmėssąmonėssupratimą,galimybę
suDievomalonepasikeisti,asmenybėsugdymą,gyve-
nimąirveikląokupacijossąlygomis,savęspažinimą,
maldosbūdusir išpažintį.Šiskunigasišmokė,kaip
gyventitarpneturinčiųpašaukimo,netikrųaružver-
buotųkunigų.Išjodetaliaisužinojome,kaipLietuvoje
smaugiamaBažnyčia.Mūsųdienomisarchyvųtyrinė-
tojaitąirpatvirtinadokumentais.Atsimenu,Vilniuje

teisiantdabararkivyskupąSigitąTamkevičiųapsistojo
supalydatrumpampasmus.Maneitinepatarė,žino-
damas,kądarau.Pamatysi,broli,kokįširšynąirtaip
aštaupriviliosiu.Kaipalydėjomesužmonaįtroleibusų
stotelęMickevičiausgatvėje(kurEstijosambasada),
belaukiantpaklausė:armataikąnors?Sakau–netrum-
paičiagyvendamaspirmąkartąpamačiaušitiekjaunų
vyrųgelsvaisapsiaustais:vienieinaįtąpusę,kitiįkitą,
tiescerkvestovilengvasisautomobilisirtrystokiepat
šnekasiįniekąnekreipdamidėmesio,darkitiįkiemus
eina(oištenkitiišeina),prasilenkdaminesišneka,bet
viskaslygsurežisuota.Kunigasnusijuokė,atvažiavo
troleibusas,atsisveikinomeapsikabinę.Tiebebruzdą
sugelsvaisapsiaustaispranykokaipširšės,tikvienas
apygarbanistaipnetikėtaiišdygovaidindamaspraei-
vįtiespatmanimiirįžūliaiatsisukęsnužvelgėveidą
skvarbiomispiktomisakimis.Saugumiečiaiprieina
drambliožingsniais.
Manotikėjimaspaprastasirkaipgyvenimas.Jįfor-

mavonerašytojaisumenininkais,oabsurdas,kuriame
išlikdavaugyvas.Rašytojaisumenininkaisnebent
perspėdavo,kadbetikėjimopatslikčiauabsurdas.

Aršiuolaikinėjeliteratūroje(užsienioirLietuvos)re
ligijadardaropoveikįkūrybai?Irkaip?Aregzistuoja
krikščioniškojiliteratūra?

Aišku,daro.Nevienkrikščionybė.Lietuvoje taip
patišleistatokiųknygų.Vienikuriaišsavoreligijos
kaiptikintys,kitikaipreligijomisbesinaudojantys,
net savotiškąšamanizmąsupūtę,kitipašiepdami
pseudoreligingumąirprietarus,darkiti,tiesiogiaiar
netiesiogiai,priešreligiją.Gaila,kadneišleidžiamanet
lietuviųkrikščioniškosiosliteratūrosantologija.Kiek
pažįstu,būtųneplonairvertingaknyga.Pamatytume,
kąparašęnetikpraėjusiųlaikųar laisvėjegyvenę,
betirokupuotosLietuvospoetai.Girdėjau,kaipper
„LaisvąjąEuropą“rašytojasAlgirdasLandsbergislabai
teigiamaiatsiliepėapieholokaustuimūsųpoetųskirtą
antologiją„Mirtis,RečitatyvasirMėlynasdrugelis“,
kuriLietuvojenepastebėta.Todėl,kadniekotatema
nerašėsovietinioauksoamžiaustautosnumylėtiniai.
Pasigirdębalsųužjūryje,esąnetokiasknygasreikia
leisti,oapiesavotautosgenocidą.Prašomtikleisti!
Busdešimtkartųstoresnėir–tųpačiųautorių,kaip
irapieholokaustą.Pasižiūrėkite,kaskąirkadapa-
rašė–irapiesavotautosgenocidą,irapieDievą:taip
patrasitetųpačiųautorių...Per„Mažąjąstudiją“po
kardinolomirtiespasigirdo,kadLietuvojenėraįrašy-
taesminiopokalbiosukardinolu.Perdešimtmetų!O
aryraesminiųpokalbiųsudargyvaispartizanaisir
politiniaiskaliniais?Užtatlaistoesminįvandenėlį į
trečiąjįtūkstantmetįįsiamžinimuididiejigražbyliau-
tojaiirauksaburniai,išvaizdūsvaldininkaiirvisokie

JonasJuškaitis.onospajėdaitėsnuotrauka

tikėJimasirnetikėJimas
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„mongoliukai“.Artyčiataipdaroma,arišapsileidimo?
Kasišesmėsžino,kadirmūsųšimtmetyjeyrakrikščio-
niškojikūrybavokiečiųkalba–krikščioniųmąstytojų
beirašytojų,katalikų,protestantųbeikrikščionybei
artimų?Pavyzdžiui,KarlBarth,RomanoGuardini,
HansCarossa,ReinholdSchneider,WernerBergengru-
en,GetrudvonLeFort,AlbrechtGoes,StefanAnches,
ElisabethLanggässer,LuisaRinser?..

KritikaJuslaikomeditacinėslyrikoskūrėju.Kokias
filosofines, teologines idėjas ir iškokiųmąstytojų
perėmėte?KokiąįtakąJumsdarėegzistencializmas?

Kartąperpamokslągirdėjaukunigąsunkiaiaiški-
nantįEvangelijosvietą–kaslaikosimanoįsakymų,tas
pasiliekamanyjeirašjamepasilieku.Kaipievoježiūrė-
jauįžoles,kaipjossusimaišiusios,rausvais,geltonais,
violetiniais,mėlynais,baltaissudėtingaisžiedaisžydė-
damosirvienoskitųnestelbdamospasiliekašviesoje,
ošviesapasiliekajose,atrakinusižiedus,–skirtingos,
betvisosvienoješviesoje,kuriištikrųjųbalta,manat-
rodė,taiptinkataiEvangelijosvietaiiržmonėms,jog
pasinaudojaueilėraštyje„Priešamžinąžemėsrytojų“.
Arbatykiaisvakaraisrugsėjyjestebėdavauapsėtusir
suakėtuslaukus,kuriuosenetikėtaipakildavokoks
besisukančiųdulkiųstulpasirbėgdavokaipžmogus
pertuoslaukus,kolpranykdavoprieblandostolumoje.
Atrodė–kurnoridvelkiantidvasiapasigaunažemės
dulkesžmogauskūnui,prabėgančiampergyvenimąsu
savosiela.Matydamassudūžtančiąsnaigęstebėdavaus,
kaipjisudūžta,betliekajosnematomatvarka,kiek
tiksnaigiųnetvarkingaisudužtų.Kaiištamsiausių
debesųkrisdavobaltassniegas,eidamasperjotyru-
mąsusimąstydavau,arneišsunkiausiųirtamsiausių
gyvenimovalandųtaipšviesuspasirodėmanDievas,į
kurįgalisavopėdaspakreipti.Požemęvaikščiodamas
rašauapieviltį.Irviskas.Suegzistencializmumane
„Židinyje“supažindinoJuozasGirniusbeveikdarvai-
ką.Paskuibuvosudėtingųknygų.Tačiauyramano
patiesegzistencija,apiekuriąbentčiapatylėčiau,bet
kainuolatperLietuvosradijągirdžiukrikščioniškųjų
švenčiųsupagoninimąirslaptaiskleidžiamąateizmą,
pasisakysiutiek:sunkiausiomissavovalandomisįbet
kokiusnemalonumusašatsakautyliugiedojimusavo
mintyse:garbėDievuiTėvuiirSūnuiirŠventąjaiDva-
siai!Nuolatiniutyliugiedojimusavomintyse.

KokįjaučiateryšįsuJurgiuBaltrušaičiu?KuoJums
artimajobūtiessamprata?

ApieJurgįBaltrušaitįseniaiesuprašomasparašyti,
betprivengiu.Kadangipatsištokiopatieskaimo,pojo
tėviškęmažasbėgiojau,prisiklausiauviskoišjogimi-
niųirarchyvarų.Tadpasuksiukalbąkitur:atsimenu

kulantspragilais,paskuiarklinėmiskuliamosiomis,
pasmusvadinamomisbūgnais,paskui rausvomis
didžiulėmiskuliamomissumotorais,paskuikombai-
nais.Šitaipkeitėsivisidarbai,ojuospatskaimeper
gyvenimądirbau.Miestuoseužaugomiesčioniukai,
kurieviskąvertinapagalmadas,nuolatperkamusbe-
sikeičiančiusirišmetamusdaiktus.Taipirįliteratūrą
žiūri.Ašsavogyvenimoatsiminimųnegaliumėtyti
kaipjiedaiktų,norsjiematystikspragiląarbakom-
bainą,nesuždaiktųnematobūtiesvientisumo.Todėl
suBaltrušaičiujaučiutiktokįryšį,kadmuduvienodai
atgyvenęirnereikalingi.Ypačkaiirvienam,irkitam
pasaulisdarkaipnašlaitystė.Nuopat1972m.rinkinio
„Mėlynažibutėapšvietėlikimą“manopoezijojepaslėpta
krikščionybė,moderniapoetika,krikščioniškaetikair
tautinedvasiaatmestassovietmetis,odabarpervisą
dešimtmetįprosovietiniailiteratūrosvertintojainutyli
manokūrybosturinį.

KaipJūsųkūrybąformavoJūsųverstipoetai,pvz.,
RainerisMariaRilke?Pagalkąjuospasirinkdavote?

Sunkupasakyti.Formavo–galirtinka,nesišvidaus
privalaipatssavoviskąturėti.Kaipžinote,leidyklo-
jegulistoramanopoezijosvertimųrinktinė,kadangi
nėrapinigų.Japonųseniejipoetai,Goethe,Hölderlin,
Heine,Nietzsche,George,Rilke,Trakl,Carossa,Nor-
wid,Lorca,Lermontov,Jesenin,Mandelštam.Apie50
autorių.Nebūtinaikrikščioniški,betgerųpoetųgeri
eilėraščiai.Pagaltairinkausiirautorius.Manpatinka
trumpi,prasmiųkupiniirgrakštūseilėraščiai.Negalė-
čiaupasakyti,kuriemanovertimaigeriausiaipavykę,
galtikišdrįsčiautarti(nesverstakelių),kadGoethe
„Mylimoartumas“,Lermontovo„Kalnas“,Rilke„Tave
randuvisuosdaiktuos“, „Pantera“,Traklio„Žiemos
vakaras“,Jesenino„Šaganetumana,Šagane“,Lorcos
„Amparo“užmanegeriaukolkaskitineišvertė.Rilke
nėrakrikščioniškasautorius.Rinkausijokrikščionybei
artimąkūrybą.Beto,verstiejinevisijoeilėraščiaiman
patinka.Verčiauirišreikalo,nesanuometuMaskvos
grėsmėbuvodidesnė,negudabar,bentRilkeuždraus-
ti.Tiesiogaukojausi,kadangi„Vagai“1975m.reikėjo
sudarytiknygą.Prašydamasnedėtitų,kurgalnieko
neišeis,dirbsiuirveltui.Betnepavykoatkalbėti.Olyg
tyčia ištų iratsirenkamamokykloms.Nesuprantu,
kodėlnepasitariamasuvertėju,kaipnesuprantuir
manprirašomobūtinaiRilke’spoveikio.Niliūnassavo
„Dienoraščiofragmentų“antrojojeknygojesamprotau-
jaapskritaiapievertimus.Betpoezijaneišverčiama,
originalasvienas,ovisivertimai–tikbandančiųkita
kalbapadirbiniai.Rilketikraigeraspoetas,kąapiejįkas
bekalbėtų,galtikperdaugprirašėirperkruopščiaigy-
vendamasrašė.Joeilėraščiai,kaip„Toksvienasnamas
kaimošiogale“,„Ruduo“,„Rudensdiena“,„Vienatvė“,

Į„nauJoJožidinioaidų“klausimusatsakoJonasJuškaitis
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„Pantera“manestebino,„SonetųOrfėjui“geriauniekam
neversti,o„Duinoelegijų“visaineliesdavau–palieku
snobams.Rilkepasiekėirgražiospoetiškosišraiškos,
irtikrumo.Pavyzdžiui,„Vienatvė“.Versdamasgalvo-
davau–iškurvisatai?Laiškuoseradau,kadpašiurpo
Bremene:turėjotuojauišbėgti,nestasmiestasbega-
linėjelygumojepriebegalinėsjūrosvandenslygumos.
Tikraipasibaisėtina.

Šiuolaikinėje literatūrojeDievą tarytumpakeitė
„niekis“,„tuštuma“.ArDievastapobeprasmis,arjis
tiesiogapeinamas,arjistapokalbosproblema?

JeiguDievasapeinamas,nereiškia,kadDievonėra.
JeiguDievaskalbosproblema,nereiškia,kadbūtinai
tenirDievas.Nerimta,kairašytojasapsiskelbiareligi-
josišradėjuarDievonebuvimopatvirtintoju.Rašytojas
išgyvenaDievąišpažindamasreligiją.Čiairpasirodo,
kiektikrasirkūrybingas,nesgaligelmepraturtinti
žmonijospatirtį.Irvisiškaišėtoniška–klastotiDievą.
OmūsųlaikųateizmątaikliainusakėJuozasGirnius:
Dievaspripažįstamaskaipkažkoksvisatosvaldovas,
betneįsileidžiamasįžmogausgyvenimą.TaipDievas
irpasidarobeprasmis.Pasaulįdabaružvaldępinigai.
Lietuvojepaplitusidar,pasakyčiau,irbesąmonė,kaitas
patsžmogusbeišpažintiesatgailoseinaKomunijosir
gyvenalygbedievis.Taiužsavoveiksmusneatsakingo
materialistinėssistemosauklėtiniosavotiškinesusipra-
timai,iškuriųkūrybojepasidaronetkliedesiai.

Esaterašęs:„gyvenimądainuotmantereikiagim
tosioskalbosirDievodvasios“.KaipJūssuprantate
krikščioniškąjįdvasingumą,beje,dažnaipateikiamą
trivialiai?Kaipjįįkūnytiliteratūroje?

Dievastaspatsperlaikus,laikųatrandamasiratras-
tas.Savoesybenesikeičiairžmogus,nuolatkeisdamas
savoišradimus.KalbėdamasapieDievodvasią,turėjau
galvojedvasingumąperKristų.Okąpoetasgalibe
kalbos?ManlabaimielaHeideggeriomintis,kadmes
vaikštomežodžiųdienoje.Tikrasstebuklasirdidžiausia
Dievodovanamums–kalba.Patirto,atrasto,sužinoto
neįvardiję irnepasakę–niekonežinotumeneivieni
apiekitus,neiapieviską.Žodžiaisapsišviečiame,nes
liktumeaptemę.ŽmonėsirDievąnusakosavolaiko
žodžiais.Taipnaujinasikūryba.Kaipkaskąapiekal-
bosgalimybeskalbėtų,tačiauirtuosabejojimustegali
pasakytikalba.Galimiirdidžiųjųmistikųpatyrimai,
pavyzdžiui,TeresėsAvilietės,gal iranapuskalbos.
Poetasviskamirvisadateturikalbą,lygtarpininkas
tarpDievoirpasaulio.Tikrasdvasingumasišreiškia-
maslabaipaprastairlabaišvariakalba:
 Vakarežiogeliaiskalins,
 Leisissaulėbalsgana.

 Prasiskirsrugiuoskūkalis,
 Manjovienobusgana.
PamėginkitešįAisčioposmelįišverstiišjopoetinės

kalbosįkitųkalbųpoetineskalbas,nepadaręišjoba-
nalybės.

Arreligijanedidinanepasitikėjimogyvenimu,ar
neužliūliuoja,neguodžiakartaistuščiaispažadais?

Religijareikalauja,skelbdama,kastikrasisgyveni-
mas.Laisvaiapsisprendusiamirpažinusiamdvasios
persvarąpriešmaterijątaiplengvaDievejudėti,kaip
vandenyje.Kamreligijadidinanepasitikėjimągyveni-
muarguodžiatuščiaispažadais,tievarguarišvisoją
yrasupratę.Gegužės31d.perLietuvosradijągirdėjau
pokalbįsuarkivyskupuSigituTamkevičiumi:nors80
nuošimčiųlietuviųlaikomikatalikais,betišjųtik10
nuošimčiųlankobažnyčią,oištų10tik10nuošimčių
tikrikatalikai...Taspatpasakytinairapiekunigus.
LietuvojedarniekadatiekdaugnebuvoŠventojoRašto
irtiekdaugnegyvenimopagalŠventąjįRaštą.Žmonės
prieškokįrenginįbėgaįbažnyčiądėlakių,netikėdami
SeimeprisiekinėjaDievu.Atsimenu,1945m.auklėtojas
mūsųvisąklasęprievartasurašėįpionierius.Oatėjoį
susirinkimąbūsimasispoetas,tadakomsorgas,Vladas
Grybasirpovienomokiniopasiskundimovisusapklau-
sėišnaujo,palikotiklaisvainorinčius.Arne6iš60.
Lygiaitaspatsirdabar,tikatvirkščiai.Čiavertybinė
problema.Kamreliginėsvertybėsnėravertybės,tamir
gyvenimonėra.Pasmusdartoligražunetligivertybinio
apsisprendimo.Paprasčiausiaižmonėstraukiadegtinę
peršiaudelįirdūmuspercigaretęsavoinstinktuose.

Kaippoezijagalipadėtitrauktižmogųišnuodėmės,iš
„prometėjiškoegoizmo“(I.Drewitz)?Artebeaktualuskrikš
čioniškastikrovėsinterpretavimo,perteikimobūdas?

Kaižmonėsvienikitųmažiaupradėjobijotisunepri-
klausomybėsatkūrimu,apie18laiškais,susitikimuose,
besikalbantprisipažino,kadmanopoezijajiemspadėju-
si.Užmanetalentingesnispoetassakosi,kadjaunystės
krizėseprisikėlęssumanopirmosiomisknygomis.Iš
vienožurnalistoišgirdau,kadbuvotiekprasigėręs,jog
palikošeimą,žlugokaipžurnalistas,obeskaitydamas
vėlatsitiesė.Paralyžiuotasisdėkoja,kadsusiradomano
knygas.Tailengvesniejiatvejai.Nežinome,kiekmūsų
kūrybapadarožmonėmsgera,okadblogadarytų,tur-
būtnenorimenėvienas.Jeigužmogųpakelia,taiesama
pakeliančiosgalios.Nei„prometėjiškasegoizmas“,nei
„optimizmas“,nei„sveikasprotas“manpačiamnebūdavo
keliamojimenogalia.Tąpoezijosgaliąmatydavaunet
liūdesiošviesoje,tiktasliūdesysvadintinasdieviškuoju
liūdesiu.Pasmusbūdavoverčiamikomunistavimoir
indėniškosmistikospilniLotynųAmerikosromanai,o

tikėJimasirnetikėJimas
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dabartaippatskleidžiamosnuotaikos,kadmenininkas
būtinaiturivoliotis.Duodaminetpavyzdžiai,kaiptoks
irtokstokiaisartokiaislaikaisbesivoliodamassukūrė
šviesos.Betkodėlpatysnesukuriate?Galtastadabesi-
voliodamaspersavokūrybąprisikėlė,ojūsjuoprisiden-
gęteisinatesavoišsivoliojimus?Naujaesątiktai,kas
dabarbesaikomėgdžiojamaišVakarų.Nejaugi?Jeigu
tenjauišrastairkiektasmėgdžiojimasgalitrukti?O
mankaipnaujinasikeliančiojišviesa?Pavyzdžiui,man
šviesiHenrikoRadauskopoezija.Papasakojaukartą
JurgioBlekaičioatsiminimusvertėjuiDominykuiUr-
bui,kadindiferentasRadauskas,Blekaičiožodžiais,
buvolabaitaktiškasirtolerantiškastikintiesiems.Ką
tu!–nusteboUrbas.–Šidijos išvisko…!OAleksys
Churginassakydavo,kadRadauskasbuvonetikintis,
betlabaimėgoskaitytišv.Augustino„Išpažinimus“ir
vienasnueidavodažnaipatylėtiįbažnyčias...Jievisi
tryspažinojoRadauską,oaštikjopoeziją.

Jūsnekartąesatepasisakęsopiaisvisuomenėsklau
simais,kai „žmonėssiunta irkvailėja“.Kaip,Jūsų
nuomone, įmanomaužbaigtidabartinį „tautos tylų
pilietinįkarą“?

Siunta,kadkvailėja,okvailėja,kadsiunta.Toksir
tastyluspilietiniskaras.Kadairkuojispasibaigs,aš
nežinau.ManpatinkaFrançoiseThom.Ašjosnemačiau,
betlygvienaskitomintisskaitytume:kąašpasakau
išnujautimųirstebėjimųgyvendamas,jipasakopa-
tvirtindamadokumentais,nespriejųprieina.Sojūzas
išprovokavoReichą,nesirVokietijojegalėjopasidaryti
Sojūzas.RusijojetaipprigijoVakaruosesugalvotoko-
munizmožmėkla,jogiršiandienvienintelėRusijane-
sidomipasaulyjesensacingakomunizmonusikaltimų
„Juodąjaknyga“.Lietuvaneapginama,todėldarprieš
karąpasidalinta,pokaroapstatyta,pritiestakeliųper
nušluotąkaimą–seniaiparuoštaintegracijai.Dabar
Amerikosekspertaipersavoradijusskelbia,kadirgy-
ventojųšiameregionenaujamtūkstantmečiuiprasidė-
justurėtųsumažėtiperpusę.Taipsunkiaigyvenant...
Žodžiu,ateislaikastylųpilietinįkarąpakeistiįpatogų
prekybinįtraktą,nesmestikperėjęįdutoliusišRilke’s
eilėraščio„Toksvienasnamas“.Kąsakydavovaldžia
apieBasanavičiaus,Kudirkosirkitųkūrybosleidimą
pirmaisiaispokariodešimtmečiais?Darnelaikas,tau-
tanepriaugus,ateislaikas–irbusišleista.Tadabūtų
darępoveikįtautai,odabarnedaro,nesatėjolaikas,
kadpadarytijaunebegali.Priauginotautos!Leidžiami
dokumentai,atsiminimai,liudijimaiapieistorijostikrą
tiesą,betLietuvąsavorankoseturikomunistųsukagė-
bistais,nomenklatūrininkųirkriminaliniųnusikaltėlių
jungtiniskapitalizmas.Arbuskamtuosskelbiamus
gausiusduomenissusisteminti irgiliomisišvadomis
nuginkluoti„kariaujančius“?

ArnukrikščionėjusiojeLietuvoje,kaipirVakaruose,
regimebūdų,kaipatgaivintikrikščioniškąjąkultūrą,
krikščioniškąjądemokratiją?

AšVakaruosenegyvenau,netnebuvau,nežinau,kiek
jienukrikščionėję.Matautiknukrikščionintusdalykus,
plūstančiusišVakarų.OLietuvąpažįstamepatys:nuo
ekskursantųįRomąikitragiškossmuikininkomirties.
Reikiadirbtikrikščioniškądarbąirpadėtidirbantiems.
Netstebina,kadtaipkatalikainesirūpintųsavožmonė-
mis.Kartaisatrodo,jogjiegyvenavisipagalTeilhardą
deChardiną.AnotMaceinos,vienintelįkrikščionį,pa-
rašiusįhimnąmaterijai...Perdešimtmetįjukpasirodė,
kaskiektikri.Juosreikiairpalaikyti,kadišliktųgyvoji
krikščioniškakūrybairkultūra,nes,nykstant,praeities
irpasaulioeksponavimaineišgelbės.
KaikūrėsiKrikščioniųdemokratųpartija,buvau

kviečiamas,bentgarbėsnariu,prašomasredaguoti
„Apžvalgą“.Kaiposenyvaspoetas,nestojau,nesutikau.
Sakau–kąašdarysiu,nesgaliteatkurtipartiją,įsteig-
tilaikraštį,betiškurgausitekrikščioniųdemokratų?
Nestojaukviečiamasirįkonservatorius.Esuirbūsiu
nepartinis,beteinusukrikščionimisdemokratais(par-
tija),konservatoriais(išlikusiais)irpolitiniaiskaliniais
beitremtiniais.Konservatoriamskuriantisvienasrim-
tasistorikas,patriotasirinteligentas,manaiškino:tik
pagalištikimybėssąrašą,tvirtiirtikri.Atsakiau–taip
darydamitegalėtųrinkimuslaimėtigaltik2020metais,
odabarbusirtokių,ir–imskąpagriebs,stosvisokių,
nesreikialaimėti.Okasbuspaskui–pamatysi.Pagal
tikimybiųteoriją...Pagalištikimybėssąrašą,sakau,te-
galėtųkurtistikKrikščioniųdemokratųpartija,nesjai
nėrakurskubėti,irsušitokiaLietuvajinetlaimėjusi
niekonepadarytų.Ypačkaipasaulyjeateinaįvaldžią
aplinkuinejossocialinėsprogramosgalimybiųjėgos.
AlbertasZalatoriusprimindavo,kadLietuvąvisada
gelbėdavotiknepartiniai.VelionisZalatoriusirtei-
sus:kaipartiniailaisvėjeprisidarydavo,juospuldavo
kritikuotinepartiniai,okainelaisvėjepartiniaipa-
bėgdavoįRytusarįVakarus,pasilikępriešųpuolami
nepartiniaiužLietuvąguldydavogalvas.Ašneprieš
partijas.Tačiaupasmusdartikvienapartija–bet
kokiospartijostųpačiųpastangosperpartijųgausybę
irskaldymusišsilaikyti.Tas10nuošimčiųneiš80,
oiš10nuošimčiųkatalikųdarišeikvojajėgasnedėl
krikščioniškosiosdemokratijos,odėlelementariausių
žmogausteisiųmūsųkomunistųsukagėbistais,no-
menklatūrininkųirkriminaliniųnusikaltėliųdemok-
ratijoje.Ardaug,tikinčiųirnetikinčių, išdrįstančių
sauprisipažinti:kiekpatskolaboravau,okiekbuvau
visuotiniokolaboravimodalyvis,kieknaudojausi
okupacijosteikiamomisgalimybėmis.Žmoguiduota
augintivarpas irvynuoges,kadžmogustaptųduo- 
nosirvynodvasinisaugintinis.
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tema: LIteratūra Ir reLIGIja

Nesmesšioježemėjenesijaučiamekaipnamie 
HeinrichBöll

Pradėsiunuosavęs,juk,šiaipartaip,teologinismąsty-
masrandasinekaipbesubjektisirbelaikis.Išpradžių
norėčiaupapasakoti,kasnutikomanpačiam–kodėl
ėmiausi teologinėspoetikos.Matteologinisteorijos
kūrimastaippatyraatsakasįegzistencijosbeivisuo-
menėsišmėginimus.

1.atsitikimas,sąlyGotastikėJimo
naivaustikrumo

Manopažintissupoetaisprasidėjoanksti,darsep-
tintodešimtmečiopabaigoje.Mokiausipaskutinėje
gimnazijosklasėje.Vienądienągimtosioskalbosmo-
kytojas,kurįlabaigerbiau,pradėjoišeilėsklausinėti
visusmokinius,kąjieketinastudijuoti,kaiišlaikys
abitūrosegzaminusirbaigsmokyklą.Mantaipįstrigo
įširdįjoreakcijaįmanoatsakymą:„teologiją“,kadaš
darirdabarvisataipuikiaiprisimenu.Išgirdęsmano
atsakymą,kurisjamnebuvonetikėtas,mokytojasprieš
visąklasę(dėltolabaisumišau)spontaniškaipadekla-
mavoGoethe’s„Fausto“posmelį,nuskambėjusįtiesiog
draugiškaiiratvirai:

Čiašunkeliųtiekdaug,jogtikžvalgais,
Bijodamasnuklystikurįšalį.
Čianetbalzamasatmieštasnuodais,
Kuriųžmogusnėpastebėtnegali.

Goethe–jisturėjoslaptąmintį–šiuosžodžiusįdėjo
įMefistofelio lūpas.Juosištariavelnias,šmaikščiai
šnekučiuodamasissumokiniu,nežinančiu,įkurįfakul-
tetąjamužsirašyti.Taigiaš–naivus,nesirašbuvau
mokinys–turėjauišgirstiperspėjimą:teologija–tai
mokslas,kurisneabejotinailabiaunegukitimokslai
galižmogųnuvesti„šunkeliais“,jiyrapavojingesnėne-
guvisikitidalykai.Matjipilna„nuodų“,pavojingesnių
užkitustodėl,kadjųišpradžiųneįmanomapajusti.
Tadartiknebusteologijadalykas,tolygusligoniams
skiriamiemsvaistams?

Karl-JosefKuschel

kodėlteoloGiJaiBūtinassusitikimas
suliteratūra?

Tikvėliausupratau,kadšiameGoethe’sketureilyje
suponuojamavisaNaujųjųamžiųreligijoskritikain 
nuce.KadLudwigasFeuerbachasirjoprojekcijosteo-
rija,KarlasMarxasirjopaguodosteorijabeiSigmundas
Freudasirjosapnųteorijatiksustiprinotai,kasčia
glūdėjokaipdaigas.Taigipradėjęsteologijosstudijas,
jaubuvauįspėtas,iršisperspėjimasikišioldaroįtaką
manajamteologijospomėgiui.
Laikuibėgant, įsitikinau:kaiptikteologijaibūti-

nasimanentinioabejojimosavimipotencialas.Šisjai
imanentiškasabejojimasturėtųkiltineišracionalaus
skepticizmo,oišDievonesuvokiamumobaimės.Kiek-
vienateologijapavojinga,neskuriapaviršutinišką
tikrumą,perdauggreitaisuteikiaprasmęirpaguodą.
Dievomįslingumąnustelbiavadinamoji „jusliųpa-
siūla“.Išbaimės„pasidarytiabejojančiam“daugelis
vengiasusidurti(arbasuvestikitus)sudažnairamybę
sutrikdančiaDievotiesa,kurilabaidažnaiprieštarauja
tam,kąmesvadinamesavuojužmogaus„protu“.Tarsi
„Dievas“būtųžmogausklausimoapieprasmęnumal-
dymas,onegąsdinanti,leidžiantigiliaiįžvelgtitiesa
apiežmogų.Manyčiau,Goetheturėjoomenyještaiką:
teologijapernelyggreitaipavirsta„balzamu“,žmonėms
darnespėjusnegailestingainustatytisavoligosarba
susidurtiakisįakįsuDievotiesa.KalbosapieDievą
pernelyglengvaipanaudojamosuždengtisavosioseg-
zistencijosbedugnę,išstumtievoliucijosprieštaravimus
beiistorijosabsurdiškumą.

karlJoseFkuscHel(g.1948)–tiubingenountokatalikų
teologijosfakultetoprofesorius,dėstokultūrosteologijąirre
ligijųdialogąiryravienasžymiausiųteologijosirliteratūros
santykių tyrinėtojų.svarbiausiosknygos:„ichglaubenicht,
dasichatheistbin.neueGesprächeüberreligionundlite
ratur“(1992),„vielleichthältGottsicheinigedichter.litera
risch–theologischeporträts“(1996),„imspiegelderdichter. 
mensch,GottundJesusinderliteraturdes20.Jahrhunderts“
(1997),„JesusimspiegelderWeltliteratur.eineJahrhundertbi
lanzintextenundeinführungen“(1999).specialiai„naujajam
židiniuiaidams“parašytąstraipsnįišvokiečiųk.vertėGied	rė	
So	dei	kie	nė.
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Tačiautai,kadirsavojoorumovardangalimaatsisa-
kytiskubotaiįgytotikrumobeipaguodos,manoįsitiki-
nimu,niekasneįstengėpapasakotitaipsukrečiančiai,
kaipAlbert’asCamusknygoje„Svetimas“,sukuria
susidūriaudartikpradėjęsstudijuoti.Išpatpirmokar-
tomanpadarėgilųįspūdį,kadšioapsakymo„herojus“

Merso,kuris,pasibaigusteismoprocesui,–šisjamtaip
irliekanesuvokiamasirmįslingas–nuteisiamasmy- 
riopirdarsėdėdamasmirtininkųkamerojeatstumia
paguodą,kurią jamketinasuteiktiBažnyčiosatsto- 
vas.Varguarkurinorskita literatūrosscenakada
norstaipgyvaistojosimanoakyse:kaikunigasap-
lankokalinįkameroje,kadsu juopasikalbėtųapie
artėjančiąmirtį,apienuodėmesirDievoteisingumą, 
Mersoatsisakobetkokiosreliginėspagalbosirsavo
ruožtupatsužsipuolakunigądėljoneišmoningokie-
tumoirtikėjimotikrumo.
Man–oašužaugaunaivausreligingumoaplinkoje–

šiscenaišpradžiųbuvonegirdėjaprovokacija.Žmogus
atsisakoreligijosteikiamospaguodos!Kątaigalėtų
reikšti?Ateistonenuovokumą?Šventvagioaroganci-
ją?Neviltinpuolusiožmogausdepresiją?Tikpokurio
laikosupratau,kadšiosateizmoatžvilgiukritiškos
kategorijos,kuriosmanbuvoįskiepytos,yrabejėgės 
prieššįtekstą.Matčiažmogusatsisakoreliginėspa-
guodosnetodėl,kadyraneviltiesapimtas,neišma- 
nėlisarbapasipūtėlis,okadjambūdingassavosios
vertės,išdidumojausmas.Šiuoatvejutasžmogusde-
monstruojasavivokąabsurdohorizonte.Dėlabsurdo

nesigailima,ovisiškaiaiškiaijampritariama.Šiame
tekstetiesiogapverčiamaaukštynkojomismanžinoma
schema:mirtininkopožiūriu,kaiptiktikintiskunigas
egzistuoja„kaipmiruolis“.Kaiptiknetikintysissavo
mirtiesakivaizdojegyvenakonereliginiutikrumu.Iš
„ateitiesgelmių“atvilnijatamsusdvelksmas,kurisvisa
padarovienodaigaliojantį!„Ateitis“šiuoatvejureiškia
netranscendenciją,omirtį.Kiekvienąkartą,kaiskai-
tydavaušiąistoriją,patstonenorėdamas,stodavau
„svetimo“pusėn.Kodėl?
Pamažusupratau,kadšistekstasbuvoteisusatmes-

damastikėjimą,kurisperdauglengvai įgyjatrans-
cendentinėsprasmėsviltį.Pirmučiausiasupratau,jog
didesnistiesosdraugasbuvosvetimas,tas,kurislabai
blaiviai„atstatėkaktą“gyvenimobrutalumuiirchao-
tiškumui.Šisžmogusnegailestingaipripažino:žmonės
privalogyventiišesmėsbepaguodos,mažato,jųorumas
irišdidumasreikalauja,kadjienedėlsavopuikybės
neigtųreligijosteikiamąpaguodą,kuri,tiesąsakant,
tiknuraminapažadais.Daugdidesnėtiesa–žinoma,tai
daugsunkiauirbaisiau–galutinaipalaidotireligines
viltiskaipsaviapgaulę!
VisdėltonorsjaučiudidelįprielankumątamMerso,

kuriampasaulistokssvetimas,tačiauapskritaiašjo
niekadataipirnesupratau.Arpervisąjoabsurdišką
gyvenimąvisaateitisjambuvoslogusdvelksmas?Kad
irkoksgražusbeipoetiškasbūtųšispaveikslas, jis
neįstengianutildytimanyjeknibždančiųklausimų,ku-
riuosašnoriuužduotitamgyvenimui.Dažnaiklausiau
savęs,kodėlMersoniekadanepuolaieškotipriežasties,
dėlkojogyvenimasabsurdiškas.Kodėlmirtiesnuosp-
rendžioakivaizdoje,nuosprendžio,kuriojisneįžvelgia,
kuristikdarlabiausustiprinajogyvenimoabsurdiš-
kumą,jisneprotestuojapriešmirtį?Kodėljisramiai
sėdikameroje,kodėl joagresyvumasnukreiptastik
priešreliginįguodėją?Kodėljisnerodotokiopatagre-
syvumosavogyvenimoabsurdiškumoatžvilgiu?Kodėl
jisnekelia„maišto“?JukšįžodįCamusmokėjoįrašyti
savofilosofinėsprogramosvėliavoje!TaigikodėlMerso
nesuabejojašiopasauliotvarka?Kodėlviskasbaigiasi
tuoslegiančiuabejingumu?

2.dėldievomeilės,iškentėkite
dveJones

Ašnusprendžiau:kaikalbėsiuapieDievą,niekada
nedemonstruosiu,kaipCamuskunigas,naivauskietu-
mo.Žinoma,dėlkitųpriežasčiųneguCamusherojus.
DėlDievomeilėsnerodysiu.Mantapoaišku:tikėtiDie-
vąreiškiabūtinuolatirbepaliovosapimtamnerimo.
Nebėranieko,kasbūtųvienodaisvarbu.„Dievas“–tai
klausimasapiešiopasauliotvarkąirapiešiogyvenimo
prasmę.Neatsakytasklausimas,kaikadasopantižaiz-
da.Jukkaiptikišabsurdo,sukuriuosusiduriamesavo
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gyvenimebeišiopasaulioistorijoje,kylatasklausimų
klausimas–kodėlapskritaituribūtišisgyvenimasir
šiistorija.Ojeijaušisgyvenimasiršiistorijayra,kas
galiausiaiatsakingasuž jųdviejųprasmęirtvarką?
VėliauvienoježydųrašytojoElijoWieselio(nuodug-
niaisusipažinausujokūryba)knygojeradaupanašią
mintį:„Tiesatai,kadtikinčiojotragedijayradidesnė
negunetikinčiojo.Netikėtinesunku,taijokiaproble-
ma.Tačiautikėtiirvisdėltokeltiklausimus,įkuriuos
neįmanomaatsakyti,yraproblema“.
Taigikaiptiktas,kurisyratoksblaivusirneturijokių

iliuzijų,kaipCamusherojusMerso,negalitiesiogimti
irsusitaikytisupasauliu,kadirkoks„absurdiškas“jis
jamkaikadaatrodo.Toksžmogusabejoja.Okasabejoja,
tastiki.Dubitoergocredo,credoergodubito.Supratau,
kadkaiptikabejojimasDievosukurtupasauliuįgalina
tikėjimą,otikėjimasįDievąįskeliaabejojimą.Abejoji-
masirtikėjimasyranepriešai,obroliai.Jiekylaišto
patiesšaltinio,nespasaulis,kadirkoksgroteskiškas
būtų,iškeliaklausimus,kuriųikišiolneišsprendėjokia
religija,jokiafilosofijosteorijairpolitinėsistema.To-
dėlirabsurdofilosofijaa la Ca musgalibūtivertinama
kaipsužadinimasviltiesnebemaištautipriešpasaulio
tvarką,ojątiesiogpripažinti„absurdiška“.Irabsurdo
filosofijagalibūtiklaidingasįsitikinimas,„balzamas“
prislėgtiesiems.Tačiau,manoįsitikinimu,tikėtiDievą
–tainesusidorotisudalyku,kurisvadinasi„pasaulis“,
irsušiopasauliodalykais.Pasaulisyradaugiaunegu
tiedalykai.
Savoteologiniamemąstymokelyjenegalėjauišvengti

konkrečiųsusitikimų.Kalbinauvokiečiųkalbarašan-
čiusdabartiesrašytojus;mūsųpašnekesiųtemabūdavo
religija.Surengiau22tokiuspokalbius,jiebuvoišleisti
dviemtomais.1983-aisiaiskalbinauHeinrichąBöllį;
podviejųmetųjismirė.Anuometrašytojasjaubuvo
paženklintasligosžyme,išdžiūvęskaipskeletas,ėjo
pasiramsčiuodamasramentais.Tačiaupokalbiometu
šistada66metųvyrasbuvobudriosdvasiosirnepa-
prastaigyvas.

3.susitikimassuHeinricHuBölliu

Pokalbįpradėjaupastaba,kadBöllioliteratūriniai
personažaiyraarbatikintys,arbaindiferentiškiDievo
klausimoatžvilgiu.Jokūriniuoseapskritainerasimeko-
vingojoateizmo.Arrašytojoniekadanedominoateizmo
problemosnagrinėjimasfilosofijosirteologijospožiūriu?
IrBöllisatsakė(šiektiekperdėdamas,kogero,tikjis,
vienintelisišvisųpo1945m.vokiečiųkalbarašančių
autorių,mokėjotaippasakyti):
„Galtaiintelektoyda,tačiauašdarnebuvausuti- 

kęsjautraus, labai inteligentiškoateisto–vienąki- 
tą jųpažįstu,–kuris,manosupratimu,neįrodytų,
kadmes,žmonės,sakykimešitaip,esamepagimdyti 

nežemiškųjųjėgų.JukžmogusyraDievoįrodymas.“
Paklausiau,kąjisturigalvoje.Böllisatsakė:
„Tai,tiesąsakant,visižinome,norsirnepripažįs-

tame,jogmesšioježemėjenesijaučiamekaipnamie,
jaučiamėsnevisaikaipnamie.Taigimūsųvietadar
irkitur,mūsųgimtinėkita.Negaliuįsivaizduotižmo- 

gaus,kurisbentkartkartėmis,kasvalandą,kasdieną,
benttrumpąakimirkąnesuvoktų,kadŽemėnėravi-
siškaitikrijonamai.“
TadapokalbispakrypoprieDievoklausimoirėmė

suktisapietokiastemaskaip„Dievonunuodijimas“,
Dievotylėjimasirnutylėjimas,piktnaudžiavimasDievo
vardu.TiesiaipaklausiauBöllį,kodėljisyraįsitikinęs,
kadžmonėsšiojevisuomenėje,nepaisantvisosneigia-
mospatirties,tikiDievą.Irkodėljispats,Böllis,tiki
Dievą.Joatsakymasskambėjokaipdarvienaanksčiau
paliestostemosvariacija:
„Manau,apietai jauužsiminiaukalbėdamasapie

jausmą–galitejįvadintisapnu,svajoneardarkaip
nors,–kadžmonėskaikada,kartaistrumpąakimir-
ką,net jei jiegyvenalaimingąšeimyninįgyvenimą,
turivaikųirdarbą,kurisjiemsteikiamalonumą,vis
dėltojaučiasisvetimiŽemėje.Esuįsitikinęs,šitaiyra
priežastis.Tainetikjausmas,o,kogero,labaisenas
prisiminimasto,kasegzistuojaužmūsųpačių.Taiviena
išpriežasčiųtikėtiDievą,dėltoiraštikiuDievą.Pa-
sakysiuirkitąpriežastį,kodėltikiuDievą:tikiutodėl,
kadyražmogus.IrkadžmonėseperĮsikūnijusįjįtaip
patyraDievas.“

eglėvertelkaitė.maldųknygelė.1991.ofortas

kodėlteoloGiJaiBūtinassusitikimassuliteratūra?



314 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 6

KalbosapieDievoįsikūnijimą,apiežmogaustapi-
mąžmogumibeitai,kastamtapsmuitrukdo,yrane
tikHeinrichoBöllio,betirapskritaivisosliteratūros
patisvarbiausiatema.Žymiausivokiečiųliteratūros
rašytojai–FranzasKafka,HermannasHesse,Thomas
Mannas–apieniekąkitąirnekalbėjo.KaiptikThomas
Mannaslabaitaikliaiapibūdinošįsvarbiausiąpotyrį:
„Mesvisigyvenameirmirštamekupinimįslės,iršį

jausmą,jeinorėtume,galėtumevadintireliginiu.Tai
truputįpretenzingasžodis,tačiaubeviltiškosnežinomy-
bėssąmonėiškartoprimenatamtikrąpamaldumą.“
Panašiųminčiųrasimeirdidžiųjųportugalųbeiispa-

nųrašytojųkūriniuose.Gilindamasisįšiąliteratūrą,
supratau,kadsavajamekultūriniamekontekstejietaip
patkeliatuospačius,esminius,sužmogumisusijusius
klausimus.Taigaliparodytikaiptikautoriai,kurie
laikositamtikroatstumotradicinėsreligijos,bažny-
tinėskrikščionybės,atžvilgiu,tačiausavokūriniuose
įvairiopainaudojairtaikoreliginestemas,religinęme-
džiagą,religiniuspersonažusarbamotyvus.Paminėsiu
trispavyzdžius,kuriemanitinsvarbūs.

4.tryspavyzdžiai:
BorGesas–roaBastosas–saramaGo

Kaipžinia,argentinietisJorgeLuisasBorgesaspasi-
žymigenialiuenciklopediniuprotu:imdamasdaugybę
realiųirfiktyviųženklųišdvasiniožmogaussąmonės
žemėlapio, jis lengvai, tarsižaisdamas,sukuria in-
variantiškąkiekįsąsajų.Borgesasyraantriniodva-
siospasaulio(archyvų,bibliotekų,mąstymosistemų)
burtininkas.Čiajissemiasimedžiagossavofikcijoms,
aforizmamsirapmąstymams.Šiuoatvejufilosofijair
fikcijayralygiavertės;teologijąBorgesastaippatkai
kadavadinaantrinefantastineliteratūra.Svarbiausi
joprozossimboliaiyrabiblioteka,veidrodis,labirintas,
antrininkas.Jaisapibūdinamapaslaptingatikrovės
struktūra,tikrovės,kurioješiapusybėnepastebimai
virstaanapusybe,sapnas–tikrove,logika–fantastika.
Įsivaizduojamidalykaišiamautoriuiyralabaisvarbi
realybėsdalis.Laikaseinanekonsekutyviai,osimulta-
niškai.Tai,kasfantastiška,iracionalu,atavistiška,bet
kadagaliįsibrautiįtikrovę,jąsugriauti.Otikroviški
dalykaikiekvienąakimirkągalitaptiatsispyrimolenta,
nuokuriosšokamaįfantasmagoriniustyrimus.
Šitaiturintomenyje,darosisuprantamasBorgeso

stilius,– jokuriamai literatūraipriklijuotietiketę
„vaizduotės“arba„fantastinė“būtųperdaugprimi-
tyvu.Literatūrašiamautoriuiyrapirmiausiavisiška
lėkštonatūralizmo irvienmačiorealizmopriešybė.
Taikūrimasnaujųpasaulių,kuriuosefiktyviosfigū-
rosgaligyventitikrągyvenimą.TodėlBorgesasjaučia
intelektualinįmalonumąpramanytiemspersonažams
priskirdamasdariraibępramanytųkūrinių;sudary-

damasirkomentuodamastariamusknygųrinkinius
(„Babeliobiblioteka“);jauesamasistorijas,antaiJudo,
perpasakodamasnaujai.Sukurtomsistorijomsjispri-
kurianaujas,ošiasdarkartąužklojametaistorijomis:
išnašomis,komentarais,korektūromis.
Šįmetodąatskleisime,remdamiesinovele„TrysJudo

variantai“(1944).ŠįtekstąBorgesasvadina„kristolo-
ginefantazija“.Čiasusiduriamesumeniškuistorinių
faktųirpramanytųdalykų,pateikiamųkaipfaktai,
kratiniu.TuriniopožiūriunovelėjekalbamaapieJudo
vaidmensbeilikimoteologinįaiškinimą.Pirmajame,
kanoniniamešiosistorijosvarianteNaujajameTesta-
mente,Judas,kaipžinia,yraniekingasViešpatiesišda-
vikas.BorgesasprasimanoskandinavųteologąNilsą
Runebergą,kuris1904m.ŠvedijosmiesteLunde(čia
yrauniversitetas)išleidžiaknygą„KristusirJudas“;
antramešioatvejovarianteparodoma,kadJudasbuvo
vienintelisišJėzausmokinių,„perpratęspaslaptingą
DievoprigimtįirsiaubingąJėzausKristausketinimą“
(turimasgalvojeįsikūnijimasžmogujeirnetmirtingu-
mas).Tačiauužsipuolusteologams(iršiuoatvejuBor-
gesaspateikiapramanytaspavardes),Runebergasdar
kartąsugriežtinasavopožiūrį.Pagrindiniamekūrinyje
pateikęstrečiąšiosistorijosvertinimą,jisparodė,kad
Dievasdėlįsikūnijimo(kuristuriapimtinetnešlovę,
nedorumąirpačiasbaisiausiasbedugnes)radikalumo
galėjotaptiirtapožmoguminekokiamenorskitame
žmoguje,oJude...
VisataiBorgesaspateikiasupapildomomisišnašo-

misjopramanytoseknygose,pavyzdžiui,skandinavo
RunebergodėmesįatkreipiabrazilųistorikasEuklidas
daCunhairleksikografiniotraktatostiliumiaprašo
„eretikųtyrimo“,kuriokalbosdirbtinumaspereinaį
parodiją,kontekste.
Akivaizdu,kadliteratūrinėBorgesostrategija–ją

galimapalygintisusiurrealistinetapyba–yralogiška
irtobulaabsurdokonstrukcija,ikimenkiausiųsmul-
kmenųapgalvotasgroteskiškų,tačiaugalimųdalykų
tyrimas.Borgesasyratotalitarinętikrovęsiekiantis
sugriautirealybėskostruktorius.Jostiliusnaikina
vienoaiškinimomonopolį,nesrašytojasapmąstotaip
patalternatyviustikrovėsmodelius.Taitiesiogbūtina
dialogodalyviuiteologui,nesinvariantiškomodelių
skaičiausprasimanymassujaukiaprotąsavoaiški-
nimomodeliošalininkams,opavojingastiems,kurie
priskiriamiprievieningointerpretavimokontrolierių.
Didžiausiateologijosnuodėmėyrapasitenkinimaspa-
siektuįtikinamumu.Teologinįmąstytojąrašytojaiiš
esmėspriverčiasusidurtisualternatyvomis.
KaipantrąpavyzdįpateiksiužinomąParagvajaus

rašytojoAugustoRoaBastosoromaną„Žmogaussū-
nus“.Devyni šiosknygosskyriai,patiesautoriaus
žodžiais,yra„variacijosžmogausgebėjimopriešintis
netikfiziniamsunaikinimui,betirmoraliniampaže-
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minimuitema“.
Įšįpasakojimąįpinamiirišgelbėjimosimboliai–jie

pilnipoezijosiršiurpausgrožio,pvz.,pasakojimasapie
raupsuotąjįItapėsKristų.Jįišdrožėvienasraupsuotas
medžiodrožėjas,mokantisgrotigitara,todėlšiosmedžio
skulptūrosnegalimapastatytigarbingojebažnyčiosvie-
toje.Tadkaimogyventojaijaiatiduodapagarbąpoatviru
dangumi–jistoviantkalvos.KaiptikItapėsKristus
tampažmoniųpasipriešinimoirviltiesženklu.Kadir
kasbūtųpasakojamakituoseskyriuose,ItapėsKristų
visadagalimatapatintisupaprastaisžmonėmis,jisvi-
sadapalaikoviltį,jognegandosbusnugalėtos.Kaimo
gyventojamsšisKristusyra„jų“Kristus;jistokspat
driskiuskaipirjie;išjotyčiojamasi,šaipomasikaipir
išjų,jisžudomaslygiaitaip,kaipirjie.Tačiaušioje
bendrojefigūrojegalimaįžvelgtiirišganymoviltį.
Išganymoviltisįkūnijamanesavanaudiškotarnavimo

ki tiemsveiksmais; tiekitivėliaukaip„nemirtingi“
gyvenakituose.Romanegausutokiopobūdžioscenų,
kristomorfiniųpersonažų,pagaldvasinįpobūdįirgy-
venimolikimąnusižiūrėtųnuoKristaus.
Kaiptrečiaspavyzdyspaminėtinasportugalųrašytojas

Jo séSaramago,1998m.Nobelioliteratūrospremijos
laureatas,užtėvynėsribųišgarsėjęsromanais„Memo-
rialas“(1982)ir„Lisabonosapgultiesistorija“(1989).
ReikšmingiausiasyrajoromanasapieJėzų„Evangelija
pagalJėzųKristų“(1991).Pasakojimomanierospožiū-
riušiskūrinysišpirmožvilgsnioatrodotradicinis.Kyla
įspūdis,kadSaramagoknyga–darvienas, įprastas
EuroposliteratūrojeJėzuiskirtųromanųvariantas.
IršiojeknygojeJėzųmatomekaipjoepochosherojų.
Romanasperšamintį,kadrašytojasgalivaizduotitokį
Jėzų,koksjisbuvo.
Tačiauskaitytojaskaipmatpastebi,kadšiameroma-

neesamadvejopųproblemų,netelpančiųįtradicines
pasakojimoschemas.Šiamautoriuirūpinenaratyviai
pagražintitai,kasgeraižinomairapdraustakanonais,
oatskleistinesuvokiamąJėzaussvetimumą,tiksliau,
siaubingąsvetimumąDievo,pasinaudojusioJėzumi
kaipsavosūnumiirnekaltaauka.Literatūrospožiūriu
Saramagošįįspūdįpasiekiatirdamasdarnevaizduotas
legendųapieJėzųsritis.Viena,taiJėzaussiela,Jėzaus
vidinisgyvenimas,kuriamlabaididelęįtakądarotė-
vas,santykissumotinairkankinamaskaltėsjausmas.
Antra,autoriusatveriauždraustassritis:antaiJėzaus
ryšįsumoterimi.ŠiuopožiūriuSaramagonusviedžia
visasžinias,kuriomisdisponuojatariamaipatikimos
krikščioniškos tradicijosbei jųoficialiosaiškinimo
institucijos.Joliteratūrinęprogramągalimanusakyti
taip:taiapokrifinėsliteratūrosatnaujinimas.Saramago
tęsiaankstesniąjąJėzaustradiciją,Bažnyčiosatmestą
kaipnekanoninę.
SvarbiausiasdalykasšiameromaneyraDievoproble-

matizavimolygmuo.Tikruojušiosknygosiššūkiubūtų

galimalaikytikaiptiktai,kad,Jėzausistorijospožiūriu,
patįDievąbeijoveikląsukurtamepasaulyje,pirmiausia
joelgesįsavoSūnausJėzausatžvilgiu,ištinkakrizė.
SaramagoparašėkritinįromanąapieDievą.Daugybė
knygospuslapiųskirta–jeineklystu,Saramagoyra
vienintelistoksapieJėzųrašęspasaulinėsliteratūros
autorius–žmonijoskančiųistorijai,kurivaizduoja-
manepaprastai išsamiai.Saramagoromanągaivina
niūruscantusfirmus:Dievasyratas,kuris,vadovau-
damasissavitaiga,Jėzųpanaudojakaipnekaltąauką,
mažato,piktnaudžiaujaJėzumi.Saramagožvilgsnis
iššaliestoksnegailestingasirpiktastodėl,kadkylaiš
neatsakytoklausimo,skirtokrikščioniškai„išganymo
istorijai“.Kodėlužvisataiturėjobūtitiekdaugaukų?
ArDievasneradokitobūdoįsitvirtintiistorijoje,tikšią
begalinękančiųupę?
„Žvelgtiiššalies“įJėzausistoriją,t.y.prašalaičio

žvilgsniu,padedairkalbėsenabeipasakojimoperspekty
va.Kalbašiameromanesąmoningaiarchaizuota.Kyla
įspūdis,kadautoriusnoriimituotisenovinįrankraštį,
betdraugeneslepianuoskaitytojo,jogjisbandoimituoti
irkadtaiyratamtikrasdirbtinumas.Šitaippasiekiamas
dvejopasefektas:pirmiausiapasipriešinamaskaitymui. 
Skaitymotempasdirbtinaisulėtinamas,todėlskaity-
tojaspriverstasdaugkartųskaitytivienąskirsnį,kad
suprastų,kurkurispersonažaskalba.Antra,taiironiška
distancija,įgalinantisugriautiskaitymoiliuziją.Skai-
tytojuinėakimirkąnevaliaužmiršti,kadpasakojimas
yrafikcija;jisnuolatprivaloatminti,jogšiuoatvejuturi
reikalątiksuvienatikrovėsgalimybe.
Šispasakojimofiktyvausžaidybiniopobūdžioirgali-

mybiųatskleidimasyrakartupatistipriausiaautoriaus
kritikaprieškanonaissaugomąirBažnyčiosglobojamą
Jėzaustradiciją,kurimanoesantivienintelėteisinga.
Tai,kad„išvisųšitųdalykų,kuriuospriešsaveregime,
nėvienasnėratikras“,kadviskasveikiauyra„popie-
riusirrašalas“,ir„niekodaugiau“,šitaipripažįstama
šiameromanejauišpradžiųtiktodėl,kadjisvisa,kas
kadanorsbuvoparašytaapieJėzų,vertinakaipfikci-
ją.TaipasakytinairapiedogminįtikėjimąJėzumi,ir
apiekritinęJėzausistoriją.ŠiuoatžvilgiuSaramago
literatūrinėprogramalabiausiaipanašiįJorgeLuiso
Borgesokūrybą.Abiemsrašytojamsrūpipriverstisu-
abejotipatikimomistradicijomisirįdiegtisupratimą,
kadliteratūrayragalimybiųžaismas.

5.teoloGiJosirliteratūrossantykio 
apiBrėžimoGairės

Išaptartųdalykųišplaukiagairės,kuriomisvadovau-
jamasiapibrėžiantteologijosirliteratūrossantykį.Baig-
damasnorėčiausuformuluotikeletąesminiųtezių:
1.Teologijospožiūriu,žymusmenokūrinysvadintinas

žmogauspaslaptiesnušvietimu.ŠiaprasmeVatikanoII

kodėlteoloGiJaiBūtinassusitikimassuliteratūra?
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SusirinkimasPastoracinėjekonstitucijojeapieBažny-
čiąšiuolaikiniamepasaulyjetaipapibrėžėliteratūros
irmenoreikšmęBažnyčiai:
„SavotiškaididelėsreikšmėsBažnyčiosgyvenimui

turiliteratūrairmenas.Jiestengiasiatskleistižmo-
gausprigimtį,joproblemasirpastangaspažintiirug-
dytisavebeipasaulį.Jiestengiasiišryškintižmogaus
vietąistorijojeirpasaulyjebeiatskleistijovargusir
džiaugsmus,poreikiusirsugebėjimus,pagaliaujoge-
resnįrytojų“(Nr.62).
Krikščioniškasis tikėjimasnušviečiaconditiohu 

ma  na,žmogauspaslaptį,Dievožodžiošviesa,žodžio,
kurį liudijaŠventasisRaštas.Abu,menininkas ir
teologas,susitinkakovodamidėlgalutinėsžmogaus
gelmėsirtiesos.Teologas–remdamasisApreiškimo
dokumentoturiniu,menininkas–pateikdamassavo 
menokūrinioformą.
2.Todėlteologijairliteratūravaržositarpusavyje,

kuriadekvačiauišaiškinssvarbiąnevienalytęirprieš-
taringąžmoniųpatirtį.Kuriišjųgiliauįžvelgė?Kuri
tiksliauanalizavožmogiškosegzistencijosbedugnę?
Kuriadekvačiaupavaizdavoesatiespaslaptį?Kuriiš
jųdviejųbekompromisiškiaupažvelgė,kąslepiažmo-
gausegzistencijoskaukės,vaidmenysirpozos?Ku-
riosišjųpadarytojižmogausakistatasusavimibuvo
skausmingesnė?
3.Teologinispokalbis su literatūra– jisneturi

menkintitekstomeniškumo–privalokeltiklausimus
apiežmogausegzistencijossąlygas,apie jospagrin-
džiamumą:kodėlmesturimedirbtidėlišlaisvinimo,
jei–bentjautaipatrodo–nesėkmėvisadaaplenkia
sėkmę?Kodėlturimesiektiteisingumoirtaikos, jei
tikrovėjųviltįnuolatsugriauna?Kaipgalimaatsispirti
mirčiai,jeitaipsunkiaislegiaabsurdopatirtis?Kaip
nugalėtibaimę,jeineįmanomanuneigtigyvenimone-
garantuotumo?Kaippagrįstiviltįirjosneprarasti,jei
gyvenimasnesiseka?
Vienamanoknygųvadinasi„GalDievasturisaupoe-

tų…“.Knygospavadinimasyracitata.Visajiskamba
taip:„GalDievasturisaupoetų(aštyčiasakau:po-
etų!),kadkalbantapiejįnepradingtųtasšventasne-
apskaičiuojamumas,kurionebelikokunigųirteologų
žodžiuose“(K.Marti).
Savosamprotavimusnorėčiaubaigtitokiaminėto

sakiniointerpretacija:
1.Teiginys„šventasneapskaičiuojamumas“.Bažnyčios

irreligijosatžvilgiutainurodokritiškądalyko,vadi-

namoteologijabeiliteratūra,matmenį.Čiaišreikšta
patirtis,kad„kunigaiirteologai“ganadažnaigyvąjį
Abraomo,IzaokoirJokūboDievąbeiJėzausKristaus
Tėvąpainiojasuapskaičiuojamu,kalkuliuojamu,ko-
difikuojamudydžiu;kadjieDievonedisponuojamumą
paverčiamaldingumoralizmuirskubiusielosnurami-
nimu.„Šventasneapskaičiuojamumas“(nepainiotisu
atsitiktiniutamtikrošventojoneapskaičiuojamumu),
t.y.Dievo„nedisponuojamumas“irnenumatomumas,
virtonebešventuDievosutikslinimu(t.y.Dievasbuvo
paverstastikslu)irapgalvotuapskaičiavimu.Kalbėji-
masapie„šventąDievą“taporaminamaisiaisvaistais,
vartojamaisgyvenimokrizėmsmaldyti,slopinamąja
priemone,kuriatildomasreliginisilgesys,narkotikais,
kuriaismažinamaskausmingakančiospatirtispasau-
lyje,dartiklaukiančiamegalutinioišganymo.
2.Teiginys„Dievasturisaupoetų“.Šiaisžodžiais

nusakomasteologųdomėjimasis literatūra,tiksliau
(taipbūtųpasakytaaštriau),Dievodomėjimasispo-
etais,Dievodžiaugsmasliteratūra.Taidaugiaunegu
tikteologųdomėjimasisliteratųkūriniais.Taireiškia:
ŠventojoRaštopamokytikrikščionyssusiduriasuDie-
vu,norinčiubūtinemirusiųjų,betgyvųjųDievu;jis
nenoribūtilėkštaitapatinamassuvisomisteologinėmis
sistemomis,kuriųapiejįprisigalvojožmonės.Pačiam
Dievuilabairūpi,kadbūtųžmonių,nujaučiančių,jogjis
yranedisponuojamas,irkitiemsžmonėmspadedančių
numanyti,įkokiąbedugnębesavoDievoprasmenga
žmogus,kurisį jįdartikeina.Žodžiais„Dievasturi
sau…“išsakomas irDievoneigiamasnusistatymas
priešbetkokiąliteratūrą,Dievoprotestaspriešnetikrą
pasauliosutaikymąestetikosvardu,Dievodistancija
irpoetųkūriniųatžvilgiu,–tųpoetų,kuriemano,kad
pagalformąarbakalbąjiejauradosavąjįDievą.„Dievas
turisau…“reiškia:Dievasliekataippatsubjektasvisų
menokūriniųatžvilgiu.
3.Žodis„poetas“.Kadbuvopasirinktaskaiptikšis

žodis,nėragrįžimasprieromantiškospoetosampra-
tos.Jisveikiauišreiškiatai,kotikimasiišliteratūros
dabar,kaiptikdabar–viliamasi,kadliteratūrasten-
giasisupoetintitikrovęformairkalba.Kitaiptariant,
tiktasrašytojasvertas„poeto“vardo,iškuriokūrinių
matyti:jopateikiamastikrovėsaiškinimasyrakalbos
supoetinimorezultatas.Literatūrinėkūrybavertagar-
bingo„poezijos“vardo,kaiproįvairiusblyškiusvaizdus
valiojaprasiskverbtiįpačiątikrovėsgelmęirpadeda
įveiktigyvenimobanalumą.

karlJoseFkuscHel
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IkišiolintelektinisLietuvospasaulis
yraveikiamassovietiniointeligento
turėtųidealų.Niekonestebina,kad
sovietinis inteligentasirnepriklau-
somojeLietuvojeišsaugojotąsavybę,
kurisovietmečiuapibrėždavojoesmę:
ateistiškumą,bedieviškumą,laisva-
manybę.Vienassovietiniointeligen-
toidealų,kuris,visuomenėsligišiol
išlaikytas, iršiandienkartkartėmis
pasireiškianetikėtomis formomis,
yraprometėjiškalaikysena.Antanas
Maceina,aptardamasprometėjizmą
kaipegzistencinęproblemą,nurodė,
jogbolševizmasyra organizuotas
prometėjizmas:„Jisviešaiiroficialiai
kovojasuDievukaipregimostvar-
kosautoriumi,stengiasišitątvarką
išgriautiirsukurtisavąją“.Maceina
teigė,jogkrikščioniškojikultūrastovi
bolševizmoirnaujojopagonizmosą-
jūdžiųakivaizdojeirrengiasikovai,
apiekuriąkalbaApokalipsė.
Sovietmečiuprometėjiškapozicija

buvo inteligentųkokybėsženklas,
jųveikaluoseapmąstytairišreikšta
posakiu„žmogusyrasavogyvenimo
kalvis“.Šiameposakyjetilpomintis
apieišsivadavimąnuoprietarų,ne-
paklusimą„engiančiam“autoritetui.
Bažnyčiabuvosuprantamakaipdi-
džiausiasengėjas,autoritetas,netik
nustatantis išorinesžmogausgyve-
nimoribas,betkontroliuojantisirjo
mintis.ĮBažnyčiąbuvožiūrimakaip
įstipriąžemiškąvaldžią,išorinėsir
vidinėspriklausomybėsišraišką.
Sovietmečiuvyravusiaminteligen-

totipuikrikščionybėnetiko irkaip
atgyvena,nuolankumo,klusnumoir
silpnumopavidalas.Žmogus,metantis
iššūkįreligijai,buvointeligentas,did-

aka de my bė

prometėjiškasinteligentasprieš
krikščioniškąintelektualą

TOMASDAUGIRDAS

moksliškai,tačiautainereiškia,kad
religijossrityjedirbantysžmonėsyra
apgavikaiarkvaili.Mokslininkai
intelektualaidažnai tolerantiškai
žiūrėdavoįvadinamuosiusreliginius
darbuotojuskaip įvisaikitos,ne-
mokslinės,sritiesatstovus.Beabejo,
sovietmečiunebuvogalimakalbėti
apiejokįreliginįmokslopagrindąar
religiniusmokslorezultatųvertinimo
kriterijus.Kaipriešreligijosapraiškas
sovietmečiunebuvomaištaujama,jų
buvostengiamasinepastebėti.
Akivaizdu,kadKatalikųBažnyčios

vadovo-autoritetofigūrasovietiniam
inteligentuinegalėjobūtipatraukli,
nes jamįkūnijoaukščiausiąžemiš-
kąjąkrikščionisvaldančiągalią.Ši
galiajaubuvopaneigtakiekvienam
asmeniškaiįvykdžiusmaištingąateis-
tinįposūkįartampritarus.Neseniai
svarbiausiameLietuvosdienraštyje
pasirodžiusinfektologoprof.habil.dr.
LeontijausMotiejūnostraipsniuiapie
RomosKatalikųBažnyčiospopiežių,
kylabūtinybėaptartitokiupavidalu
šiandienLietuvojepasireiškusįban-
dymą„demaskuoti“religiją.
PrieškelismetusAlgimantasČe-

kuolisbuvoparengęstelevizijoslaidą,
skirtąpopiežiui,jobiografijai,veiklai.
Čekuolisapiepopiežiųkalbėjo,užėmęs

neutraliąpoziciją,kaip
apievieną iškiliausių
dvidešimtojo amžiaus
veikėjų.Popiežiusbuvo
apibūdinamaskaippoli-
tinisvadovas,oKatalikų
Bažnyčia–kaippolitinė,
didelę įtakąpasaulyje
turintigalia.Čekuolis
išreiškėsovietiniamin-

vyriškaikovojantisužlaisvosnuobet
kokiųsuvaržymųmintiessavisklaidą.
Išskirtinėidealausinteligentosavimo-
nėnepriimdavojokiųsavopatiespa-
tirtiminepatvirtintųarracionalumu
beimoksliškumunepagrįstųpozicijų.
Kaipprovaizdžiaibūdavopasitelkiami
didvyriai,maištingosistorinėsarmi-
tinėsasmenybės,kovojusiosdėlsavo
įsitikinimų,savopozicijos.Josgalėjo
būtisukilusiospriešaukštesniąjądie-
viškąją(Prometėjas)aržmoniųgalią
(Spartakas).Maištingaskrikščionybės
gimimasgalirgalėjobūtipatrauklus,
deja,sovietinėvaldžia josuvokimą
griežtai cenzūravo.Nepaslaptis,
kadkrikščionybęsovietinisateizmas
pirmiausiapateikdavokaip jokio
mokslonepatvirtinamąistoriją,kita
vertus,kaiprepresinėsdogmatikos
palaikomąstruktūruotągalią.Tokia
krikščionybėsovietiniaminteligen-
tuinegalėjopateiktijokiopriimtino
pavyzdinio,išlaisvėskylančiomaišto
modelio.Sunkuspręsti,kiekinteli-
gentaibuvopersiėmęmaištaujančiais
personažais,tačiaunekylaabejonių,
kadsovietmečiuparašytuoselitera-
tūroskūriniuosedominuojabūtent
toksintelektualoįvaizdis.Šiandienši
intelektualopozicija,įgavusišvelnią
formą,nusakytaVilniausuniversiteto
rektoriausRolandoPavi-
lioniožodžiais:kiekvienas
žmogusišsavogyvenimo
privalopadaryti įdomų
eksperimentą.
Mokslininkaisovietme-

čiudažniausiaiužimdavo
neutraliąpozicijąreligijos
atžvilgiu.Religijos tie-
sosnegalibūti įrodytos
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teligentųelituipriklausiusiožmogaus
nuostatas:nereikiabūtinaiviemsir
kalbėtiapiereligijąkaiptikapieprie-
tarųrinkinį.KalbėkimeapieBažnyčią
kaipgaliosvienetą,sukuriuoreikia
skaitytis,irpopiežiųkaipšiosgalios
centrą.
Visaikitokįsusidomėjimąpopie-

žiumiženklinamokslininko-mediko
Motiejūnopareiškimas,nugriaudėjęs
Lietuvoje,geraiišgirstasužjosribų
beisukėlęsnevienareikšmiųreakcijų.
Medikas,sovietmečiuužėmęsaukš-
tą ideologiškaipatikimožmogaus
postą,įpopiežiųžiūrikaipįįtartiną
asmenybę,pasiūlonaująjobiografi-
josinterpretaciją.Jampopiežiusyra
nevaldžioscentras,galiosišraiška,
ogerbiamasasmuo,dvasinisautori-
tetas.Siekis„demaskuoti“garbingą
asmenįmūsųvisuomenėjenėranau-
jiena.Apiejįkaippomėgįrimavodar
VytautasMačernis:„Jisžinoviską,
kaspažemintkitągali/Irišžmogaus
garbingopadaryt„žmogelį““.Tačiau
popiežiausasmensšmeižimasnegali
būtiaiškinamastikžmogaus-moksli-
ninkoprigimtiespolinkiais.
Kylaklausimas,kodėlmokslinin-

kasnetyrėkurioskitosiškiliosasme-
nybėsbiografijos,pavyzdžiui,Lietu-
vosprezidentoSmetonosar tautos
patriarchoBasanavičiaus.Jietaippat
galėjosirgtiikišiolnenustatytomis
ligomis.Juolabkadšiammedikui
popiežiaussveikatostyrimaibeiin-
tymiosbiografijosdetalėsyrasunkiau
prieinamosnei,pvz.,Basanavičiaus
atveju.Abejotinairtai,kadmedikas
savožvilgsnįįpopiežiųnukreipėtik
vaikydamasispigiossensacijos.Už
šios„diagnozės“slypiegzistenciškai
susirūpinusiosovietinio inteligento
ieškojimai.Sovietmečiubuvusipatogi
prometėjiškapozicija,kuriaiužteko
asmeninioateistinioapsisprendimo,
šiandienmokslininkuinėrasaugi.
Popiežiausasmens „demaskavi-

mas“,paremtasvisaisįmanomaisir
neįmanomaismoksliniaisargumen-
tais,rodo, jogšiandienLietuvoje iš
tikrųjųvykstadvasiniųautoritetų,
kuriųnegalimademaskuoti,paieškos,
netjeijosįgaunaiškreiptas,neigian-

čias,pseudomoksliškumuapgaubtas
formas.Šiandienbuvusiemssovieti-
niamsintelektualamsnebepakanka
vienišdidžiainusisuktinuobažnyti-
nėsvaldžios,išeitiišjosgalioslauko
beipasiryžtigyventivedamiemssavo,
autoritetųnesuvaržytos, išvidaus
plaukiančioslaisvės.TurbūtBažny-
čiosbuvimasšaliayratiekreikšmin-
gas,kadnuojosnusisukusiemstampa
sunkujątoleruoti.Siekiantišsilaikyti
užimtosepozicijose,kylaporeikisją
sumenkinti,pasitelkiantpačiasne-
įtikinamiausiaspriemones.
Lietuviškojipopiežiausligos„diag-

nozė“yravienanuorodų į tai,kad
šiandiensovietiškieji inteligentai,
griuvuspolitiškaiįtvirtintaiideologi-
jai,stimuliavusiaivienišiausmaišti-
ninko,galinčioviskoatsisakytidėl
savo laisvės,provaizdį, ieškotvirto
dvasiniopagrindo.Sovietųvaldžiabu-
vogriežtainustačiusi,prieškągalima
maištauti,oprieškąne,irgriežtaitai
prižiūrėjo.Maištininkolaisvėtebuvo
iliuzinė,iršiandien,išnykusvienam
absoliučiam,mintiskontroliuojančiam
sovietiniamautoritetui,nelikoirkal-
bėjimobeikritikosribų.Prof.Motiejū-
nopopiežiausligos„diagnozę“sunku
įvertintikolegoms-mokslininkams.
Lietuvosmedicinosetikoskomiteto
prieLRSveikatosapsaugosministe-
rijospirmininkasEugenijusGefenas,
nepasitelkdamasnetikkrikščioniš-
kų,betiretiniųvertinimokriterijų,
šįpareiškimąpavadino„netinkamu
visuomenėsinformavimu“.
Akivaizdu,jogpasikeitusiojevisuo-

menėjeaiškiospozicijosneatrandan-
tysbuvęprometėjiškiejiinteligentai,
kaipiranksčiau,pagaminanemažai
kultūrinėsprodukcijos.Kitavertus,
jųskundaidėlvisuomenėskultūros
lygiosmukimoatskleidžia,jogjųpačių
kūrybašiąvisuomenęmažailiečiair
veikia.Šiandienvisuomeneinemažą
įtakądaronetaipgausikrikščioniškų-
jųintelektualųgrupė,kuriosatstovai
neturi tvirtųpozicijųakademinėse
institucijose.Jųveiklanėraplačiai
domimasi,apiejąnėradiskutuojama
kaipapiesvarbųšiuolaikinėsLietuvos
kultūrosreiškinį.Įkrikščioniškuosius

intelektualusprometėjiškiejikolegos
paprastaižvelgiatolerantiškai,kaipį
mažumą,neturinčiątiekgalios,kad
galėtųpriimtivisiemsreikšmingų,
akademinesstruktūrasar jųturinį
keičiančiųsprendimų.
Pasitaiko,kadaiškiaiišreiškiantys

savokrikščioniškąpoziciją intelek-
tualai išklausomikaip toleruotini
keistuoliai.Paminėtinaakademinė
vienosprelegentėskrikščionėspa-
skaita.Pabaigojepaskaitininkėsbuvo
paprašytapapasakotiapietąrealybę,
kurijaisvarbi,religinę,nespaskaitoje
dalyvaujantiemsesąji labaitolima.
Panašiaižmogus,grįžęsišilgostoli-
moskelionės,klausinėjamasapietą
svečiąšalį,kuriojelankėsi,apiekeis-
tusnesuprantamusdalykus,kuriuos
tenregėjo.Klausiama,norintišgirsti
irstebėtis,betnesitikint tenkada
norsnuvykti.Iškalbančioapiereligiją
žmogaus,jeijisyramokslininkas,ti-
kimasiobjektyvaus,bejokiųtikėjimo
priemaišų,žvilgsnio.Daugumaiinte-
lektualųLietuvojeiršiandienmokslas
irreligijayradunederantys,vienas
kitąneigiantysdalykai.Religijatole-
ruojamakaipprivatausgyvenimo
praktika,negalintiprasiskverbtiar
kaipnorsatsispindėtimoksliniuose
tyrimuoseirvertinimuose.
Šiandienatsiskleidžia intelekto

veiklosirkrikščioniškosiosgyvenimo
pozicijosatskyrimo,valdžiosįtvirtinto
irpalaikytoLietuvojepenkiasdešimt
metų,trūkumai.Buvusiemssovieti-
niamsinteligentamsieškantvietos
pakitusiojevisuomenėjebeividinio,
jųveiklą įprasminančiopagrindo,
religijosneigimasreiškiasigrotes-
kiškomisformomis,nuspalvintomis
paskalomis irpseudomoksliškumu.
Prometėjiškieji inteligentai, išlaikę
kadaiseužimtaspozicijasakademijos
pasaulyje,nepastebinetikkrikščionių
kolegų,betiregzistenciniųvisuome-
nėsporeikių.Tuotarpuvisuomenė,
jaunebetikintisovietineinteligentija
irniekoišjosnebesitikintibeivisdar
nepatikliaižiūrintiįkrikščionisinte-
ligentus,išgyvenaMaceinosišprana-
šautąkultūrosApokalipsę. 
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IStorIja

Norsstraipsniopavadinimasiraliarmuojantis,taine-
reiškia,kadEgzaminųcentras,nuo2000m.balandžio
5d.oficialiaivadinamasNacionaliniuegzaminųcentru,
nusipelnėtikpriekaištų.Žinoma,ne,tačiaupagyrimai
irkomplimentainebūtųmoksliniostraipsnioobjektas.
Reikiakeltiproblemas.Opagrindinėproblemamano
požiūriuta,kadvidurinėsbendrojolavinimomokyklos
istorijosbrandosegzaminas,nuo1999m.visoješalyje
imtasvykdyticentralizuotai,virtodidžiulenacionaline
viktorinaarbemažkryžiažodžiobeirebusotipoužduo-
čiųkonkursu.
Iki1996m.imtinaiistorijosbrandosegzaminasLie-

tuvosmokyklosevykdytastikžodžiu.1997m.abitūros
egzaminotradicinędalįžodžiu(mokiniopasakojimas,
mokinįgalimaklausinėti)papildėegzaminodalisraš-
tu(testotipoužduotys,atliekamosremiantisistorinės
informacijosšaltiniu).Slygį,t.y.lygįpagalsustiprinto
mokymoreikalavimus,pasirinkęmoksleiviaiegzami-
nocentredarpapildomaipervienąvalandąrašydavo
2puslapiųrašinį istorinetema.Jovertinimasbuvo
vienasudedamųjųegzaminoįvertinimodalių,užSly-
gįbuvopridedamibalai,irtaibuvonaudingastojant
įaukštąsiasmokyklas.Taigiaukščiausias(angliškai
su pe rior,dėltožymimasraideS)lygisreikalavokurti
irmokytisrašytiistorinįpasakojimą.Taiptebuvovie-
ninteliais1997m.,kurieyralaikomibrandosegzaminų
reformospradžia.
Poto,kai1997m.LietuvojebuvoįkurtasEgzami-

nųcentras,tųmetųrudenįšaliakitųbuvosudaryta
iristorijosdarbogrupė,atsakingaužnaujojoistorijos
egzaminorengimą.Šigrupėjautąpatįrudenįnutarė
atsisakytiegzaminavimožodžiu,o josnariųgalvose

ArūnasVyšniauskas

BrandosvalstyBinisistoriJos
eGzaminaslietuvoJe:
nerimąkeliantisituacija

subrendoplanasapskritaiatsisakytiistoriniopasako-
jimo.1998m.sausįoficialiainutartaistorijosbrandos
egzamineatsisakytioraliniokomponentobeiimtiegza-
minuotivienraštuirvientiktestoforma1.1998m.taip
patatsisakytaskirstytibrandosegzaminusį3lygius.
Taiginuo1998m.likotikAirBtipoegzaminolygiai,
kuriuosgalėjopasirinktimoksleiviai.
Reikiaatkreiptidėmesį,kadperėjusprieegzaminavi-

movienraštu,istorijosegzamine1998m.nereikalauja-
marašinioistorijostema.Btipoegzamineabiturientai
sprendė18užduočiųtestą,oAtipo–tąpatįtestąir3
papildomassudėtingesnestestoužduotis.
1999m.visojeLietuvojeperėjuspriecentralizuotos

istorijosvalstybinioegzaminotvarkos,šįegzaminąpa-
sirinko46%visųmoksleivių2.Tokiaistorijosbrandos
egzaminoforma(vientestas)išlikoprivalomair2000m.,
tačiau,rengiantšįstraipsnį,šiųmetųegzaminasdar
nebuvoįvykęs,todėlapsiribosime1999m.egzamino
analize.Tikatkreipsimedėmesį,kadypačnuo1999
m.Btipoegzaminasvisdažniauimamasvadinti„mo-
kykliniu“,oAtipoegzaminas–„valstybiniu“.Kaiptik
šįegzaminątoliauirnagrinėsime.
Pažiūrėkimeįdėmiauį1999m.egzaminoužduočių-

atsakymųlapus,kuriuosbuvogalimarastiNacionalinio
egzaminųcentrointernetosvetainėjeadresuhttp://www.
nec.lt.(beto,šioegzaminoužduotysbuvopaskelbtos
atskiruEgzaminųcentroleidiniu3).Egzaminopagrin-
dinėssesijostesteišvisobuvo67užduotys.Pirmosios
20–taiužduotys-klausimai,įkuriuosatsakantreikėjo
išketuriųpateiktųatsakymųvariantųišsirinktivieną
teisingą.UžduotyseNr.21–30išketuriųpateiktųteisin-

arūnasvyšniauskas–vuistorijos fakultetonaujosios
istorijoskatedrosvyr.asistentas.stažavosiBazelio,miuncheno
universitetuose.1998–1999m.dalyvavotarptautiniameprojek
te,įkuriantlietuvojevadovėliųtyrimoirinformacijoscentrą,
kurioįsteigimąrėmėrobertoBoschofondasirGeorgoeckerto
tarptautiniovadovėliųtyrimoinstitutasišvokietijos.

1The	De	ve	lop	ment	and	Im	ple	men	ta	tion	of	New	Ma	tu	ra	Exa	mi	na
tions	in	Lit	hu	a	nia:	col	lec	ted	re	ports	of	the	NEC	and	its	wor	king	groups,
vilnius:nationalexaminationscentre,1999,p.9.

2 Is	to	ri	jos	bran	dos	eg	za	mi	nų	kai	ta:	EU	PHA	RE	HER	RIL	pro	gra	mos	
is	to	ri	jos	dar	bo	gru	pės	1998–1999	me	tų	ata	skai	ta,vilnius:egzaminų
centras,1999,p.20.topatiesleidiniop.5nurodoma,kadvalstybinį
istorijosegzaminą1999m.pasirinko47%moksleivių.

3 Į	pa	gal	bą	abi	tu	rien	tui.	Is	to	ri	ja,vilnius:egzaminųcentras,2000,
p.38–51.
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gasgalėjobūtivienasirdaugiauneivienasatsakymas.
Abiturientuitereikėjo,perskaičiusužduotį,pasirinkti
atsakymovariantąA,B,CarbaD,pasirinktąraidę
apvedantapskritimu.
Tokiųtestųsistematarytumleidžiapatikrintižinias

arnetloginįmąstymą,tačiau,manatrodo,netikrina
kūrybiniųgebėjimų,kuriųreikiatekstiškaiapdorojant
istorinęinformaciją.Varguarvientokstestaspaska-
tinsmokymopajėgassiektiformuotibesimokančiųjų
kūrybiniusįgūdžius.Veikiaubusskatinamamechaninė
atmintieslavinimometodika,neskasdaugiauįsimins,
daugiauteisingųatsakymųapvesapskritimais,tasdau-
giausurinksbalų,geriaubusįvertintimokytojai,mokyk-
la,irtaipbussudarytailiuzija,esąpuikiaipadirbėta.
Egzaminųcentrodarbuotojaisavoankstesnėsemoksli-

nėsepublikacijosepripažįsta,kaddaugkasįuždavinius
suparenkamaisiaisatsakymaisžiūriganaskeptiškai4. 
Tiesa,bevadinamųjųpasirenkamojoatsakymotesto
klausimų1999m.valstybinioistorijosegzaminometu
būtairšaltiniaispagrįstųužduočių-klausimų,kuriuos
mesdaraptarsime.Tokiąistorijosegzaminostruktūrą
Egzaminųcentrassiūloišlaikytiirateityje5. 
Dabarpažiūrėkime,kaipistorijosbrandosegzaminas

vykdomaskitosešalyse,visųpirmaVokietijoje.Internete
pavykorastivienojeišVokietijosžemių–Tiuringijoje
1999m.–centralizuotaivykdytoistorijosbrandoseg-
zaminoužduotis6.Egzaminasvykdomasdviemlygiais:
pagrindiniu(vok.Grund kurs)iraukštesniuoju,pagal
sustiprintomokymoreikalavimus(vok.Leis tungs kurs).
Egzaminųlygįmoksleiviaipasirenkabesimokydamiiš
anksto.Aukštesniulygiulaikantiemsduodamossudė-
tingesnioturinioužduotysirdaugiaulaikoegzaminui:
1999m.–270minučių(pagrindiniulygiulaikantiems–
210minučių).
1999m.istorijosbrandosegzaminodienąkiekvienu

lygiubuvopaskelbtapo3temas.Kiekvienasabiturien-
tassavolygiuturėjopasirinktivieną.Štaiiškokiųtemų
1999m.galėjorinktisTiuringijosabiturientai.Pagrin-
diniulygiulaikantieji:1)VokietijospolitinėraidaXIX
a.;2)VokietijaEuropojepoPirmojopasauliniokaro;
3)ŽydainacionalsocialistinėjeVokietijoje.Laikantieji
aukštesniuojulygiu:1)1848–1949m.revoliucijairjos
reikšmėvokiečiųistorijai;2)Besikeičiantisūkisirvisuo-
menė;3)Vokiečių–rusųsantykiaiXIXirXXa.Temoms
buvopateiktatekstiniųšaltiniųištraukųbeivaizdinės
medžiagos,okiekvienojetemojebūtakeletasužduočių,
lėmusiųrašiniostruktūrą.Pvz.,aukštesniuojulygiu
laikantiejigavo5arba6užduotis(temosribose).Tai
reiškia,kadegzaminometuabiturientas,remdamasis

pateiktomisužduotimis,turėjo išgvildenti tikvieną
pasirinktąpagrindinętemą,pvz.,„Vokiečių–rusųsan-
tykiaiXIXirXXa.“
Visųtemųbeveikvisosužduotysreikalavosukurti

rišlųinterpretaciniopobūdžiotekstą.Užduotyseran-
damežodžius„interpretuokite“,„įvertinkitetuoarkitu
požiūriu“,„aptarkitesąryšiotarpreiškiniųproblemati-
ką“beikitasformuluotes,reikalaujančiasnevienžinoti
faktus,betirinterpretaciniomintiesdarbo,analizuojant
pateiktusinformacijosšaltinius.Tokįrašiniotipąturbūt
galimapavadintistruktūruotuesė.Taivisdėltonėra
visiškailaisvosformosesė,kaigalimapradėtinuoko
noriirnežiniakuopabaigti.Egzaminometuduodami
temosrėmai,pagrindinėsstruktūrinėsdalys,kurių
kiekvienaipateikiamiįvairauspobūdžioistorinėsin-
formacijosšaltiniaibeiformuluojamosužduotys.
DabarpažvelkimeįdėmiauįLietuvos1999m.istorijos

brandosegzaminoužduotis,pagrįstasšaltiniais.Būtent
tokiųužduočiųįtraukimaslaikomasdideliuEgzaminų
centroistorikųdarbogrupėspasiekimu.Pažymima,kad
istorijosegzaminereikėjoatsisakytiplikosfaktografi-
jos,grynožiniųvertinimoirrutininėsjųreprodukcijos,
pereinantprieaukštesniolygiomąstymoužduočiųir
analitiniošaltiniųmedžiagosvartojimo7.
Tačiaupraktiškaivisos,netiršaltiniaispagrįstos,

užduotysnereikalavoraštusukurtipasakojimo.Išviso
buvopateikti4blokaisuužduočiųserijomis,pagrįsto-
mispridedamaisistorinėsinformacijosšaltiniais.Štai
užduotysNr.59–67,kuriomsspręstibuvopateikti
tekstiniaišaltiniaiA,B,irC,t.y.ištraukaiš1940m.
„Liaudiesseimo“nutarimo(A), ištraukaišLietuvos
AukščiausiosiosTarybos1990m.kovo11d.nutarimo
(B),ištraukaišLietuvosTarybos1918m.vasario16d.
akto(C).Ištraukosenebuvonurodyta,iškurjospaim-
tos,taireikėjonustatytipatiemsabiturientams.Pvz.,
užduotisNr.59skelbė:„Kurisiššiųdokumentųbuvo
paskelbtasanksčiausiai?Nurodykitetiksliąšiodoku-
mentopaskelbimodatą?“Atsakymuibuvoskirtaviena
eilutė,tačiau,žinoma,jospakanka.Matatsakymąga-
limapateiktinepavartojantnėvienožodžio,nurodant
tikraidęirdatą–atsakymas„C,19180216“jauiryra
„šaltiniaispagrįstos“užduotiesNr.59sprendimas.Tą
patįapieatsakymoužrašymobūdągalimapasakytiir
pažiūrėjusįkaikuriaskitasužduotis.
UžduotyjeNr.67reikėjoatsakytiįtokįklausimą:koks

asmuo,ėjęsRespublikosprezidentopareigas,pasirašė
Adokumentą?Taigiužtenkaprisimintipavardę.Arba
66-ojiužduotis:„KasbuvoAukščiausiosTarybospir-
mininkas,kaibuvopriimtasBdokumentas?“Būtent

4 trakasG.,„testo informacija ir jos taikymai“, in: In	for	ma	ci	jos	
moks	lai,1997,nr.2(7),p.33.

5 Is	to	ri	jos	bran	dos	eg	za	mi	nų	kai	ta,p.15.
6 http://www.thu	e	rin	gen.de/tkm/haup	tsei	ten/me	dien.htm

7 BethellG.,zabulionisa.,Exa	mi	na	tion	re	form	in	Lit	hu	a	nia.	Back
ground,	stra	te	gies	and	achie	ve	ments,vilnius:nationalexaminations
centre,2000,p.22.

arūnasvyšniauskas
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taiiryrakryžiažodžiotipoužduotys,tik,žinoma,čia
nesufleruojamosraidėsirnenurodoma,iškeliųraidžių
turibūtiatsakymas.„Sufleruoti“bandomapateikiant
šaltiniogabaliuką.Išatmintiespatikrinimoužduočių
išsiskyrė65-oji:„Nurodykiteasmenis,pasirašiusiusC
dokumentą.Už2asmenis–1taškas,už4asmenis–2
taškai,už6asmenis–3taškai“.Atsakymuiskirtosnet
3eilutės.Vadinasi,kasdaugiauprisiminsVasario16-
osiosaktosignatarų,tasdaugiauuždirbstaškų!
Tiesa,nevisiklausimaibuvo„kas-kur-kada“pobūdžio.

Pvz.,60-ojiužduotis:„Kokiomistarptautinėmis-politi-
nėmisaplinkybėmisjis[ankstyviausiasdokumentas]
buvopaskelbtas?“63-iojiužduotis:„KodėlCšaltinyje
išskirtosRusijosirVokietijosvyriausybės?“64-ojiuž-
duotis:„PaaiškinkiteBšaltiniožodžius„svetimajėga?““
Pirmaisdviematvejaisatsakymamsbuvoskirtosdvi
eilutės,trečiu–tikviena.Taigipakakoparašytivieną
ardusakinius.Bettaidarnenaratyvas!
Čiadarvertapriminti,kad1999m.valstybiniame

istorijosegzaminebuvo67užduotys,oabiturientai
jomsspręstiteturėjo150minučių,taigivienaiužduo-
čiaistatistiškaiteko2min.14sek.Aišku,kadpertokį
„blicturnyrą“niekodaugiauirnebelieka,kaipatsakyti
keliaisžodžiaisarsakiniais.Tąpatįgalimapasakytiir
apieklausimųNr.31–37blokąsupateiktastatistine
lenteleapieLietuvosvalstybėsteritorijosplotusirgy-
ventojųskaičiųskirtingaismetais.Norssutamtikromis
išlygomisgalimabūtųpripažinti,kadkeletasšiobloko
klausimųreikalavointerpretacinioatsakymo,tačiauir
čiaatsakytitebuvopaliktosviena-dvieilutės.
Darpažvelkime įužduotis,susijusiassugrafinių

vaizdųaiškinimuirkomentavimu.1999m.egzamine
buvopateiktaporailiustracijų.PaveikslėlisAvaizduoja
knygųspausdinimodirbtuvę,B–„skriptorius“(kny-
gųperrašinėtojusviduramžiųvienuolyne).Remiantis
iliustracijomis,reikėjoatsakytiįklausimusnuo38-ojo
iki47-ojoimtinai.Pvz.,„38.Kokiaitemaiskirtosabi
iliustracijos?“Įdomiausiatai,kadšiosužduotiesat-
sakymas–„raštijai“,valstybinėsegzaminųkomisijos
nebuvolaikomasteisingukaippernelygbendras8.Šiam
irkitiemsšiosserijosklausimamsatsakytibuvoskirta
povienąeilutęirtik39-ajaiužduočiai:„Kuriiliustra-
cijavaizduojavėlesniuslaikus?Kodėltaipmanote?“
atsakytibuvoskirtosdvieilutės.
MinėtojoTiuringijosegzaminoužduotyseirgigalima

rasti iliustracijų.Pvz.,pasirinkusiemstemą„Vokie-
čių–rusųsantykiaiXIXirXXa.“kaipšaltiniųpriedas
(Material 8)buvopateiktaamerikiečioDavidoLow
1939m.karikatūra,vaizduojantiStaliną irHitlerį,

bandančiusžengtivienalinija,tačiaukiekvienas jų
laikoužnugarospistoletą.
Temos4-ojiužduotisskelbė:„Aptarkitesantykįtarp

VokietijosirSovietųSąjungos1933–1945laikotarpiu.
Panaudokite8medžiagą“.Jeitemosužduočiųišviso
buvo5,oegzaminuiskirta270minučių,tai4-ajaiužduo-
čiaiatliktividutiniškaitenka54minutės.Praktiškai
taireiškia,kadabiturientastamturivisąpamoką,ir
jamdarliekalaikopoilsiopertraukėlei.Ašmanau,kad
topakankarišliamtekstuiapieVokietijos–SSRSsan-
tykius1933–1945m.parašyti.Atlikdamaskitątemos
užduotį,vokiečiųmoksleivisvėlnagrinėjavokiečiųir
rusųsantykius,tikkitulaikotarpiuarnaujaisaspektais.
Taigijisgalinesiblaškytipovisąpasaulioistorijąkaip
Lietuvosmoksleivis,kuriamtestoužduotysišdėstytos
apskritainechronologiškai,kurvienatestoužduotis–iš
Egiptofaraonųlaikų,kita–iš1940m.„Liaudiesseimo“;
arba,pvz.,reikianurodyti,kaipvadinasimasinisžydų
naikinimasnaciųokupacijosmetais,okitojeužduoty-
je–pažymėti,kasyra„šiuolaikinioheliocentrizmo“
pradininkasirt.t.
Beje,minėtosLowkarikatūroscentrinisfragmentas

yraįdėtaslietuviškameistorijosvadovėlyje10-aikla-
sei9.Priekarikatūrospateikti4klausimai,kaipantai:
„1.Paaiškinkite,kąreiškiaHitlerio irStalinoapsi-
kabinimasiružnugarosslepiamiginklai?“,„4.Kokia
pagrindinėkarikatūrosmintis?“10Tokiolygioklausimų
būtair1999m.istorijosvalstybiniameegzamineprie
jauminėtųiliustracijųknygosistorijostema.Tačiau
kylaklausimas,kąturimokytisLietuvosmoksleiviai
11ir12klasėse,jeibrandosegzaminoužduotysnepra-
noksta10-osklasės lygio?Vokietijojebaigiamosiose
klasėsegimnazistaiugdoaukštesniolygiogebėjimus
irkarikatūraegzaminometujiemspateikiamakaip
inspiracinėmedžiagatemaiišskleistiirrašytiesė.O
Lietuvojeegzaminometuklausiama:„Kasvaizduoja-
mapaveiksle?“, irteisinguatsakymulaikomaskelių
žodžių junginysvienojeeilutėje.Tai,kadnepaisant

BrandosvalstyBinisistoriJoseGzaminaslietuvoJe

8 Is	to	ri	jos	bran	dos	eg	za	mi	nų	kai	ta,p.11.
9 Nau	jau	sių	jų	 lai	kų	 is	to	ri	ja:	va	do	vė	lis	10	kla	sei,sud.rimas Joki

maitis,algiskasperavičius,vilnius:kronta,1999(2asispataisytas
leidimas),p.127.
10Ibid.
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daugelioužduočiųpaprastumo,abiturientai„šaudėpro
šalį“,omaksimalios100balųsumosnesurinkoniekas,
neturėtųstebinti.99taškussurinkotik2moksleiviai,
ogausiausiagrupėbuvosurinkusių43taškus,t.y.
mažiaukaippusęvisųgalimų11.Užduotisdarlabiau
supaprastinus,betdavuspertąpatįlaikąspręstine
67,o,tarkim,100užduočių,kažinartokios„viktorinos“
rezultataibūtųgeresni.
Reformuotamokyklaturieliminuotiperdidelįencik-

lopediškumą(lenk.nadmiernyencyklopedyzm),–teigia
istorijosmokymoekspertėišLenkijos12.TačiauLietuvoje
valstybinisistorijosegzaminaskaiptikreikalauja,kad
mokinys,norintissurinktidaugtaškų,virstų„vaikš-
čiojančiaenciklopedija“.
KaimyninėjeLenkijoje,sukuriamussiejadaugybė

istoriniųryšiųirbendrųšvietimotendencijų,pagrindi-
nisistorijosbrandosegzaminasvykstataippatraštu.
Egzaminodienąpaskelbiamos3temos,iškuriųrašiniui
reikiapasirinktivieną.1999m.2temosbuvotradicinės
formos,t.y.nurodomastikpavadinimas,nepateikta
šaltinių.Trečiojitemabuvosudarytaišdviejųdalių.
Pirmojebuvopateikiamiistoriniaitekstai(dažniausiai
šaltinių),turėjępalengvintiatsakytiįiškeltusklausi-
mus.Antrojedalyjereikėjoparengtirašinį,susijusįsu
pateiktaisšaltiniais13.Taigitrečiąjątemąpasirinkę
abiturientaiturėjoanalizuotišaltinius,tačiautaidaryti
jieturėjokurdamitekstinįpasakojimą.
LygintiLietuvosegzaminoužduotissuVokietijos,Len-

kijosarkitųEuroposšaliųpavyzdžiaisbūtųgalimair
toliau,tačiau,manau,pagrindinisskirtumasišryškėjo.
ArLietuvayravienintelėšalisEuropoje,kuristorijos
brandosegzaminasvykdomasvientestobūdu,netikri-
nantnaratyviniųsugebėjimų,šiuometudarnegalėčiau
pasakyti, tamreikiapapildomųlyginamųjųtyrimų.
Galiu tikpasakyti,kadŠkotijoje,kuriosegzaminų
centrospecialistainuo1997m.rugsėjopadėjoLietuvos
egzaminųcentruikurticentralizuotąegzaminavimo
sistemą,istorijosegzaminasneapsiribojatrumpųatsa-
kymųtestu.Škotijojetikrinamiabiturientųgebėjimai
sukurtitekstinįpasakojimąistorinetematika.Kiekman
žinoma,irLatvijojebeiEstijojepervalstybinįistorijos
egzaminąabiturientairašoesė,kuriuoseparodo,kaip
mokakūrybiškaipritaikytiįsisavintasžinias.
Kaipgitokiamsavitamistorijosbrandosegzaminui

LietuvojerekomenduojaruoštisEgzaminųcentras?Ci-
tuoju:„Kaippasirengtiatliktipasirenkamojoatsakymo
užduotis,ypatingųreceptųnėra.Reikianuolatlavintis.
Kuodaugiauįvairiųpavyzdžių(tiekturinio,tiekformos
prasme)–tuogeresnirezultatai.[...]Vienasgeraspata-

rimasnorintgeriauparuoštimoksleiviusatliktitokias
užduotis–skatintipačiusmoksleiviuskurtitestus“14. 
JeiegzaminasbusištestųsuA,B,CirDatsakymais,
taitokiainstrukcija–logiška.
Odabarįsivaizduokime,kokiagalėtųbūtiinstrukci-

ja,jeimokiniaibūtųegzaminuojamiištelefonųknygos.
Tuometgeriausiaibūtųvertinamitie,kuriedaugiau
įsiminstelefononumerių.Pvz.,Petersonotelefononu-
merisyra458–934,Karlsono–232–322irt.t.Aišku,kad
jeiegzaminebusužduotis:„KoksyraKarlsonotelefono
numeris?“,oatsakymaibusšie:a)468–721,b)458–934,
c)232–322,d)236–978,taiteisingubuslaikomasat-
sakymasc).Taippat,jeibesimokantiejibusraginami
kurtitokiotipotestus,taiištikrųjų,ašmanau,jiegeriau
buspasiruošętokiasužduotisatlikti.Tadajiesurinks
daugiaubalų.Instrukcijairgilogiška.
Betkoksyraistorijosmokymosipagrindinistikslas?

Argitaiteisingasistoriniųdatų,pavardžiųirfaktųnu-
rodymasapvedantapskritimaisardedantkryžiukus?
Ogaltaimokėjimasspręstiistoriniuskryžiažodžius?
ArdabartinisvalstybinisistorijosegzaminasLietuvoje
nėrapanašusįegzaminavimą„ištelefonųknygos“ar
įrebusųsprendimokonkursą?Būtentrebusotipouž-
duotispriminėkaikurie1999m.egzaminoklausimai
išserijosNr.48–58supateiktukontūriniužemėlapiu
kaipkartografiniušaltiniu.Štaitie„rebusiniai“klau-
simai:
„53.Paaiškinkitepirmojoženklolegendojereikšmę.

(2taškai)
54.Paaiškinkiteantrojoženklolegendojereikšmę. 

(2taškai)
55.Paaiškinkitetrečiojoženklolegendojereikšmę. 

(2taškai)
56.Ketvirtuojulegendosženklu(+)pažymėkiteže-

mėlapyjevalstybes,kuriosbuvookupuotos(prarado
nepriklausomybę)nuo19390901iki19410621.
Užkiekvienąnepažymėtąarneteisingaipažymėtą

valstybęvertinimasmažinamas1tašku.(6taškai)
Žemėlapyjedviteritorijospažymėtosskaičiais„1“,„2“.
57.Kokiąteritorijąžymiskaičius„1“?(1taškas)
58.Kokiąteritorijąžymiskaičius„2“?(1taškas)“.
Šiasužduotisreikėjospręstipasižiūrėjusįčiapa-

teikiamąžemėlapį.Priminsiu,kadpagaltarptautinių
žodžiųžodynąrebusasyra„mįslė,kuriosesmėyrata,
kadvietojžodžiųduodamiženklai,figūrosirnetištisi
vaizdai-paveikslėliai,kuriuosreikiaįminti,atspėti“15.
Egzaminųcentroistorikųdarbogrupėsataskaitoje

pažymima,kadmoksleiviamsšiasužduotisatliktise-
kėsisunkiausiai16.MokytojasAlgirdasGečaspastebi,

11„negabesniužpasauliovaikus“, in:Dia	lo	gas,19990621, 
nr.20,p.2.
12Biesiadeckae.,„metodynauczaniahistoriiwzreformowanejszko

le“,in:Wia	do	moúci	his	to	ryc	zne,2000,nr.1,s.15.
13http://ma	tu	ra.rmf.fm/pra	sa/art09.html (Janinazawadowska,ma

tura1999).
14Is	to	ri	jos	bran	dos	eg	za	mi	nų	kai	ta,p.13.
15Tarp	tau	ti	nių	žo	džių	žo	dy	nas,vilnius:mintis,1969,p.645.
16Is	to	ri	jos	bran	dos	eg	za	mi	nų	kai	ta,p.10–11.

arūnasvyšniauskas
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kadmoksleiviamstarpukarioEuroposžemėlapisgerai
žinomas,tačiaumokiniamsbuvonetikėtažymėjimo
sistema17.Arnelogiškatadabūtųreikalauti,kadpasi-
ruošimolaikotarpiumoksleiviaidaugiauspręstųkar-
tografiniųrebusųarpatysjuoskurtų?
Ašneturiuniekoprieškryžiažodžius,rebususirat-

mintieslavinimoužduotis,tačiaunemanau,kadmokėti
jasspręstiyrasvarbiausia.Žymusistorijosdidaktikos
specialistasišVokietijosJornasRüsenasistorijosmo-
kymositikslulaiko„naratyvinękompetenciją“.Pasako-
jimasžmoguiyranatūralusbūdasprasmingaisujungti
praeities–dabarties–ateities lygmenis.Pasakojimas
yra„elementarusžmogiškosiosegzistencijossukultū-
rinimas“18.Netginestudijuosiantistoliauaukštojoje
mokyklojeabiturientasturėtųmokėtiįprasmintilaiko
patirtįpasakojimu.
Žinoma,nereikiapamiršti,kadirpačiojeVokietijoje

Rüsenasirkitididaktikosprofesoriaineretaikritikuo-

jamimokytojųpraktikų.Aukštųjųmokyklųdėstytojai
irakademiniaimokslininkainevisuometadekvačiai
galisuvoktimokiniųgebėjimųlygįirgalimybes,per
mažaiduodapraktiniųinstrukcijų.Mokyklinėsistorijos
funkcijanėratarnautiuniversitetųistorijosfakulte-

tams,norskaikurieuniversitetųdėstytojai,kaiprašo
JohnasSlateris,galvojabūtenttaip19.Visdėltotikslas
ugdytimoksleiviųnaratyvinękompetencijąkaimyninėse
šalyse,pvz.,Lenkijoje,keliamasšvietimoministerijos
lygiu,onevienteoretizuojančiųmokslininkų.Štai1999
m.visuomeneiapsvarstytiLenkijosšvietimoministras
paskelbėegzaminųreikalavimųstandartoprojektą,kurį
galimarastioficialiameministerijostinklapyje20,taip
patLenkijosCentrinėsegzaminųkomisijostinklapyje21. 
Pasižiūrėkime,kasnumatomaistorijosbrandosegza-
mine,kurisbuspradėtasvykdytinuo2002m.
Bendrąegzaminotiksląlenkaiformuluojataip:„Is-

torijosbrandosegzaminastikrinažiniasirgebėjimus
panaudoti įvairius informacijosšaltiniuspraeičiai
rekonstruoti,aprašytiirvertintilogiška,rišliairtai-
syklingakalbinėsišraiškosforma“.Pagalšiuostikslus
istorijosegzaminąatitinkamaisudarys3dalys:a),b)
irc).Pirmoje,a)dalyje,60min.reikėsspręstitesto
užduotis (galimatikėtissurinkti30%bendrotaškų
skaičiaus).Potodaroma30min.pertrauka.Egzamino
b)dalyjeper90min.reikėsperskaitytipateiktusisto-
rijosšaltiniusiratsakytiįklausimus(galimasurinkti
40%bendrotaškųskaičiaus).Potovėldaroma30min.
pertrauka.Egzaminoc)dalyjeper90min.reikėspa-
rašytirašinįpasirenkantvienąiš3paskelbtųtemų.
Užrašinįgalimatikėtissurinkti30%bendrotaškų
skaičiaus.Rašiniutikrinamasabiturientųgebėjimas
savarankiškaiatvaizduotiirvertintiatskirasistorines
problemas,atsižvelgiantįpraeitiesmoksliniotyrimo
principus.Lenkųstandartuosenurodomiirrašiniotemų
pavyzdžiai.Štaivienasjų:„Apibūdinklenkųvalstybės
žlugimo(lenk.upad ku)priežastisXVIIIamžiuje,atsi-
žvelgdamasįKrokuvosirVaršuvosistoriniųmokyklų
koncepcijas“.Taigipereidamipriecentralizuotostvarkos
suišoriniuvertinimulenkaibrandosrašinioistorine
temanegalvojapanaikintiirkeliajamganaaukštus
reikalavimus.Lietuvojeatsitikokitaip...Norsvisdėlto
nesunkusuprasti,kad1997m.LietuvojeSlygiuvyk-
dytasistorijosbrandosegzaminassavostruktūrayra
panašusįtą,kurįlenkainorivykdytinuo2002m.
Naratyvineprasme1997m.istorijosbrandosegza-

minavimoformabuvogeresnė,nesmokiniai,išanksto
ruošdamiesinetiktestui,betiregzaminuižodžiu,galėjo
pratintiskurtisavoistorinįpasakojimą,olaikantiejiS
lygiunetgigalėjoįgytipraktikostokįpasakojimąkurti
raštu.Būtentdarbassutekstaisirsavotekstokūrimas
vislabiauįsigali istorijosaukštojomokslostudijose.
Studentairašodaugybęreferatųarkuriakitusinfor-

17Gečasa.,„egzaminas,kurispakeitėistorijosegzaminą“,in:Dia
lo	gas,19990813,nr.27,p.4.
18cit.pagal:ahonens.,„naujiistorijosmokymoplanaiBaltijosre

gione:estija1990aisiais.naratyvotransformacija“,in:Is	to	riog	ra	fi	ja	
ir	at	vi	ra	vi	suo	me	nė,vilnius:vaga,1998,p.297.
19slaterJ.,Te	aching	His	to	ry	in	the	New	Eu	ro	pe,london:cassell,

1995,p.97.
20 http://www.men.waw.pl/ak	tu	al/dokref/cke/ma	tu	ra/his	to	ria.htm
21http://www.cke.edu.pl/stan	dar	dy_m/w_ma	tur.htm (struktura i

formaegzaminumaturalnegozhistorii).
22 Is	to	ri	jos	bran	dos	eg	za	mi	nų	kai	ta,p.13–14.

BrandosvalstyBinisistoriJoseGzaminaslietuvoJe
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maciniustekstus,ojųstudijasapvainikuojabakalauro
armagistrodarbas,kurisyratiriamojopobūdžio,patei-
kiamasraštuirturibūtiginamasprieškomisijąžodžiu.
Otestasištikrųjųkartaispavartojamasstudijųeigoje,
tačiautaitikrainėradominuojantiuniversitetinioeg-
zaminavimoforma.
Istorijakaipinterpretacinėdisciplinayralabaikom-

pleksiškažinijossritis,irjosvisosneįmanoma„išmokti“.
Kažinartoirreikėsinformacinėjevisuomenėje,kai
daugsvarbiauyramokėtisusirastireikiamąmedžiagą
irjąapdoroti,sprendžiantkonkrečiasproblemas.Todėl
egzaminųreformosLietuvojekeltastikslasatsisakyti
rutininėsžiniųreprodukcijos,pereinantprieaukštesnio
lygiomąstymoužduočiųiranalitiniošaltiniųmedžia-
gosnaudojimobuvoteisingas.NetgiEgzaminųcentro
istorikųdarbogrupėsrekomendacijos,skirtosdarbuisu
rašytiniaisšaltiniaisbeiiliustracijomis,yrapagrįstos22. 
Tačiaupriemoniųanalitiniamistorinėsinformacijos
šaltiniųnaudojimuipatikrintiirįvertintipasirinktane-
pakankamai,ignoruojantvisuotinaipripažintądalyką,
kadhumanitarinioprofilioaukštesniolygiogebėjimams
patikrintitrumpųtestoatsakymųnebepakanka.Reikia
vertintiabiturientųsukurtąnaratyvą.Tokiodalyko,
angliškaivadinamoendofcoursewrittentest,istorijos
brandosegzaminuoseesama,tačiaujisnegaliatstoti
visoegzamino,tadužsienyjepasirenkamaformulėexa
mi na tion & test. OLietuvojeįsigaliformulė„istorijos

egzaminas=istorijostestas“.
Tai,kadLietuvojebuvopasuktaprievalstybinio

istorijosegzaminoraštu,galimavertinti teigiamai.
IstorijanuoHerodotolaikųirbuvosuprantamavisų
pirmakaipužrašytaspasakojimas.TačiauLietuvoje,
kaipparodėme,posūkislinkegzaminoraštunereiškė
persiorientavimoprie istorijostekstiniopasakojimo
kūrimoirtokiųgebėjimųtikrinimobeiįvertinimo.Nuo
2000m.rudenspereinantprieprofiliniomokymo,huma-
nitarinioprofilioistorijosstudijos,gebėjimųugdymasir
egzaminavimobūdai,manau,turėtųkokybiškaiskirtis
nuodešimtmetėspagrindinėsmokyklosbeibuvusių
bendrojolavinimoviduriniųmokyklųlygio.Manoma,
kad2002m.,kaividurinęmokykląbaigspirmojipro-
filinėsmokyklosabiturientų laida,turėtųbaigtis ir
brandosegzaminųreforma23.Tokiomissąlygomis,kol
daresamagalimybiųreformąkoreguoti,būtųtikslingaį
valstybinįbrandosegzaminąįtrauktirašinįistorijos
tema,oirsprendžiantsušaltiniaissusijusiasužduotis
reiktųsuteiktigalimybesabiturientuiatsakinėtiraštu
istorinėsnaracijosbūdu,onevien1–2eilučiųtrumpais
atsakymais.Kaiptiktokianaratyvinioegzaminoforma
yraįprastaEuroposšalyseiratitinkanūdienosreikala-
vimusžvelgiantišaukštosiosmokyklospozicijų.

arūnasvyšniauskas



23 laurinčiukienėl.,„Brandosišbandymai–kaipšventė“,in:Dia	lo
gas,20000519,nr.20,p.1–2.
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1.klausimasapieGalutiniusdalykus

Nuoseniausiųlaikųžmonijąjaudinaklausimaiapie
pačiąpradžiąirapievisakopabaigą.Žaviirtraukia
paprastisprendimai.Jieįtikinapreciziškuskaidrumu.
Deja,kaipnetrukuspaaiškės,dažnai jieyratiesiog
neteisingi.Taiypačtinkaeschatologijosvaizdiniams:
kaipšiatemaliudijatelevizijosdiskusijos, jųesama
pačiųįvairiausių.Tokįneaiškumąišesmėssustiprina
dudalykai.Pirmiausiareikiapaminėti,kadmūsų
kultūrosvaizdiniusdaugiausiasuformavokrikščionybė,
ojostikėjimodoktriną–dogminėdisciplina1.Darli-
audiesmokyklojeišmoktostikėjimožiniosprieškelis
dešimtmečiusstaigapasitraukėįantrąplaną.Nepai-
santdaugybėsgerųnaujųužuomazgų,žiojėjadidelė
spraga:daugelyjesvarbiųgyvenimosričiųžmonės
jaučiasinesaugūs.NorsiškiloBiblijabesiremiantinauja
sąmonė,betŠv.Raštevaizdastoksdaugiapusis,kadiš
kartosunkusuprasti,beto,išvadosištikrųjųdarneturi
dideliopoveikio.Antrasvisuomenęveikiantisbegalo
svarbusaspektasyraTolimųjųRytųreligijųįtaka,tarp
jųinduizmo,betpirmiausiabudizmo,t.y.iššiųreligijų
kylančiosvaizdiniųformostampavisreikšmingesnėsir
kaiptiklyginanteschatologinesjųmąstymokategorijas,
kaippaaiškėsvėliau,išryškėjadideliskirtumai.

2.vidinėskrikščioniškos
tradiciJoskaita

Jauminėta,kadVakarųerdvėjeprasidėjonauja
epocha:labiausiadiskutuojamanedėlspekuliacijosir
dogmatikos,betdomimasiBiblija.Taipturėtųbūtiir
toliau.Betvisųpirmačiasusiduriamasubeveikneįvei-
kiamomiskliūtimis.Įprasta,kadaukštosiosmokyklos

dėstytojaspirmiausiaaiškiaiišdėsto,apiekąjisrašo.
Vadinasi, išpradžiųturibūtiapibrėžta,kasyratie
laikųpabaigosvaizdiniai.Anksčiauarvėliauprieinama
riba,kaisisteminėsteologijossuformuotiteiginiaiir
apibrėžimaitampanevartotini2.Beto,„eschatologijai“
imtapriskirti irsvarstytinaujas–taippatirsenas
beinetokiassenas–skirtingesnestemas.Šioproceso
rezultatas–vėlmargaįvairovėbeiterminųvartojimo
painiava:tuopačiužodžiureiškiamaslabaiskirtingas
turinys3.

3.BiBlinėsprieiGos

Šiąsudėtingątemągalimapradėtinagrinėtidve-
jopai:remiantisbiblineterminologija(a)irtekstais(b).
Čia labiausiaityrinėtinipranašai.Taisuprantama,
nespranašaiatlieka lemiamąvaidmenį formuojant
tikėjimą.Tuometuneegzistavojoksmagisteriumas,net
pagrindiniaisklausimaisnebuvosukurtosterminolo-
gijos,beveiknebuvosugebančiųrašytiarskaityti ir
pan.Šiamefoneiniciatyvosėmėsididžiosasmenybės:
įdomupastebėti,jognepaisantatsitiktinumoįspūdžio,
bent jauatsigręžusatgal,akivaizdu,kadpranašai
vienaskitamniekuometneprieštaraujapagrindiniais
klausimais.Kaiprodotyrinėjimai,taikylaištikėjimo
branduolio–tikėjimoįViešpatįirįsitikinimo,kadjis
lydivisągyvenimą,yrašaliairkadšisjovadovavimas
implikuojatamtikrąžmogauselgesį:savogyvensena
jisviešaiegzistenciškaipripažįstaDievąpraktinia-
megyvenime.
(a)Terminas„eschatologija“sudarytasišgraikiškojo

BiBlinislaikųpaBaiGoslaukimas–
žiniaapieGyvenimą
FriedrichV.Reiterer

FriedricHvinzenzreiterer(g.1947)–biblistas,zalcburgo
senojotestamentobiblistikos institutoprofesorius,vedęs,
yragavęsdiakonošventimus.daugeliopublikacijųautorius,
lietuviųkalbaišleistajoknyga„dievoteisynasirgyvenimas“
(1997).nuo1992m.kasmetskaitopaskaitaslietuvoje.tekstą
išvokiečiųkalbosvertėJūratė	Micevičiūtė.

bibListika

1vertanurodyti,kadnettokiosįprastiniusstandartuspranokstančios
nuostatosdėlBiblijosreikšmėsvatikanoiisusirinkimepavadintos:
„dogminėkonstitucija:	Dei	Verbum“.

2plg.naujusbandymus:niewiadomskiJ.,„HoffnungimGericht.so
teriologischeimpulsefüreinedogmatischeeschatologie“,in:Zeitschrift	
für	katholische	Theologie,	nr.114, 1992,s.113–126;Wiederkehr
d., „einunzuverlässigerHahn:versäumteundwahrzunehmende
prophetie inchristlichereschatologie“, in:Franziskanische	Studien	
67,1985,s.19–25.

3žr.pranešimą:WankeG.,„„eschatologie“.einBeispieltheologischer
sprachverwirrung“,in:preussH.d.,Eschatologie	im	Alten	Testament	
(Wege	der	Forschung	480),darmstadt,1978,s.342–360.



326 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 6

miniatiūraišvalenciennesapokalipsės.šiaurėsprancūzija

to.es caaton irta.es caata.Septuagintojejiegalibūti
išversti ‘aharit (išėjimas,pabaiga), ‘aharithajjam
mim (dienospabaiga–laikas)4.Taispačiaisžodžiais
pabaigapaskelbiamairNaujajameTestamente5,bet 
labaisunkunustatyti,arčiakalbamaapiedidelęka-
tastrofą,arapievisiškąsunaikinimąvisųlaikųgale:
„Jėzusjamatsakė: ‘Mataišituosdidžiuliuspastatus?
Čianeliksakmensantakmens,viskasbus išgriau- 
ta.[...]Petras,Jokūbas,Jo-
nas irAndriejus [...]klausė
jį: ‘Pasakykmums,kadatai
atsitiks irkoksbusženklas,
kadatėjo visakopabaiga?’
[...] Tautapakilsprieštautąir 
karalystėprieškaralystę.Dau-
gelyjevietųbusžemėsdrebėjimų
irbadmečių.Tačiau taibus
tikkentėjimųpradžia.[...]Jūs
būsitevisųnekenčiamidėlmano
vardo.Betkasištversikigalo,
tasbusišgelbėtas.[...]Tomis
dienomis,poanosuspaudimo,
saulėužtems,mėnulisnebeduos
šviesos,žvaigždėskrisnuodan-
gaus,irdangausgalybėsbussu-
krėstos“6(Mk13,2–4,8,13,24ir
t.).Vieninteliametekstesudėti
draugėnvisireikšmingielemen-
tai7:individualioji8irvisuotinė
eschatologija;pastarojojedar
atskiriamižmonijosirvisoko-
smosolikimai(žr.6-ądalį).
VisųpirmaNaujojoTesta-

mentotekstaižymiilgosraidospabaigą.Čiaturėtų
būtinurodomiduankstesni,t.y.SenojoTestamen-
to, tekstai.MirtiesvalandąJuozapaspasikviečia
savosūnus irsako: „Burkitėsaplink,kadgalėčiau
jumspasakyti,kas jus ištiksateitiesdienomis“(Pr 
49, 1), toliau protėviui9 priskiriamos įvairiais
laikaissukauptossentencijos.Panašiaiapžvelgiant 

istorijąpoBabilononelaisvės (apie550m.pr.Kr.) 
mirštančiamMozei (istoriškaiapie1250m.pr.Kr.) 
įdedamaįlūpas:jisvisuometžinojęs,kadtautablogu
elgesiu išprovokuosiantididelękatastrofą: „Gerai
žinau,kad jūs,manmirus,eisitepražūtin,nukryp-
sitenuokelio,kuriuoeitiesujumsįsakęs.Ištiksjus
vargasateityje, nesdarote,kasnedoraVIEŠPATIES  
akyse,pykdotejįsavodarbais“(Įst31,29).

Iš nedaugelio pavyzdžių
matomepagrindinįdalyką:
niekuometnenukrypstamaį
smulkmenas.Vieniemsvei-
kiantiemsasmenims(Juoza-
pui,Mozei)ištikrųjųjauatėjo
galutinismomentas–priartėjo
mirtis.Kitiamžininkai,įku-
riuoskreipiamasi, dar gali
tobulėtiirsavogyvenimągali
pakreipti taip,kad išvengtų
nelaimės.Negandą išesmės
lemiagyvensena.Betjeinuos-
mukisvisdėltoįvyko,nelaimės
fazėyrapasibaigusi,galima
žengtitoliau–atkurti.Toks
susiliejimasįgalinojauSenojo
Testamentotekstuoseklaus-
tiapie tuoj išsipildysiančius
(argalutinius) lūkesčius10:
kadagalimakalbėtiapielaiko
pokytį–kainutrūkstažmo-
gausgyvenimas,kaikatast-
rofabaigiasinelaimiųlaikas 
arkai liaujasiegzistuotikū- 

rinijakaipvisuma?
(b)CituotitekstaiapieJuozapąirMozęyragana

vėlyvi,t.y.parašytimaždaugBabilononelaisvėsmetu
(587–539m.pr.Kr.).Juos jauveikėkitipranašai,
skelbęirreikalavęsektiViešpačiu11.Skelbimoturinio
persilaužimotaškasbuvoišsiskyrimasiškitųdievų.
Kaimyninėsereligijosepirmiausiagalimarastipasaulio

4žr.s¿bom.,„zumverhältnisvon‘messianismus’und‘eschatolo
gie’imaltentestament.einversuchterminologischerundsachlicher
klärung“,	in:	Jahrbuch	für	Biblische	Theologie	8.	Der	Messias,neu
kirchen,1993,s.25–55.

5perrinn.,„eschatologyandHermeneutics:reflectionsonmethod
in the interpretationof thenewtestament“,	 in:	 Journal	of	Biblical	
Lite	rature	93,1974,p.3–14įžvelgiaeschatologijojesupratimoraktą,
įgalinantįpagaliauteisingaiklasifikuotinaująjįtestamentą.

6 Vert.	past.:autoriauspageidavimu, jo teksteesančiossenojo ir
naujojotestamentųcitatos,nesutampančiossu lietuviškuBiblijos
vertimotekstu,pateikiamospagaljopatiesatliktąvertimą.

7žr.WißmannH.,„eschatologie.religionsgeschichtlich“,	in:	Theolo
gische	Realenzyklopädie	X.,1982,s.254–256.

8žr.HaufeG.,„individuelleeschatologieimneuentestament“,in: 
Zeitschrift	für	Theologie	und	Kirche	83,1986,s.436–463.

9žr.apie tai:lohfinkn.,„eschatologie imaltentestament“,	 in:

preussH.d.,Eschatologie	im	Alten	Testament	(Wege	der	Forschung	
480),darmstadt,1978,s.240–258;mülerH.p.,„dieFragenach
demursprungderbiblischeneschatologie“,	 in:	Vetus	Testamentum	
14,1964,s.276–293ankstyvuosiuskaraliųlaikuslaikošiosvarstymo
ištakomis.
10žr.schreinerJ.,„dasendedertage.dieBotschaftvonderendzeiten

indenalttestamentlichenschriften“,	 in:preussH.d.,Eschatologie	
im	Alten	Testament	(Wege	der	Forschung	480),darmstadt,1978,s.
198–216,204–207.
11Hattrupd.,Eschatologie,paderborn,1992,s.209 ir toliau.

nurodomareikšmingaproblema:„Bandymaipaverstiankstyvuosius
pranašussenojotestamentocentru įtikina tiekpatmažai,kiek ir
galutinisaiškinimasapiepabaigąirapokaliptiką.okurtokiocentro
trūksta,tegalibūtisurandamosraidoslinijos,kuriasįžvelgiatikėjimo
žvilgsnisįpraeitį,betvarguartokiomisįžvalgomisturibūtiremiamasi

FriedricHv.reiterer
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12žr.reventlowH.Graf,Das	Amt	des	Propheten	bei	Amos,Göt
tingen,1962;schunkk.d.,„dieeschatologiederprophetendesalten
testamentsundihreWandlunginexilisch–nachexilischerzeit“,in:
preussH.d.,Eschatologie	im	Alten	Testament	(Wege	der	Forschung	
480),darmstadt,1978,s.462–480.
13žr.Grönb¿ckJ.H.,„zurFragedereschatologieinderverkündigung

derGerichtspropheten“,in:preussH.d.,Eschatologie	im	Alten	Testa
ment	(Wege	der	Forschung	480),darmstadt,1978,s.129–146;kaiser
o.,„Geschichtlicheerfahrungundeschatologischeerwartung.einBei
tragzurGeschichtederalttestamentlicheneschatologieimJesajabuch“,	
in:Ibid,s.444–461;köhlerW.,„prophetieundeschatologieinder
neuerenalttestamentlichenForschung“,	in:Ibid,s.159–292;lindblom
J.,„Gibteseineeschatologiebeidenalttestamentlichenpropheten“,	
in:Ibid,s.31–72;mcculloughW.s.,„israelseschatologievonamos
biszudaniel“,in:Ibid,s.394–414;vriezenth.c.,„prophetieund
eschatologie“,	in:	Ibid,s.88–128.
14lohfinkG.,Eschatologie,	s.240.

15žr.sanda.,„Jüdischeundchristlicheapokalyptik–exegetische
Fragenund theologischeaspekte“,	 in: Gerhardsa.,	Die	grössere	
Hoffnung	der	Christen.	Eschatologische	Vorstellungen	 im	Wandel	
(Quaetiones	disputatae	127),Herder,1990,s.59–77.
16šiamekontekstepagrįstaipastebima,kadkrikščioniųeschatologiniai

lūkesčiairemiasitranscendencija:GrossH.,„dieentwicklungderalt
testamentlichenHeilshoffnung“,in: preussH.d.,Eschatologie	im	Alten		
Testament	(Wege	der	Forschung	480),darmstadt,1978,s.181–197.
17kaipartivienakitosyraapokaliptikos ireschatologijossritys,

matytiHühnermanno,maierio,merkleino,schaefleropranešimuose,
išspausdintuosealthausH.,Apokalyptik	und	Eschatologie.	Sinn	und	
Ziel	der	Geschichte,Freiburg,Basel,Wien,1987.
18lohfinkG.,Eschatologie,s.250.
19apie„neišganymo“bei išganymopranašavimusžr.smendr.,

„eschatologie.altestestament“,	in:	Theologische	Realenzyklopädie	
X,1982,s.256–264,259–261.

BiBlinislaikųpaBaiGoslaukimas–žiniaapieGyvenimą

irprasmėsaiškinimą(pavyzdžiui,kūrimoaprašymą
armitinįaiškinimą, iškurkylagyvenimovargas),
josereikalaujamaaukųdievamsnuraminti.Tuotarpu
pranašairadikaliaiatmetėtokįaukųįvertinimą:„Neimu
išjūsųūkiojokiojaučioarožiųišjūsųgardų.Jukman
priklausovisigyvūnaimiške,galvijaianttūkstančio
kalvų.Žinauvisusdangauspaukščius,visa,kaslauku-
osejuda,yramano.Jeibūčiaualkanas,taunesiskųsčiau,
nesmanoyrapasaulisirvisa,kasjame.Argiašval-
gaujaučiųmėsą,argeriuožiųkraują?“(Ps 50,9–13).
ArtimuosiuoseRytuoseatsirandaneįrodomagelmėir
sudvasinimas.Kadangiaukosnepakankagyvenimui
užtikrinti,klausiama,kogituometreikalaujama:„‘Kuo
nešinasateisiuįVIEŠPATIESartumąirnusilenksiu
aukštybiųDievui?Turiuateiti sudeginamosiomis
aukomis,sumituliaisveršiais?ArgiViešpatsbuspat-
enkintastūkstančiaisavinų,plūstančiasrovealiejaus?
Aratiduosiusavopirmagimįužsavonusikaltimą,savo
kūnovaisiųužsavonuodėmę?’Žmogau,jistaupasakė,
kasyragerairkoištavęsVIEŠPATSreikalauja:tik
daryti,kasteisinga,mylėtiištikimameileirnuolankiai
eitisusavoDievu“(Mch6,6–8).Lemiančiugyvense-
nosmatutampažinojimas:buspatikrinta irneliks
bepasekmiųtai,kaipsuvokiamaatsakomybėužsavo
elgesį,todėlnuolatdidėjaužrašytoApreiškimosvarba:
„Netrokštikruvinosaukosirgrūdųatnašų,neprašai
deginamosiosaukos iratnašosužnuodėmę.Tačiau
manįskiepijaipaklusnumą.Tariau:‘Štaiateinu!Raštų
ritinyjenurodyta,kassumanimiyranutikę;mano
džiaugsmas–vykdyti tavovalią,manoDieve, tavo
Įstatymąturiuširdyje!’“(Ps40,7–9).
Paklaustiapieeschatologiniųvaizdiniųištakas,dau-

gelisautoriųnurodo Am5,8–9.Šitaipturbūttylomis
daromaprielaida,kadkalbamaapiepranašoAmoso
(VIIIa.pr.Kr.),žodžius:„JispadarėSietynąirOrioną,
tamsąpaverčiašviesiurytmečiu,pakeičiadienąnak-
timi,pasišaukiajūrosvandenisirišliejajuosantžemės
paviršiaus,–jovardasyraVIEŠPATS!Jisstaigasunai-
kinsgaliūnus,irsunaikinimasužklupstvirtovę“(Am5,

8–9).Ši tamsivietaskatinamokslininkusčiarasti
kokybinęeschatologiją,t.y.kaddabartisyrasuvokiama
kaipgalutiniolaikotapimasrealybe12,taireiškia,jogjau
dabartyjeskleidžiasipabaiga,irtuopatmetutolimes-
niuveiksmupaveikiamaateitis.Taippatreikšminga,
kad,remiantis ikibabiloninėmispranašystėmisapie
negandą,sueschatologiniulūžiudaugiausiasiejamas
tikžlugimasirsunaikinimas.Visdėltopranašųraštai
liekaeschatologiniųdiskusijųpamatu13. 
Minėjome, kad egzistuoja skirtingi požiūriai į

paskutiniųjų laikų lūkesčius.Jeiklausimųspektrą
susiaurinsime iki tradicinės formulės – „laukiu
mirusiųjųprisikėlimoirbūsimoamžinojogyvenimo“14,
tokiaidiskusijainedaugatspirtiesrasimeSenajame
Testamente.Tačiaunetgišiojecitatojematytisvarbi
šio irbūsimopasauliopriešprieša.Tokiapoliarizacija
kylaišapokaliptikos.Būdamaistoriškaivėlyviausioji
fazė, kaip tik apokaliptika15 ryškiausiai paveikė
vaizdinius:supriešinamosdvi„pasauliosritys“–po
siaubingopersekiojimųlaikotarpio(olamhazz¿)eina
džiaugsmingasateitiespasaulis(olamhabba’a)16.Bet
čiajauesameSenojoTestamentoformavimosipabai-
goje17.
Kaiptikanksčiauaptartiklausimaidažniausiaiatsi-

duriadaugumostraktatųapieeschatologijądėmesio
centre,vadinasi,daugiausiareikšmėsteikiamatarpsnių
nustatymuiirabiejųsričiųaprašymui.Čiasvarbiau-
siassiekisyradažnaivaizduota„teismoirišganymo
periodizacija“18.Tokiepožiūriaiįgalinapaliestiesmines
temas19.Tačiaukylaklausimas:araprašantišorines
reiškimosiformasištikrųjųįmanomapataikytiįpatį
centrą?Pasirodo,egzistuojaretaipabrėžiamavidinė
„raudonagija“:kodėlnorimasužinotidabartinioarba
būsimogyvenimotikslą?Atsakymasglūdiklausime
–kadatrastumepagrindąištvertigyvenimą.Kuryra
giliausiosšaknys,įtikinamairodančios,kaipišsaugomas
gyvenimas?Kaspašalinagyvenimoišnykimogrėsmęir
kaip?Darsvarbiau:arįmanomagautiinformacijos,da-
bartinisgyvenimastaipsusijęssukūrimu,t.y.kosmosą
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miniatiūraišvalenciennesapokalipsės.šiaurės
prancūzija

20žr.rabergerW.,„die‘letztendinge’.anmerkungenzueinigen
versuchen inder ‘eschatologie’“, in:achleitnerW.,Winkleru.,
Gottes–Ge	schichten.	Beiträge	zu	einer	 systematischen	Theologie, 
Freiburg,Basel,Wien,1989,s.171–191.
21žr.langmeyerG.B.,„Himmel,Hölle,Fegefeuer.Waserwartet

derchristnachdemtod?“, in:Gerhardsa.,„diegrössereHoffnung
derchristen.eschatologischevorstellungenimWandel“,in:Quaetio	
nes	disputatae		127,Herder1990,s.18–92;krammerH.,„rettedeine
seele!–HierindiesemJammertal!“, in:	Ibid,s.93–107.

22žr.kaipkoncepcijosvaisiųjubiliejinįleidinį:kilianr.,Funkk.,
Fasslp.,Eschatologie.	Bibeltheologische	und	philosophische	Studien	
zum	Verhältnis	von	Erlösungswelt	und	Wirklichkeitsbewältigung,Fs
engelbertneuhäusler,st.ottilien,1981.

23naujausiųraidostendencijųpavojaigiliaiišanalizuotikrätzlH.,
Im	Sprung	gehemmt.	Was	mir	nach	dem	Konzil	noch	alles	fehlt,möd
ling,1998.

FriedricHv.reiterer

peržengiančiaDievoegzistencija,kadšissusilydymassu
ne-pasaulineirne-laikineDievolygmuoįimsįamžinybę
taippatirmūsųegzistenciją,kiekvienožmogausirvisos
žmonijosbeivisokosmosoegzistenciją?

4.Galutiniaidalykai

Krikščioniškojedogminėjetradicijojeeschatologija
sutelkėdėmesįįvadinamuosiusgalutiniusdalykus20(de 
novissimis:teismas,dangus,pragaras,skaistykla21).Pa-

minintteismą,kuriameneišvengiamaireikalaujama
atsakytiužsavoelgesį,paliečiamassvarbusbiblinės
žiniosaspektas.TarpmūsųpaplitęPaskutiniojoteismo
vaizdiniaiatsiradoirišsivystėtikViduramžiųmaišatyje,
kaibuvoypačdomimasiskaistyklosirpragarokančio-
misbeilabiausiairūpinamasi,kaipjųišvengti.Glaustai
kalbantapie laikųpabaigą,paprastaineketinama
pabrėžtinegatyviųlygmenų,bettaiatsitinkabeveik
nesąmoningaidėlįspūdingųirpaveikiųmeniniųvaizdi-
nių.Kaipgiliaisukrečiamirtiesirteismoskulptūros,

kuriassukūrėStammelisAdmontobibliotekai– jos
kasmetužburiašimtus,tūkstančiuslankytojų.Tačiau
toksišankstinisžinojimasnepadedarastikelioprie
bibliniųšaknų.
(a)Norintsuprasti,kasyraankstyvojobibliniokal-

bėjimopamatas,pirmiausiareikiaįantrąplanąnus-
tumtiteologinįsistematizavimą.Tuojpaaiškėja,kad
teologijosistorijojebūtaposlinkių,kuriųjaunebegalima
paaiškintiBiblija.
(b)VatikanoIISusirinkimonulemtaskatalikųteolo-

gijosatsivėrimasBiblijaiišprovokavoryškųparadigmų
pasikeitimą22,kurisšiandien jaunomis jėgomisturi
būtipakoreguotasir įglaustasįdogmatizuojančiąir
pastaruojumetukartaisfilosofiniopobūdžioteologiją23. 
Tačiaubibliniomąstymoplitimąsunkuapriboti.Ka-
lbamaneapietai,kąBiblijabylojairkadįjąreikia
žvelgtipakankamaisantūriai,kaipįtolimųlaikųinfor-
macijosšaltinį.Kalbamaapietenpateikiamųmąstymo
pavyzdžiųsupratimąirįgyvendinimą.Diskusijojeapie
„eschatologiją“toksįsitikinimasleidonaujaisuformuoti
irkaikuriuossvarbiusaspektus.
(c)Svarbutai,kad„eschatologiją“reikiasuprasti

netikkaippasaulioargyvenimopabaigą– jimoko
galvotidinamiškai.Turibūtiatsižvelgtairįvisumą
–nuo individualausgyvenimo ikikosmoso.Sekant
bibliniaismodeliaisypačsvarbuapsvarstyti tokias
mąstymosritis.

5.sukūrimasirlaisvavalia–mirtis

Dievasyra–neteoriškai,betpraktiškai–„gyvasties
irmirtiesViešpats“(2 Mak14,46)irjisnori,kadJo
kūriniaigyventų(plg.Ps 104),ypačkiekvienasžmogus
(Ez18,31;plg.23;33,11).Taipgalimateigtipirmiausia
dėlto,kadžmogausvaliaibeilaisveiyrapatikėtateis-
ingaiapsispręsti:„KaiDievaspradžioježmogųsukūrė,
jisdavėjamgaliąlaisvaipasirinkti“(Sir15,14).Toliau
įsitikiname:„Padėjauprieštavegyvenimąirmirtį,
palaiminimusirprakeikimus.Rinkisgyvenimą,kadtu
irtavopalikuonysbūtumėtegyvi…“(Įst30,19;plg.Sir 
15,17).GyvenimasyrairliekaDievonumatytaskūrimo
tikslas.„Dievasmirtiesnepadarėirnesidžiaugiagyvųjų
žūtimi,–tam,kadbūtų,jissukūrėvisa.Visipasaulio
kūriniaisavaimeyrasveiki“(Išm1,13–14).
(a)Gyvenimoirmirtiesreikšmingumaskaimynines

IzraelioreligijaspaskatinolaikytidievaisGyvenimą 
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miniatiūraišvalenciennesapokalipsės.šiaurės
prancūzija

24žr.Heckera.,Das	GilgameschEpos.	meissnermillardtafelkol. 
iii,1–14(tuatiii/4), Gütersloh,1994,s.665;daugiaunuorodųįmitus
irpasakasbeipalyginamuosiustekstussenajamtestamentuiFohrerG.,
„diestrukturderalttestamentlicheneschatologie“,	in:preussH.d.,
Eschatologie	im	Alten	Testament	(Wege	der	Forschung	480),darmstadt,

1978,s.147–180.171;ypačFrosts.B.,„eschatologieundmythos“,	
in:	Ibid,s.73–87.

25plg.vanniu.,„puntiditensioneescatologicadelnuovotesta
mento“, in:	Rivista	Biblica	30,1930,p.363–380.

BiBlinislaikųpaBaiGoslaukimas–žiniaapieGyvenimą

irMirtį(pvz.,MotUgarite)arbabentpadarėjassvar-
biausiomisšiųdievųegzistencijossritimis.DeivėŠenkin
bandoramintiGilgamešą,praradusįgyvybėsaugalą,
sakydama,kadgyvenimądievaipasilikosau,ožmonėms
paskyrėmirtį24.
(b)Tokioįsitikinimo,norsirnedaug,išlikoten,kur

mirtis traktuojamapanašiaikaipasmuo iraiškiai
turibūtisunaikintalaikųgale,taippažabojantvisa,
kasnegatyvukūrinijoje:„Kaippaskutinispriešasbus
sunaikintamirtis“(1Kor15,26)25.
SenajameTestamentevislabiauprasimušanumitini-

mas, ir tikVIEŠPATSįrodoesąssuverenas: „Vieš-
patsdalijamirtįirduodagyvastį,nuvedaįmirusiųjų
karalystęirišvedaišjos“(1Sam2,6;plg.Išm16,13irt.).
(c)Žmogausgyvenimasprabėgatarpšiųdviejųpolių.

PalygintisuIzraelioaplinka,naujayratai,kadgyvense-
nossavybės,pvz.,teisumas(Pat12,28),Dievobaimė(Pat 
14,27),tampaDievo(reikiaturėtiomenyje–gyvenimo)
armirtiesartumokriterijumi:„Teisumasyragyvenimo
ramstis,opiktoieškojimasvedaįmirtį“(Pat 11,19).
Pagrindinęreikšmęįgyjaetiniaiaspektai.Tainėratik
dieviškosgaliossritys,kuriomsžmogusyraatiduotas,
atvirkščiai,geruelgesiužmogusgalipozityviaipaveikti
savolikimoateitiesperspektyvas.
(d)Niekamir jauniekuometsavavališkaiDievas

neskiriamirties.Taigaliojanettada,kaiJobas,kol
suprantakūrimogalią (Job37,1–24), tikipatyręs
priešingądalyką(Job9,14–24).
(e)Pagrindinėdinamikatokia:jeikažkasyraarčiau

Dievo,jisturi„intensyvesnį“gyvenimą,irjei,būdamas
artiDievo,nusisukanuojo,žmogusatsigręžiaįmirtį
irtaipjąpatiria(Išm2,24).Todėlnuodėmėsnulemtas
gyvenimoapribojimas(1Kar17,18;Job33,16;Ps40,
13)suprantamaskaipmirtiespatirtis–lygiaikaipir,
pavyzdžiui,gyvybeigrasinantispriešas,kančiaarliga
(plg.Ps22,14–16;35,8;55,14–17).

6.trysBiBlinėsescHatoloGinės
dinamikoslyGmenys

(a)Pirmojibiblinėseschatologinėsviltiessritis–
pabėgtinuoindividualiosmirties–tieknuogyvenimoap-
ribojimo,tieknuorealiosgyvenimopabaigos.Išgelbėjimo
patirtisleidžiabesimeldžiančiajamtvirtaitikėti,kad
Viešpatsbetkadagaliapgintisavo,kaipgyvastiespa-
laikytojo,autoritetą,irjeigujointensyviaišaukiamasi,
jistaipadaro:„KantriailaukiauViešpaties,jispasilenkė
priemanęsirišgirdomanošauksmą.Ištraukėmane
išklampiosduobės, išmirtinospelkės“(Ps40,2–3).

Paaiškėja,kadžmogauspasitikėjimas,tikėjimas,Dievo
baimėirpastangagyventipagalDievovaliątampapa-
grindiniuDievoįsikišimokriterijumi(Ps56,11–14;116,
7).Dieviškasisveikimasišsaugogyvenimą,betneatneša
rojausbūsenos:„Tupaverteimanoliūdesįdžiugesiu,nu-
vilkaimanašutinęirapjuoseimanedžiaugsmu“(Ps30,
12).Šismažytiseschatologinislūžistampapagrindiniu
nuolatplintančioįkvėptoskelbimoturiniu:„Išgelbėk
manenuomirties,VIEŠPATIE,kadgražiojoSiono
vartuosegalėčiaupaskelbtivisustavošlovėsdarbusir

džiaugtistavoišganymu“(Ps 9,14–15;30,3).
(b)Antrojibiblinėseschatologinėsviltiessritisyra

tautosišgelbėjimas.Izraelistokįišgelbėjimąnepaprastu
būdupatyrė,kaibuvoišvestasišEgipto.Išlaisvinimo
pasekmėspalikogilųpėdsakągyvenimeirskatinoišpa-
žinti:„Jeitavovaikaiateityjeklaus,tarsi:Kąreiškiatos
taisyklės,tieįsakaiirįstatai,kuriuosViešpats,mūsų
Dievas,jumsdavė?Tadasavovaikamsatsakysi:‘Mes
buvomefaraonovergaiEgipte,betViešpatsgalingaranka
išvedėišEgipto.’[...]TadaVIEŠPATSmumsįsakėvykdyti
visusšiuosįstatus,bijotiVIEŠPATIES...“(Įst6,20–25).
Panašipadėtissusiklostė irBabilononelaisvėje.

Čiaesamasvaiginamoposūkio:perantrąjįIzaijądar
ikiišgelbėjimobuvosukurtasbesąlygiškaspasitikėji-
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26žr.stuhlmannr.,Das	eschatologische	Maß	im	Neuen	Testament,	
in:	Forschungen	zur	Religion	und	Literatur	des	Alten	und	Neuen	Testa
ments	13,Göttingen,1983,s.99–103.

27žr.mussnerF.,Was	lehrt	 Jesus	über	das	Ende	der	Welt?	Eine	
Auslegung	von	Markus	13,Freiburg,1958.
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mas:„Klausykis!Tavosargybiniaišaukia,džiūgauja
drauge,nes jiematosavopačiųakimisVIEŠPATĮ,
grįžtantįįSioną.Draugepratrūkitedžiaugsmogiesme,
Jeruzalėsgriuvėsiai,nesVIEŠPATSpaguodėsavotautą,
atpirkoJeruzalę!“(Iz52,8irt.).Šitokiaargumentacija
tapoįmanomadėlteologijojeįvykusiolūžio:norsatrodo,
kadprielaidosjaubuvo,tikegzodopranašųskelbiamoje
žiniojesvarbiausiasdalykas–tikVIEŠPATSyraviena-
tinis:„Ašesupirmas,aš–paskutinis,kitoDievo,be
manęs,nėra“(Iz44,6)ir„AšesuVIEŠPATSirnėrakito!
Daraušviesąirkuriutamsą,sukuriugerovęirsukeliu
negandas;aš–Viešpats–visataipadarau“(Iz45,6–7).
Šiųaspektųneįmanomapervertinti:kiekviename

kūrimolygmenyje–laiko,erdvės,tautos(tiekIzraelio,
tiekapskritaivisųpasauliotautųprasme),kosminiame–
atsiskleidžianaujisąryšiai.Viešpatiesveikimasduoda
naująpradžiątam,kasjauyra:„Štaiaškuriunaują
dalyką!Jisdabarjaureiškiasi,neginematote?“(Iz43,
19).Tasai„nauja“pasirodoesąssvarbusdieviškojovei-
kimo(išganymo)aspektas,ryškus,pavyzdžiui,išėjime
išBabilonoarbapasakiškojenaujojeJeruzalėsstaty-
boje(Iz54,11–17).Dievopradėtaseschatologinislūžis
įvykstanelaikųpabaigoje–dieviškuišganymodarbu
jisimaveiktijauistorijoje.Svarbu,kadišgelbėjimas
pasireiškiabežmoniųįsikišimo,norsjųgyvenimobūdas
dėltojokiubūduneprarandareikšmės.
(c)Trečiojibiblinėseschatologinėsviltiessritis–kos-

mosoįtraukimasįvisaapimantį išganymoveikimą:
viltiskylaišžinojimo,kadDievasvienatinisirkadjo
planasyraišgelbėtisavuosius–pirmiausiaIzraelį,po
toirvisąžemę(plg.Jonosknygą):„Praeitiessielvartai
yraužmiršti,prapuolęmanišakių.Štaiašjaukuriu
naujądangų irnaująžemę.Oto,kasbuvo,niekas
neatsimins,neiįgalvąniekamnebeateis.Džiaukitėsir
linksminkitėsamžinaituo,kąaškuriu!“(Iz65,16–18).
„Kaipnaujiejidangūsirnaujojižemė,kuriuosaškuriu,
gyvuosmanoakivaizdoje,–taiViešpatiesžodis,–taip
gyvuostavo,jigiminėirtavasisvardas“ (Iz66,22).
Vertapastebėtividinęžmogauslemties irkosminių
lygmenųsampyną.

7.skirtinGi„Gyvenimo 
paBaiGos“vaizdiniai

KaipirvisuoseArtimuosiuoseRytuose,Senajame
Testamenteakivaizdu,kadgyvenimasnesibaigiafizine
mirtimi.Apžvelgusištarmes,kurioseatsispindipomir-
tiniogyvenimoįvaizdžiai,išryškėjaskirtingiaspektai.
(a)IšgirstameapieegzistencijąŠeole,t.y.požeminėje

karalystėje(Pr37,35;2 Sam22,6),kuribuvolaikoma

realiavietapožemėspaviršiumi(Sk16,30–33).Norsten
taippatveikiaViešpats(Ps139,8),SenojoTestamento
žmonėms,pozityviaivertinantiemsšiapusinįgyvenimą,
tasšešėliųbuvimasneatrodolabaipatrauklus:„Verčiau
būtigyvušunimi,negunegyvuliūtu!Jukgyviejižino,
kadturėsmirti,omirusiejinebežinonieko.Nebėra
jiemsdaugiauatlygio,netjųatminimasyraužmirštas“
(Koh9,4–5).Negalimapernelygpabrėžtišioniekinamo
atspalvio–iržemėjebesiilsintiejišlovindamidžiaugiasi
Viešpaties išgelbėjimodarbais(Ps22,30).
(b)Kalbamaapietai,kadmirusiejisusirinks„pas

protėvius“ (Pr15,15).Betnerandamasmulkesnio
paaiškinimo,kaiptaibuvosuprantama,išskyrustai,
kadtokiabūsenapageidautina(Pr49,29).
(c)Ypačdidelęreikšmęturėjoįsitikinimas,kadgyve-

nimąpratęsiavaikai,vaikųvaikaibeivardas.Jokūbo
palaiminimeskaitome:„Tebūnie juosemanovardas
įamžintasirvardasmanoprotėviųAbraomoirIzaoko!
Teišaugajieįdidelędaugybęžemėje!“(Pr48,16).
(d)Reikėjodauglaiko,kolbuvosukurtaterminologi-

ja,apibrėžiantiegzistencijosbūdą,kurispranoksta
pasaulioimanenciją.Šįgilinimąsilabiausiaiskatino
klausimasapieįvairiopąkančiospatirtį26.Didžiausią
reikšmęįgavopomirtinioprisikėlimovaizdinys.Kaip
pirminįšiovaizdiniopavidalągalimapaminėtiDievo
tarną,pomirtiesmatantįšviesą(Iz53,11irt.).Vėliau
buvokalbamaapskritaiapiemirusiųjųprisikėlimą:
„Tavomirusiejigyvens,kūnai jųprisikels,nestavo
rasa–rasašvytintišviesa,todėl iršešėliųšalismi-
rusiuosiusatiduos“(Iz26,19).
(e)Vardosamprataleidžiapaliestiįdomiąmąstymo

sritį–bandymąabstrakčiaiformuluotimintį,norstrūksta
aiškiaiapibrėžtųsąvokų:jeikastruotasislaikosiVieš-
patiesįstatymų(Iz56,2.4),Viešpatsjamžadavardą,
pranokstantįtolimesnįgyvenimąvaikuose:„duosiuaš[...]
vardą,vertingesnįužsūnusirdukteris,–duosiujiems
vardą,amžinąirnemarų“(Iz56,5).PagalSir41,11,čia
reikianeįstatymo,betmeilėsdarbų:„Žmogauskūnas
yrakvapas,betmeilės(chesed)vardas(darneturėta
tokioterminustechnicuskaip„asmuo“)nebussuna-
ikintas“.TaigikaipvėliauPauliausraštuosekūniškam,
žemiškamžmoguiparodomakitokslygmuo:čia–mylintis
žmogus,oPauliaus–dvasinisžmogus(1Kor15,44).
Toksišgelbėjimasglūdivardeirjuoremiantis,išlieka
teologiškaisvarbieschatologiniogalutinionuosprendžio
duotybė(Rom10,13):„Irnėraniekamekitameišgelbėjimo,
nesneduotažmonėmspodangumikitovardo,ku-
riuogalėtumebūtiišgelbėti“(Apd4,12;Mk13,1327).
Eschatologinisposūkis–pirmiausialaikųgale–gali

būtiaprašytaskaipDievoįsteigtanaujojitvarka,paaiš-
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miniatiūraišvalenciennesapokalipsės.šiaurės
prancūzija

28schmidtW.H.,„aspektedereschatologieimaltentestament“, in: 
Jahrbuch	für	Biblische	Theologie	8.	Der	Messias,neukirchen,1993,s.
3–23.

29Berg teisingaipastebi,kad„posakiaiapiemirtį iranapusybę...
daugiausiarandamimaldų(psalmių)irišmintiesliteratūros(Job,	Koh)
tekstuose,svarstančiuoseneigiamągyvenimopatirtį,vėlyvosiosesenojo
testamentoknygose,atsiradusiosepersekiojimųlaikotarpiuapieiiir
ia.pr.kr.(Dan,	2	Mak,	Išm),beiankstyvojojudaizmoapokaliptinėje
literatūroje,kuritamtikraprasmetaippatyra„krizės“literatūra“(Berg
W.,„JenseitsvorstellungenimaltentestamentmitHinweisenaufdas
früheJudentum“,žr.Gerhardsa.,„diegrössereHoffnungderchristen.
eschatologischevorstellungenimWandel“, in:Quaetiones	disputatae	
127,Herder,1990,s.28–58.29f.
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31žr.apienaujojotestamentoeschatologijosreikšmę:kümmelW.G.,
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in:	Theologische	Literaturzeitung	107,1982,s.81–96.

32žr.vorgrimmlerH.,„Hoffnungaufvollendung.aufrissderescha
tologie“,	in:	Quaestiones	disputatae	90,Herder,1980,s.41–45.

33žr. rinktinęFiedlerp.,zellerd.,Gegenwart	und	kommendes	
Reich.		Schülergabe	A.	Vögtle	zum	65.	Geburtstag	(Stuttgarter	Biblischer	
Beiträge),stuttgart,1975;plg.nockeF.–J.,„eschatologie“,	in:	Leitfaden	
Theologie	6,düsseldorf,1982;vögtlea.,„‘theo–logie’und‘eschato–
logie’inderverkündigungJesu?“,in:GnilkaJ.,Neues	Testament	und	
Kirche,Freiburg,Basel,Wien,1974,s.371–398.

34platųgreito	atėjimo	laukimo,	prisikėlimo,	nemirtingumoproble
matikosaptarimąsiūloG.GreshakeirG.lohfinkasstraipsnyjetuopačiu
pavadinimuQuaestiones	disputatae	71,Freiburg,1982.

35žr.šiatemaHempelmannH.,„einigeexegetischeBemerkungen
zu1korinther15“, in:maierG.Zukunftserwartung	 in	biblischer	
Sicht.	Beiträge	zur	Eschatologie,Wuppertal,Basel,1984,s.98–113;
lindemanna.,Die	Auferstehung	der	Toten.	Adam	und	Chritus	nach	
1.	Kor	15,s.155–167.

36žr.egelkrautH.,„zurBedeutungvon1tes4,13fffüreineumsch
reibungchristlicherzukunftserwartung“, in:maierG.,Zukunftserwar
tung	in	biblischer	Sicht.	Beiträge	zur	Eschatologie,Wuppertal,Basel,
1984,s.86–97;merko.,„1thessalonicher4,13–18imlichtedes
gegenwärtigenForschungsstandes“, žr.evangm.,merkleinH.,Wolter
m.,„eschatologieundschöpfung,FserichGräßer“, in:	Beihefte	zur	
Zeitschrift	 für	die	neutestamentliche	Wissenschaft	89,Berlin,new
york,1997,s.213–230.

BiBlinislaikųpaBaiGoslaukimas–žiniaapieGyvenimą

kinamavestuviųpuotospalyginimu:„GalybiųViešpats
surengs[...]visomstautomspuotą[...].Jisnukelstąšydą,
kurisdengiavisasgimines,tąnuometą,kurisgobiavi-
sastautas.Jisvisiemslaikamssunaikinsmirtį.Vieš-
patsDievasnušluostysašaras
nuovisųveidų[...].Tądieną
bussakoma:‘Štaišisyramūsų
Dievas!Mesjuopasitikėjome,
ir jismus išgelbėjo!’“ (Iz25,
6–9)28.DaugNaujojoTestamen-
topuotospalyginimųprimena
eschatologinępuotą.
(f)Nors irneturintvaikų,

dėlprisikėlimovilties lieka
pažadas,kadmirštamaįDievo
rankas.Tai lemia teisingas
gyvenimas(Išm3,13).Šiame
kontekste dažnai skaitome
apiegalutinįnuosprendį,žr. 
Išm3,7(namųaplankymas),
18(pažinimas)29.Pagal2 Mak 
12,42galimapastebėti,kad
įmanomaįsikišti įmirusiųjų
pasaulį: kasmeldžiasi, gali
sumažintijųkaltę.
(g)Čiapaliečiamasteismoas-

pektas,gerųjųbeiblogųjųsky-
rimas(plg.Dan12,1–3).Kaip
nuosenopabrėžiamapranašų
skelbime(Ez18,5–18;Iz58,6
irt.),tokioskyrimokriterijus,pagalMt25,31–46,yra
socia liniselgesys30.Teismoepizodasįjungiamasįantrojo
prisikėlusioViešpatiesJėzausatėjimoscenarijų.
(h)KriterijusbūtiartigelbstinčioViešpatiesyrane

tiksocialiniselgesys,betirtikėjimas:„Ištiesų,ištiesų
sakaujums:kasmanožodžiųklausoirmaneatsiuntusį 

tiki,tasturiamžinąjįgyvenimąirnepateksįteismą,
nes iš mirties yraperėjęsįgyvenimą“(Jn5,24).Taigi
kaitikrastikėjimastamparealybe,šalianormalaus 
gyvenimoprasidedaeschatologiškai išgelbėtaegzist

encija31.Tadtikėjimassunkiai
apibrėžiamu(betdėltoanaiptol
nemažiaufaktišku)būdulemia
vidiniusžmogauslaimėjimus.
Laikoprasme– „laikas“ap-
skritaitėrakūriniuibūdinga
kategorija–galimakalbėtiapie
eschatologinįposūkįtoligražu
nekūrinijospabaigoje.
(i)Kristausmirtis32 irpri-

sikėlimas–atliktasTėvoarba
patiesKristaus–tampaescha-
tologiniugalutiniuįvykiu,kai
išpirkusišnuodėmių(Rom 3,
21–26;5,12–15)išgelbstimas
visaspasaulis. Išgelbėjimas
prasidėjoJėzuiėmusskelbti
Dievo karalystę33, kuri jau
kilusi jame,tačiaudarlauki-
antiatbaigimo34.Jėzustampa
svarbiausiuasmeniu:kadangi
„per žmogųatsiradomirtis,
taipperžmogų irmirusiųjų
prisikėlimas“(1Kor15,21)35. 
Čia jaugalimabūti tikram–
gyvenimas permirtį tęsiasi

toliau:„Taipjūsderamaielgsitėspašaliniųakyseir
nebūsitenuokitųpriklausomi.Mesnorime,broliai,
kad jūsžinotumėte tiesąapieužmiegančiuosius ir
nenusimintumėtekaiptie,kurieneturivilties.Jeigu
tikime,kadJėzusnumirėirprisikėlė,taiDievasirtuos,
kurieužmigosusivienijęsuJėzumi,atsiveskartusu
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41Wißmann,Eschatologie,s.255.
42plg.GreschakeG.,„‘seele’ inderGeschichtederchristlichen

eschatologie.eindurchblick“, žr.BreuningW.,Seele,	Problembegriff	
christlicher	Eschatologie,	 in:	Quaestiones	disputatae	106,Freiburg,
Basel,Wien,1986,s.107–158.kaipsvarbuiškeltiasmensdimensiją,
rodokitastamepačiamerinkinyjeišspausdintastekstasapiereligijų
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Ibid,s.94–106.

FriedricHv.reiterer

juo“ (1Tes4,12–14)36.Krikštas,naujosioskūrinijos
instrumentas(2 Kor5,17)37,tampaišgelbėjimoraktu:
„Krikštumesesamekartusujuopalaidotimirtyje,kad
kaipJėzusbuvoprikeltasišnumirusiųTėvošlovinga
galia,taipirmespradėtumegyventiatnaujintągyve-
nimą“(Rom6,4)38.Taigieschatologinisposūkis jau
prasidėjo,tačiaudarnėragalutinaiišsipildęs(Apr11,
15–19;20,11–1539).
(j)Šalianaujodangaus irnaujosžemėsvaizdinio

sinoptikaidrastiškaapokaliptinemanierapiešiakūri-
nijosgalą(Mk13):Dievokūrimasbusapsisprendimo
istorijosscenarijus.Rojausvaizdiniosusiformavimą
paveikėnuostabūskabantiejiBabilonosodai(Lk23,
4340;Apr2,7)–tikėta,kadprisikėlusbuspasiekta
panašiįjuosgyvenimoforma(plg. 2 Mak7,10irt.;14,
46).Taipatvirtinairįsitikinimas,kadJėzustuotarpu
yranuėjęsparuoštibuveinių(Jn14,2irt.).

8.vietoJeišvadų

Biblijosvaizdiniaiaiškiairodo,kadžmoguskaipas-
muo,atsižvelgdamasįDievąirjopadedamas,peržengia
šiolaikoribotumusirneturipasitenkintitikneaiškios
pomirtinėsbūsenosnuojauta.
Palygintisukitomistikėjimosampratomis,išryškėja

vienassvarbiausiųdalykų,kodėlturibūtiišsaugotas
biblinistikėjimas.Šiandientaidarsvarbiau,nespas
musvis labiauplintakitokiosvaizdiniųsistemos.

Pavyzdžiui, santykissubudizmu. „Nuosekliausiai
individoištirpimąskelbėankstyvasisbudizmas,kuris
[...]tvirtaitikėjoatgimimųratu[...], tačiautai,kas
nuolatatgimstaįvairiausiaispavidalais,kaiptiknėra
sielaarasmeniškabaigtybė.Individas(kaipnedaloma
visuma)labiaulaikomasfikcija,otaiesantitikbūties
faktoriųkonsteliacija,kurią–klystantisirnenušvitęs
–žmoguslaikosavoAšsavybėmisarbaasmeninesiela.
Tačiauankstyvojobudizmosupratimu,mirtisyratik
visągyvenimątrukusioskonsteliacijossubyrėjimas.“41 
Tokiapozicijarodomilžiniškąskirtumą:pagalbudistinę
sampratą,gyvenimenesamajokiųetiniųimplikacijų,
kuriosapimtųirmirtį:teismoarpanašiųdalykųnegali
būti,atsakomybėnėrasvarbusgyvenimopabaigosnuo-
sprendžiokomponentas.Taigi–taisvarbiausia–jei
nėraasmens42iregzistencijospomirties,nebeliekair
įpareigojančiosantykio.Eschatologijatampanetik
gėrioirblogio(Biblijosprasme),betpirmiausiareligi-
niųsistemųskiriamuojupožymiu.
Biblinėseschatologijosneįmanomateisingaiapra-

šytisukaupusdėmesį,kaipdabarįprasta,įgalutinius 
dalykus.Čialabiauišryškėjaįsitikinimas,kadmums
labaiskirtingilygmenys–dabartinisgyvenimasirpo-
mirtinėegzistencija–gelbstinčiojeDievorankojesudaro
vienybę.Priešaisakisatsiveriaplatiperspektyva,kur
linkDievaskreipiatiekatskirožmogaus,tiekvisųžmo-
niųgyvenimą:„PasaulioKaraliusmusprikelsnaujam
amžinamgyvenimui“(2 Mak7,9). 
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Tarpukariulietuviųdailėtyraneturėjonuolatiniospe-
cializuotoperiodinioleidinio.Jibuvopriverstablaškytis
poįvairiųžurnalųirlaikraščiųpuslapius.Kartkartėmis
jąpriglausdavo„Skaitymai“,„Baras“,„Pradaiiržygiai“,
„Menokultūra“,„Rytas“,„Lietuvosaidas“beidaugelis
kitųspaudinių.Čiajaunai,dartikbesiformuojančiaihu-
manitariniomokslošakaitekdavonelengviišbandymai:
smarkiliteratūrologijosbeiteatrokritikoskonkurencija
ir(dažniausiai)nemylimospodukrosdalia.Išilgiauėjusių
žurnalųminėtinivoskeli,kuriebuvoneabejingidailėtyros
reikalams.Taitautininkiškas„Vairas“,neokatalikiška
„Naujojiromuva“,kairiųjųpažiūrų„Kultūra“.Ir,žino-
ma,VincoMykolaičio-Putinobeistudentųateitininkų
pastangomis1924m.pasirodęs„Židinys“.
Literatūrai,filosofijai,istorijai,politikaiskirtasirį

plačiusdemokratinėskatalikiškosinteligentijossluoks-
niusorientuotasžurnalasdailesusirūpinoneiškarto.
Tiknuo1926m.jisėmėpublikuotiplastikosproblemas
gvildenančiusstraipsnius,parodųrecenzijasbeižinutes.
„Židinio“leidėjai,stengęsipralaužti„kultūriniogyve-
nimosustingimą“irskaitytojąsudominti„kitokiomis
vertybėmisnegutos,kuriasteikianegilusmūsųdienų
siautulys“1,mėginoaprėptikuoįvairesniusdailėsreiš-
kinius:nuoistorijosikiaktualijų,nuolietuviųkūrybos
ikiEuroposmenoklausimų.Gotikairbarokas,Miche-
langeloBuonarrotiirMikalojusKonstantinasČiurlionis,
vietinioparodųgyvenimonaujienosirParyžiaussalonų
šurmulys–daugybėtemųsulaukėspaudosdėmesio.Tarp
šiųpublikacijųbeneįdomiausirašiniai,apmąstantys
tuometinęLietuvosdailęirjosateitieskelius.Būtent
pastaruosiuoselabiausiaiišryškėjoidėjinėsžurnalogai-
rės,netgitamtikroskultūrospolitikosženklai.
Daugelisrašiusiųjųnuogąstavodėl, jųnuomone,

prastosplastiniomenopadėties, ieškojokūrybinio
vangumobeipakrikimopriežasčių,žvalgėsipriemonių
negerovėmsįveikti.ŠtaiVytautasBičiūnas2nuopuolį
siejosutautiniomenoirBažnyčiosatitolimu,dailės
dechristianizacija–pragaištinguprocesu,kurisEuro-
poskultūrojeužsimezgėdarXVIIa.,oLietuvąpalietė

XXa.,ypačnepriklausomybėsdienomis.„Dvasinės[...]
kultūrosvietąpradedaužimtimaterialinėscivilizacijos
pirmyneiga.[...]Menasbeveikvisiškai„supasaulėja“,o
draugesutariamu„pasaulėjimu“einasusmulkėjimasir
sunykimas,“–tikinoautorius3.Anotkritiko,šismeno
dekadansasatsiskleidžiąsbedvasingumo,subjekty-
vizmo,reliatyvumoir formalizmoapraiškomis.Tad
vengdamamoderniosiosEuroposklystkelių, lietuvių
dailėprivalantiplėtotisBažnyčiosprieglobstyje.„Re-
ligingumas,tautiškumasirvalstybingumas–taitrys
mūsųatgimstančiosvalstybėspagrindai,“–teigėnuo-
latinis„Židinio“talkininkas4.
Nederėtųšįdarcarinėsimperijosideologųliūdnai

išgarsintąšūkįsuprastitiesmukaiirdarytitolisiekian-
čiasišvadasapiejįskelbusiolietuvioidealus.Bičiūnas
anaiptolnepritarėAleksandruiDambrauskui-Adomui
Jakštui,teorinėsespekuliacijosetapatinusiamestetines
irreliginesvertybes,okonkrečiuosesprendimuose
piršusiamsenstelėjusius,XIXa.dvasiadvelkiančius
natūralizmobeiakademizmoprincipus.Dailėtyrininkas,
kaipirdauguma„Židinio“žurnalobendradarbių,tęsusių
Jakštoredaguotos„Draugijos“tradicijas,ieškojošiuo-
laikiškesniųkrikščioniškospasaulėžiūrosatitikmenų.
Bičiūnaskritikavokonservatyviasestetinesdvasininki-
josnuostatas,kaltinoklerąnesirūpinantmoderniuoju
lietuviškubažnytiniumenuirtenkinantismenkaverte
užsienineliturgijosreikmėmsskirtaprodukcija5. 
Apskritaišiodailėskritikopažiūrosbuvoneviena-

lytės,netgiprieštaringos.Bičiūnas, tipiškasXXa.
pradžioskultūrininkas,simpatizavoneoromantizmo
idėjoms,puoselėjopatriotiniusjausmus,degėpasiry-
žimušviestiirauklėtivisuomenę.Kitavertus,jamjau
buvopažįstama(kartaisnetgipatraukli)modernistinė
dailė,sukuriapirmąkartsusidūrė1912–1916m.stu-

dailėtyra„židinio“žurnale

JolitaMulevičiūtė

Jolitamulevičiūtė–dailėtyrininkė,makultūrosirmeno
institutodailėsskyriausvedėja.tyrinėjaXXa.lietuvosdailę.

1„mūsųskaitytojams“,in:Ži	di	nys,1924,nr.1,p.3.
2apieBičiūną,entuziastingąkultūrininką,menininką,literatūros,

teatro irdailėskritiką,„naujajamežidinyjeaiduose“ jaurašyta;žr.
tūtlytėr.,„devyniųamatųmeistras“,in:Nau	ja	sis	Ži	di	nysAi	dai,1993,
nr.10,p.51–57.

3Bičiūnasv., „menas ir religija“, in:Ži	di	nys,1929,nr.2,p.
143–144.

4 Ibid.,p.148.
5Bičiūnasv.,„Bažnytiniomenoreikalu“,in:Ži	di	nys,1926,nr.5,

p.334–337.
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dijuodamasKazanėsmenomokyklojeir1916–1917m.
gyvendamasPetrograde.Atrodo,rusųkubofuturizmas
palikogilųįspūdį.AntaidarpriešPirmąjįpasaulinį
karą,vasaraisugrįžęsįLietuvąirŽagarėjeversdama-
siskorepetitoriauspamokomis,Bičiūnasgarsėjosavo
naujoviškunusistatymu–dėltovietiniųgyventojųbuvo
pravardžiuojamasfuturistu6.Vėliaunepriklausomos
Lietuvosspaudoje,paskaitoseirradijolaidosejisaiški-
nofuturizmo,ekspresionizmobeikitųnaujesniųdailės
krypčiųypatumus,osavopatiesplastinėjekūryboje
nevengėkubistiškai-futuristiškosbravūrosirart de co 
formų.Kaipparodųgyvenimoapžvalgininkas,Bičiūnas
„Židinio“puslapiuosenekartądemonstravoprofesinį
išmanymąirtoleranciją.Jispalankiaiįvertinodauge-
lioatšiauriaisutiktąVilniausdailininkųekspoziciją,
kuriojelaikinosiossostinėspublikaibuvopristatytos
suprematinėsVytautoKairiūkščioabstrakcijos7.Šil-
taiatsiliepėapiepirmąjį„Ars“grupuotėspasirodymą,

sukėlusįpasipiktinimoirintrigųpliūpsnius8.Atkreipė
dėmesįįMatoMenčinskodebiutą–Kaunožiūrovuine-
įprastą,rafinuotąskulptoriausraišką9.Pripažinoneei-
linįtragiškolikimografikėsMarcėsKatiliūtėstalentą10. 
Dažnaigerųžodžiųnešykštėjotiekvyresniosioskartos
dailininkams,tiekjaunimui.Tačiaunegailestingaikri-
tikavodiletantizmą.Nemėgovienįspūdžiuarjausmine
įtampaparemtoiracionalaus,gaivališko,dirginančio,
šokiruojančiomeno.Todėlliteratūrojesmerkėketur-
vėjininkųšėliojimus,odailėje–kaikuriasAntano
Samuolio,AntanoGudaičio,ČernėsPercikovičiūtės,
VladoEidukevičiausbeijiemsartimųtapytojųdrobes.
Paveiksle,skulptūrojearraižinyjevisuometieškojo
tvirtosplastinėskonstrukcijos,meniniovaizdologikos,
visuotinaisvarbiosprasmės.Raginoderintigilųtautišką
turinįirtechniniusmodernistinėsdailėspasiekimus.
Panašiosirkito„Židinio“autoriaus–IgnoŠlapelio

–mintys.Tiksliau,pastarojodailėtyrininkosamprota-

6žengėJ.,„prasilenkimassujubiliatu“, in:Li	te	ra	tū	ros	nau	jie	nos,
19360408.

7„vilniausdailininkųparoda“,in:Ži	di	nys,1932,nr.1,p.67–68.
8v.Bs,„menoparodos“,in:Ži	di	nys,1932,nr.11,p.378.

9v.B.,„apžvalginė lietuviųmenoparoda“, in:Ži	di	nys,1935,
nr.8–9,p.200–202.
10Bičiūnasv.,„marcėskatiliūtėspomirtinėdailėsdarbųparoda“,

in:Ži	di	nys,1940,nr.5–6,p.627–629.

antanožmuidzinavičiaus,Jonomackevičiaus,kaziošimonio,Juozozikaro,petrorimšostapybosirskulptūrosparoda.
kaunas,universitetoirūmai,1924.antanožmuidzinavičiauskūriniųirrinkiniųmuziejus.
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vimaidarėnemenkąįtakąBičiūnopažiūroms.Šlapelis
taippatskelbėtarpukarioplastiniomenokrizę.1928m.
jisteigė,esąlietuviųdailininkaiabejingitiekturinio,
tiek formosuždaviniams, jog jųdarbuosevyraująs
naivusnatūralizmasirimpresionizmas,atmieštasge-
rasentimentųdoze.Kaipišimtįištuometinėsdailės
panoramosnurodėAdomoGaldiko,KazioŠimonioir
PetroRimšoskūrybą:„Jie[...]ieškonaujųmenoformų,
kuriosgalėtųišreikštijųjuntamąnerimastį,naujųlaikų
dvasiosdvelkimus“11.Kritikasilgėjosidrąsesniųvaiz-
duotėsproveržių,šiuolaikiškesniųplastiniųbandymų,
tačiaukartunerimavodėlLietuvosdailėjegausėjančių
modernizmoapraiškų.Šisnerimasjįpaskatinogilintis
įmodernistinėsestetikosprigimtį.
TarpukariuŠlapelisbuvovienassvarbiausiųautorių,

gvildenusiųmodernistinioplastiniomenoproblemas.
„Mesdabargyvenamelaikotarpį,kurįgalimabūtųpa-
vadintihumanizmo-renesansokultūrosprietemomisir
naujos,darnežinomosirtebespėjamoskultūrosišva-
karėmis,“–rašėtyrinėtojas12.Jonuomone,renesansas
išugdėindividualizmą,kurisXXa.atsigręžėpriešpačią
asmenybėsprigimtįirtapokultūrągriaunančiajėga.
Savoindividualybeįtikėjęsžmogussusvetimėjoaplin-
kai,praradorealybėsjausmą.Tikrovėspagavasunyko
moksle,filosofijoje,mene.Europosprotaiskelbia,kad
daiktaiegzistuojatiktiek,kiekapiejuosmąstomaarba
bandodylančiąrealybęsuvoktiiracionaliai–instinktu
bei intuicija.Veltuidarbas!Dailininkainebepastebi
gamtos.Užuotjąvaizdavę,jiekėsinasisukurtinuosavą
naująpasaulį.Futuristai,suprematistaibeikonstruk-
tyvistaiskaidoirbjaurojarealybėsvaizdą.Tuosefrag-
mentuosenykstanetikobjektyviųformųribos,daiktų
atvaizdai,žmogauskūnoapybrėžos–nykstairžūsta
patižmogaussiela.Modernistiniomenonebedomina
idėjųarnuotaikųišraiška.Jis„stebėtojąnorisužavėti
vienlinijų,plokštumų,masių,dažų,medžiagųypaty-
bėmisirjųkombinacijomis“13.Pasidavęsformalizmui,
menasnebeįstengiasužadintisuvokėjojausmų,todėl
prarandaryšįsuvisuomene,tampaasocialus.
Šlapelisnupiešėniūrų,destrukcijospaženklintą

moderniosioskultūrosbeimenopaveikslą.Visdėlto
jisvylėsi,jogLietuvojenesątinkamųsąlygųmoderniz-
muiplėtotis.Dailėtyrininkoįsitikinimu,modernizmas
–logiškasrenesansiškojoantropocentrizmoraidospa-
darinys,olietuviairenesansotradicijųnesubrandino.
„Mes,reikiapripažinti,savorenesansomenoneturime,
–teigėŠlapelis.–Tiesa,jopavyzdžiųmūsųkrašteyra

nemaža,betjieyraišsvetimųkraštų,dažniausiaiiš
Italijospersodinti.Taigirenesansomenasyranemūsų
kraštoaugalas–jissvetimas,egzotiškas,kaipirpalmės
mūsųšiltnamiuose.“14
Ir renesanso, irmodernizmožemėlapyjeLietuvą

laikydamastokiapačianuošaliavalstybekaipAn-
glijaarbaSkandinavijosšalys,Šlapelistvirtino,kad
liguistosšiuolaikiniomenonaujenybėslietuviamsrei-
kalingostiek,kieksveikamžmoguiliga.Tačiaučiapat
dailėtyrininkaspadarėsvarbiąpataisą, išgelbėjusią
jokoncepcijąnuokonservatyviemsmenotyrininkams
būdingovienpusiškumo.Anotautoriaus,modernizmo
negalimapaneigti,atmesti.Viena,šiskūrybostipas
esąsdėsningas–nulemtasEuroposkultūrosistorinės
raidos.Antra,joneigiamojeprigimtyjeparadoksaliai
slypintipozityviprasmė:nūdienismenas,griaudamas
senąsiastradicijas,kartupurenąsdirvąkito laiko-
tarpioieškojimams.TodėlŠlapelisnesiūlėvietiniams
dailininkamsatsiribotinuomeniniųeksperimentųir
užsisklęstiprovincialiuosekūrybiniuoserūpesčiuose.
Atvirkščiai.„Mesturimejį[modernizmą–J. M.]labai
stropiaistebėtiirstudijuoti,–rašėtyrinėtojas,–nes
joputoseyradalelių,kuriossulaikusudarysnaujo
grožionuosėdas.“15
Individualizmupersmelktamoderniojikultūrabei

menokritikairnaujųidealųpaieškosbūdingosdauge-
liui„Židinyje“pasirodžiusiųrašinių.„Reikiaatsisakyti
nuoperdidelioindividualizmo,kursvedaįanarchizmą
irnihilizmą,irrastivisuotinumą,“–įtikinėjoJuozas
Keliuotis16.Laikotarpioaktualijųatgarsiairetkarčiais
prasiskverbdavonetįdailėsistorijosapžvalgas.„Šian-
diendvasiniameEuroposgyvenime,darvissusiskaldžiu-
siameįdaugybępakraipųirsrovių,aiškėjadvikryptys:
išvienospusėsvistoliautebesivystąs,norsirišsekęs,
betvisdar ieškąsnaujųkeliųrenesansiškasisant-
ropocentrizmas,iškitos–atgyjantiirstiprėjantividu-
ramžiųteocentrizmodvasia,“–teigėJulijaMaceinienė,
apžvelgdamagotikosproblemas17.Šioistoriniostiliaus
analizętyrinėtojagrindėgotikosprincipųirantikosbei
renesansoypatybiųsupriešinimu.Autorėsnuomone,
graikųgrožisperdėmmaterialus,skirtasstebėjimui,t.
y.jusliniamsuvokimui,gotikosgrožis–dvasinės,dieviš-
kosprigimties;graikųmenas–estetiniopasigėrėjimo,
gotikos–transcendentinioišgyvenimoobjektas;graikai
kūręišgrožioilgesio,gotikosmeistrai–išamžinybės
pasiilgimo;graikųirrenesansomenasbuvoskiriamas
tikišrinktiesiems,ogotikoslaikaisliaudiesgyvenimas,

11šlapelisi.,„lietuviųmenokultūra“,in:Ži	di	nys,1928,nr.5–6,
p.392.
12šlapelisi.,„mūsųlaikųmodernizmasmene[tęsinys]“,in:Ži	di	nys,

1934,nr.2,p.158.
13 Ibid.,p.160.
14 Ibid.,p.163.
15 Ibid.,p.164.

16keliuotisJ.,„moderniniomenokeliai“,in:Ži	di	nys,1937,nr.3,
p.308.apiešįautoriųplačiaužr.mulevičiūtė J.,„Juozaskeliuotis
apiedailę:trečiojokeliovizija“,in:Nau	ja	sis	Ži	di	nysAi	dai,1999,nr.
3,p.125–130.
17maceinienėJ.,„pasaulėžiūriniaigotikosmenopagrindai“,in:Ži

di	nys,1935,nr.4,p.398.



336 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 6

Jolitamulevičiūtė

religijairgrožinėkūrybasudarėharmoningąvienybę.
ŠioseopozicijoseišryškėjoMaceinienėsprielankumas
viduramžiųkultūraiirskeptiškaspožiūrisįklasikinę
estetikąbeinaujųjųlaikųvertybes.
Antiindividualistines,antisubjektyvistinesnuostatas

„Židinio“leidėjaistiprinoirsvetimšaliųdailėtyrininkų
teiginiais.Žurnalaskartkartėmisspausdindavoužsie-
niopublikacijųsantraukas.Trečiamedešimtmetyje
pirmenybęjisteikėvokiečiųspaudai,vėliau–prancūzų
straipsniamsbeiveikalams.Toksinteresųpokytis,įvy-
kęsketvirtodešimtmečiopradžioje,buvosusijęsnetik
suredaktoriųpasikeitimu18,betirsupakitusiabendra
lietuviųkultūrosorientacija.
Europosdailėskritikosįvairovėje„Židinys“rinkosi

neavangardinękūrybąpropaguojančiusautorius.Ypač
daugtradicinędailęginančiųminčiųpažerta1934m.
Štaivienamenumeryjelietuviųskaitytojaisupažin-
dintisuPaulioFierens’opasisakymais19.Prancūzų
dailėtyrininkasteigė,jogšiuolaikinėdailėdėltechninių
išraiškospriemoniųpaaukojusiturinįirhumaniškus
tikslus.Kankinamigrynosiosformosalkio,menininkai
apleidęsiužetą,žmogųbeigamtą.Jiemslikusiostik
vaizdinėspriemonės,užkuriųnebesąkoieškoti.Todėl
iškilusigrįžimopriegyvenimoirtradiciniųmenover-
tybiųdilema.Tačiaunepakankaatgaivintisenuosius
laimėjimus.Kūrėjaiprivaląsavosugrįžimąpraturtinti
dabartiesaistromis.
Darradikaliaugrįžimošūkįkėlėstraipsnis,pareng-

taspagalWaldemaroGeorge’o20publikaciją:„Jaunieji,
kuriųuždaviniaitikdabarimaryškėti,turėsužkoptiį
tąšlaitą,kuriuonusileidojųpirmtakai.Savoasmeniš-
kasąskaita[...]jieturisurastisiūlą,rišantįpraeitįsu
dabartimi.[...]dailininkaipirmaturiatgautitikrovės
jausmą.Tikrovėsjausmasyrakažkasvisaipaprasta.
Reikiapadarytigaląnesantaikaitarppasaulioiržmo-
gaus.Reikiagamtaisuteiktigyvybėsirįjąnežiūrėti
kaipvienįspalvųžaidimą“21.George’as,kvietęssugrįžti
„įžemęirįžmogų“,smerkėmodernistinędailę,vadino
jąklajūnųbeikomivojažieriųmenuirraginoPrancūziją
ieškotisavo–prancūziško–kūryboskelio.
Būtųklaidingamanyti,jog„Židinio“žurnalas,skelbęs

tokiassavųbeisvetimšaliųdailėtyrininkųmintis,gynė
konservatyviąestetinępozicijąirpropagavomenoret-
rospektyvizmą.Jisveikiauvadovavosisintezėsprincipu:
stengėsisutaikytiprieštaravimus,sušvelnintikraštu-
tinumus.Dailėjejisbodėjosivangiugamtoskopijavimu
irnepritarėanarchiškam,subjektyvistiniamsantykiui
sutikrove.Jisnetoleravoneipraeitiesidealizavimo,nei
beatodairiškotradicijųgriovimo.Peikėtiek„valdišką“,
agitacinįmeną,tiekdailininkųkūrybinėsautonomijos
deklaracijas.Dailiojojekūrybojeypačpabrėžėauten-
tiškoišgyvenimo,emocijųsvarbą.„Neitautiškai,nei
sociališkaiagituojantismenasnėrajoksidealas,–rašė
JonasGrinius.–Daugiauarmažiauidealasbūtų,jei
menininkasvaizduotųpasaulįiržmogųtiktaip,kaip
jisnuoširdžiaiirnemeluodamasjįpergyvena.“22Žur-
naloredaktoriausįsitikinimu,tikperteikiantasmens
džiaugsmusirsielvartusatskleidžiamosvertybės ir
žmogusnukreipiamasaukštesniųidealųlink.
„Židinys“siūlėpozityviąirnuosaikiąkultūrinępro-

gramą.Kitaipnegudaugeliskitųtarpukariuėjusių
periodiniųleidinių,jispuoselėjoakademinį,solidųdis-
kusijųtoną(rėksmingiišsišokimaičia–retaišimtis23).
Vengėsiauro,šališkožvilgsnio.Telkėįvairiųpažiūrų
plunksnosdarbininkus.Štaikrikščionisdemokratas
Bičiūnaspalaikėglaudžiusryšiussudvasininkija.Šla-
pelisneigiamaivertinokleroatstovus,spaudojenekartą
išsakėkritiškąnuomonęapieBažnyčiostarnus.Ketvirto
dešimtmečiopabaigojeparodųrecenzijasėmęsspaus-
dintidailininkasPetrasTarabildapradžiojedalyvavo
komunistiniopogrindžiojudėjime,vėliau–Nikolajaus
Rerichodraugijosveikloje.Skirtingiirmetodologiniai
rašiusųjųpagrindai.Keliuočiuiimponavointuityvistinė
BenedettoCroce’sestetika.PozityvizmoįkvėptasŠla-
pelistaikėsociologinėsanalizėselementus,daugiausia
istorijostemasgvildenusiHalinaKairiūkštytė-Jacynie-
nė–formaliojometodopradmenis,įsisavintusšveicarų
dailėtyrininkoHeinrichoWölfflinopaskaitose.Tačiau
visusžurnalotalkininkus,išgyvenusiusdramatiškas
lūžioepochosnuotaikas,vienijorūpestisdėlopiųtar-
pukariodailėsklausimųbeimodernios,visavertės,
turiningoslietuviųkultūrosidėja.

18pirmasis„židinio“redaktoriusmykolaitisputinasbuvostudijavęs
Fribūroirmiunchenouniversitetuose.1932m.jįpakeitėJonasGrinius,
lavinęsisGrenoblyjeirparyžiuje.
19„kurgrįžtamenas?“,in:Ži	di	nys,1934,nr.4,p.391–393.
20George’as(tikr. JerzisWaldemarasJarociñskis)–tarpukariolai

kotarpiuvienasautoritetingiausiųprancūzųdailėtyrininkų.išpradžių
domėjęsisavangardiniumenu,vėliaupasirinkokonservatyviaspažiūras.
lodzėjegimęsžydųkilmėsGeorge’asnemažadėmesioskyrėvidurio
irrytųeuroposdailei:rašėapiečekų,lenkųkūrybą,parengėtrumpą

monografijąapieGaldiką,recenzavoneemijosarbitblatoparodą.
21„prancūzųmenas iržmogiškosiosvertybės“, in:Ži	di	nys,1934,

nr.7,p.75–76.
22GriniusJ.,„mūsųtapybosmenoproblemos(iirudensdailėsparo

dosproga)“,in:Ži	di	nys,1937,nr.1,p.40.
23Benevienintelistokspavyzdys–slapyvardžiupasirašytasantano

rūkštelėsirkeliuočiostraipsnis,kuriameužgauliaiatsilieptaapiepa
ryžiujestudijavusiųlietuviųdailę;žr.rūpintojėliųkolektyvas,„pirmoji
rudensdailėsparoda“,in:Ži	di	nys,1936,nr.1,p.38–43.
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apiefestivaliusiratlaidus

IRENAVAIŠVILAITė

pastabos

Prieškeliasdešimtmetųžodis„festiva-
lis“reiškėkolūkiošventę.Išvaikystės
atsimenuvienątokį,vykusįbuvusia-
meSokųdvareantMūšoskranto–su
kaimyniniokolūkiochoru,sualumi,
bėgimumaišuose,virvėstraukimu,
puodyniųdaužymuir „laimėsšuli-
niu“...
Dabartiniai,išVakarųEuroposir

JAVįLietuvąatėjęfestivaliaiyranau-
jasviešorenginiotipas,primenantis
anksčiaumus linksminusiasdainų
šventes,norstikriausiainėvienasiš
gausiųnaujųfestivaliųnesusilaukia
nei tokiomastoorganizavimo,nei
tokiofinansavimo,kokiasturėjoanų
laikųdainųšventės.
Finansavimoklausimasnaujiems

festivaliamsitinsvarbus.Taitapola-
baiakivaizdušįpavasarį,kaiKultūros
ministerijaitekoskirstyti festivalių
rengėjamsapkarpytasbiudžeto lė-
šas.Virėaistros,girdėjosiįvairiausių
komentarų,paaiškėjo,kadkaikurie
festivaliaibevalstybiniofinansavimo
negaliišgyventiiršįmetneįvyks.
Taippotrumpo,betdosnausmo-

kesčiųpinigųdalijimolaiko,iškurio
šiektieknubyrėjoirkultūrai,festiva-
liaiLietuvojesusidūrėsuproblema,
kurivisakivaizdesnė,pavyzdžiui,
Britanijoje.Įvairiųfestivaliųrengė-
jamstenkakonkuruotidėlsenkančio
viešofinansavimo,oprivatūsrėmėjai
irginėragarantuotivisiemslaikams.
Mažato,keičiasifestivaliųvertinimo
kriterijai.Kolkas,atrodo,Lietuvoje
jokiųkriterijųneturime,bet jųgali
netrukusprireikti.
FestivaliųmadaEuropojeprasidėjo

poAntrojopasauliniokaro,irtikriau-
siaitaibuvobandymaspraskaidrinti
sunkiąpokariokasdienybę.Kiekvė-
liaufestivaliaiišpopuliarėjoirJAV.

Tolimasdabartiniųfestivaliųprotėvis
yraatlaidai,t.y.bažnytinėšventė.
Patslotyniškoskilmėsžodisfestivalis 
reiškiašventę,šventimą.Aryrakas
bendratarpatlaidųirmenofestivalių?
Yra,irdaugiauneguatrodoišpirmo
žvilgsnio.
MenasEuroposvisuomenėsaukš-

tesniuosesluoksniuoseužėmėreligi-
josvietąjauXIXa.Praėjokieklaiko
irsusiklostėmeno„atlaidų“,taiyra
meno festivaliųžanras.Jeimuzie-
jaibuvo tapęsekuliarioskultūros
šventovėmis,koncertaiirspektakliai
pretendavoįsekuliariąliturgiją,fes-
tivalispretendavobūtituo,kuobuvo
atlaidai, t.y.vietos ir laikošvente,
ypatinguįvykiu.Atlaidai,kaipsako
patslietuviškasjųpavadinimas,buvo
malonės–atleidimoiratsinaujinimo–
šventė.Sekuliarusfestivalisšvenčia
kūrybingumąirestetinękokybę,kar-
tais–katarsį.
Atlaidai,kaipžinia,būnamažiau

irmenkiaupopuliarūs–įŽolinėsat-
laidusKrekenavojesusirenkamažiau
žmoniųneguįŠilinėsatlaidus.Pana-
šiaiirsufestivaliais.Yrafestivaliai
gigantai,pavyzdžiui,Zalcburgo ir
Edinburgofestivaliai,iryrakuklūs,
vietiniai arba labai specializuoti.
Tarpšiųdviejųkraštutinumų–dau-
gybėtarpinių, įvairauspavidalo ir
dydžio–yraRossiniuiskirtasPesaro
festivalisItalijoje,yraSantaFefes-
tivalisNaujosiosMeksikosvalstijoje
JAV,surenkantisoperosmėgėjusne
tikišŠiaurėsAmerikos.
Atlaidaineatskiriaminuokermo-

šiaus,kurionekantriailaukdavovie-
tosprekybininkai.Dažnaspopuliarus
festivalisyraekonomiškainaudingas
visiems,gyvenantiemsišturizmo.Di-
diejifestivaliaiatnešapelnoviešbučių,

restoranų,parduotuviųsavininkams.
Na,dar reikėtųpridurtiprestižą.
KasLietuvoježinotųapieŠiluvąar
Varduvą,jeiguneatlaidai?Kaikurie
festivaliaitikraiišgarsinavietą,ku-
riojejievyksta.
Antravertus, tarpatlaidų ir fes-

tivaliųyrairšiokiųtokiųskirtumų.
Visųpirma–skiriasiorganizavimas.
Atlaidams,žinoma,buvorengiama-
si,juostekdavoorgani-
zuoti,bettaibūdavoir
tebėradaromapačios
Bažnyčios jėgomis.O
festivalių organizavi-
maspaprastaiyradar-
bas, pastaruojumetu
tampantisprofesija.Di-
diejifestivaliaiturėjoarbatebeturi
savopradininkus,kuriųsumanymai,
ryšiaiirvizijapadarėvienąarkitą
festivalį iškiliukultūriniu įvykiu.
Pastaruojumetuatsirandavadina-
masis festivalių „menedžmentas“.
Kadangi festivaliniai renginiaivis
labiauplinta,galimabeypatingos
vizijos irdideliųpažinčiųsurengti
festivaliukąkitųfestivaliųpašonėje,
t.y.kviečiantvasarąšiaipar taip
gastroliuojančiuspoEuropąmuzi-
kantus iraktorius, sudarantpro-
gramąišto,kąpavykstanugriebti. 
Išmanantysžmonėsskundžiasi,kad
tokiotipofestivalįnesunkiaisurasi
kiekvienameEuroposmiestelyje.
Susiklostė ištisa festivaliųpra-

monė.Pavyzdžiui,Prancūzijojear
Anglijojepervasarąjųpriskaičiuo-
jamaikitrijųšimtų.VienLondone
vykstadaugiaunegudvidešimt.Net
irLietuvoje,kur festivaliaidartik
dešimtįmetųrengiami, jųskaičius
persirito jauper tuziną.Vienužo-
džiu,jeiViduramžiųEuropojebuvo
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stengiamasi apsirūpinti šventųjų
relikvijomis,kuriosbuvoypatingų
maloniųlaidas irtraukdavomaldi-
ninkus, itingausiaiplūsdavusius į
atlaidus,dabarstengiamasisurengti
kokįnorsfestivalį.
Kitas,esminisfestivalioiratlaidų

skirtumasyrafinansavimas.Atlai-
damsrėmėjųnereikėdavo.Žmonės
įjuostraukdavoieškodamidvasinių
maloniųir,žmogiškuįpratimu,auko-
davokągalėdamivietosBažnyčiai,be
abejonės,tikėdamiesi,kadirtikrasis
MaloniųDalintojasatsižvelgs įau-
kotojodosnumą.Pakankapaskaityti
Žemaitę.Tačiaunetekogirdėti,kadį
atlaiduspakviestasvyskupasarnet
kardinolasbūtųpareikalavęshonora-
ro.Antravertus,nevyskupųirkitų
aukštųhierarchųdalyvavimasnule-
miaatlaidųpopuliarumą.
Tuotarpumenofestivaliorengimas

kainuojanemažuspinigus,nesjodaly-
viusreikiaišlaikytiirpaprastaijiems
užtriūsąatlygintipagalnustatytusar
susitartusįkainius.Juoiškilesnidaly-
viai,juodidesnisfestivalioprestižasir
didesnisatlyginimas.Beto,festivalio
organizavimasyradarbas,užkurį
irgitenkaatlyginti.Todėlreikalingi
rėmėjai.JAVfestivaliaiyraprivačių
institucijųrengiamiirprivačiųrėmėjų
išlaikomi.Stambioskorporacijostai
darogananoriai.
Kitaip susiklostė reikalaiEuro-

poje,kurdemokratinėsvalstybės iš
savonuverstųarnukenksmintųmo-
narchijųpaveldėjomenųmecenatų
ambicijas.
Menošventė,naudavietiniamver-

sluiirmiestoarmiestelio–kartais
irvisosvalstybės–prestižasyratrys
esminiaidalykai,kuriaisoperuoja
įvairiųfestivaliųEuropojerengėjai,
ieškodamifinansavimoirkreipdamiesi
įvietosarįtautinęvaldžią.Irtokio
finansavimonetrūkdavo.
Pirmaisiaispokariodešimtmečiais

tikriausiainiekasnepastebėjodar
vieno,esminio festivalių iratlaidų
skirtumo.Atlaidai ir juos lydintis
kermošiusyravisuotinė šventė. Į
didžiuosiusatlaidusvykdavoirkuni-
gaikščiai,irelgetos.Tuotarpumeni-
niai„atlaidai“buvoskirtipirmiausia
vidutiniamiraukštesniajamvisuo-
menėssluoksniui.Viskasklostėsi
beypatingųsunkumų,kolsekuliari-
zacijosprocesasnepasistūmėjotiek,
kadreliginiaiatlaidai liovėsibuvę
norskiekmasiniurenginiu.Žinoma,
didžiosiosšventavietėstoliautraukia
maldininkus,betvietiniaiatlaidai
VakarųEuropojeperpastaruosius
trisdešimtmetųbaigianunykti.Su
paskutiniusekuliarizacijosprocesu
sutapovalstybinėskultūrinėspoli-
tikosdemokratėjimas.
Anksčiaufestivaliofinansavimui

pakakdavotrijųaukščiauišvardytų
kriterijų–meniškumo,komercinės
naudos irprestižo.Opraėjusiame
dešimtmetyjeEuroposSąjungosša-
lyse visdidesnisdėmesys skirtas
„integruojančiai irkomunikatyviai
kultūrosfunkcijai“,t.y.išmenųtikrai
pradedamatikėtis,kad jieatliktų
religijos (n.b.–žodisreiškiaryšys) 
funkciją.Užduotissunki,nestradi-
cinėmeninėkultūra,kaipirbūdinga
aukštesniųjųsluoksniųreligijoms,yra
gnostinėir,vartojantmadingątermi-
ną,ekskliuzyvinė, t.y.nekiekvienam
prieinama,elitinė,neegalitarinė.O
vienas išpopuliariausiųpastarųjų
metųpolitinio žargonožodžiųyra
bendruomenė.Todėl ir iš festivalių
tikimasi,kadjiepasitarnausvietinės
bendruomenėsugdymui,„susies“su-
svetimėjimoatsietusmiestųirmies-
teliųgyventojus.
Savotiškuatsakymu įkritiką ir

lūkesčiustapo įvairiausibandymai
priartintifestivaliusprievietosgyven-
tojų,nettų,kuriems„aukštoji“kultūra
visaitolimasdalykas.Jeianksčiau

pastabos

festivaliaisuburdavoklasikinėsmu-
zikosatlikėjus,dabarpadaugėjodžia-
zoirfolklorofestivalių,teatriniuose
festivaliuosevisdažniaususidurisu
trupėmis,besirenkančiomis„gatvės“,
„jomarko“kalbą.Patys festivalių
renginiai iš išpuoselėtų,gražiausių
miestųvietųpersikeliaįneturtingus
rajonus,apleistusstatinius.Koncertus
irspektakliuspapildosusitikimaisu
aktoriaisiratlikėjais.
Visųšiųsiekiųatgarsiųrandi ir

Lietuvoje.Bettaitikatgarsiai.Mūsų
festivaliai tebelieka labaielitiniai.
NetSkambaskambakankliai–se-
niausiasiratviriausiasišfestivalių
–neišeinaišsenamiesčiokiemeliųir
netnegalvojaapiedaugiabučiųrajonų
aikštes.Tiesa, jisprieinamaskiek-
vienamnorinčiam,nereikiamokėti
užfestivaliobilietus.Tačiauatrodo,
kadkolkaspopuliarumodemokrati-
neprasmeklausimasmūsųfestivalių
rengėjamsnekyla.
PraėjusiųmetųLIFEincidentąga-

limalaikytilabaiženkliunesusipra-
timu.TuometinėLIFEorganizatorė
RūtaVanagaitėpasitelkėdabarVaka-
rųEuropojepopuliariąintegruojančią
festivalioformą, betpatsfestivalis
vilniečiųsąmonėjejaubuvoįsitvirti-
nęskaipelitinisrenginys.Taigielitinė
Lietuvospublika„kermošiaus“menais
nesusidomėjo,nes„politiniskorektiš-
kumas“menuosemūsųpublikaidar
svetimas.Otie,kuriebūtųsiūlytais
renginiaisvisaipatenkinti,savobiu-
džeteteatroišlaidųnėranumatę.Vie-
nidėlskurdo,kitidėlįpročio,tiksliau,
tokioįpročionebuvimo.Nors,kogero,
kaiptikpernykštisLIFEbūtųleng-
viausiaigavęskokiosVakarųEuropos
valstybėsfinansavimą.
Lietuvosvalstybiniamsfestivalių

rėmėjamskolkasfestivaliųdemokra-
tiškumoirsocialumoproblemanėra
aktuali.Galtaipyrairtodėl,kadatlai-
daiLietuvojedarnevisaiatmirę. 
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apžvalga

liudytojų debesies 
apsupti

Rūtatumėnaitė

„Pirmąmėnesįkalėjime,Kalėdųnaktį,
jieišrengėmaneirpririšovirveprie
narų,kadkybodamasgalėčiausiekti
žemętikpirštųgaliukais.Buvošalta.
Jutau,kaipperkojasįkūnąsmelkia
siledinisšaltis,atrodė,jogpalengva
mirštu.[...]Daugumamanobroliųku
nigųmirėkankiniomirtimi,betman
likimaslėmėliktigyvam,kadviską
paliudyčiau,“–menaalbanųkunigas
antonasLulis,septyniolikametųpra
leidęskomunistųkalėjimuose.„Kam
išmūsųtekslaimėgrįžtiįpasaulįir
paliudytivisa,kąčiaregėjome?“–
klausėSolovkuosekalėjusirusųmo
kytojairdailininkėOlgaJafa.Šiems
irdarkeliolikaikitųprisiminimųbuvo
lemtaprabiltiužvisusištikimiausius
Kristausevangelijosliudytojus,kurių
gyvybėspareikalavoXXamžius.
Gegužės7d.RomosKoliziejus,pagal

Bažnyčiostradicijąlaikomaspirmųjų
krikščioniųžudymovieta,simboliškai
susijungėsuankstyvosiosBažnyčios
kankiniaispagerbtiJėzausKristaus
išpažinėjų,dėlkuriųpralietokrau
jo„antrojotūkstantmečioBažnyčia
vėltapokankiniųBažnyčia“(Ter tio 
mil len nio ad ve nien te,37).San guis 
mar ty rum est se men chris tia no rum
(„kankiniųkraujasyrakrikščionių
sėkla“),–šietertulijonožodžiainu
sidriekėperdvidešimtįamžiųįnacių
mirtiesstovyklas,sovietųgulagus,
afrikosdžiungles irLotynųameri
koskoplyčias,Japonijos irKinijos
kalėjimus,kurkrikščionysžuvodėl
to,jognesutikoatsižadėtitikėjimoir
Evangelijosprincipų.
norskankinystėbuvovienas iš

ankstyvosiosBažnyčiosaugimoirfor
mavimosibruožų,šiaislaikaisjivėl
susilaukėnemenkodėmesio.Vienas
iš jubiliejiniųsumanymų,išdėstytų
laiškeTer tio mil len nio ad ve nien
te,buvopopiežiausJonoPauliaus
iiprašymassudaryti šiuolaikinės
kankinystėssąvadąirišvardytikiek
įmanomadaugiauasmenų,XXa.ati
davusiųgyvybęužtikėjimą.Pažvelgę
šiektiekatgal,prisiminsime,jogkan
kinystėsteologijabuvosvarbiausia
enciklikosVe ri ta tis splen dordalis.
Šiamedokumentepopiežiusaiškina,
jogkankinystėstradicijaBažnyčioje
yravienasbūdųsuprasti,kąreiškia
rimtas įsipareigojimasvengtipoel
gio,kurisyrasavaimeblogas,nes
kankinysyratas,kurio„ištikimybė
šventamDievoįstatymui,paliudyta
mirtimi,yraiškilmingaspaskelbimas
irmisionieriškaspasiryžimasus que 
ad san gui nem“.norskankinystėje
moralinėtiesaatsiskleidžiaaukščiau
siulaipsniu,visikrikščionysturibūti
pasirengępaliudytisavotikėjimąnet
ikikančiosiraukos.Kitaipsakant,
JonasPauliusii išplečiakankinys
tėssampratą,įtraukdamasnetviešus
liudijimoaktus,kuriaiskrikščionys
pasisakopriešneigiamaskultūros
jėgas.
Kankiniokaipliudytojo(otokiair

yragraikiškožodžiomar tyrprasmė)
samprata padeda suprasti, kodėl
popiežiusžengėtokįnetikėtąekume
ninįžingsnį,panorėjęssudarytišių
laikųkankiniųsąrašą,kurisapimtų
netikkatalikų,betirortodoksųbei
protestantųkankinius,gyvenusius

XXa.iržuvusiusužtikėjimą.Greta
garsiųasmenų,kuriedabarpriklauso
bendrammūsų,krikščionių,atmini
mui,skaičiusžmonių,žuvusiųtikdėl
odium fi dei–neapykantostikėjimui,
yratiesiogpribloškiantis.XXa. iš
tiespagrįstailaikomaskraugerišku
šimtmečiu: tūkstančiaikrikščionių
mirėnaciųkonclageriuoseirsovietų
gulaguose,dardaugiaujųžuvoper
religiniuspersekiojimusirpilietinius
karusKinijojeirŠiaurėsKorėjoje,o
iršiandienneretainuskambažinios
apiekrikščionis,žudomusįvairiose
pasauliovietose:nuoindonezijos ir
indijos ikiafrikosbeiKinijos. „Jų
buvodaug,“–sakėpopiežiusJonas
Paulius ii, vadovavęsKoliziejaus
apeigoms.tikraidaugiaunegutie12
tūkstančiųvardų,pasiekusiųnaujųjų
kankiniųkomisiją.tiekjųbuvosu
kauptanuotada,kaiJonasPaulius
iilaiškeTer tio mil len nio ad ve nien te
paraginovietosBažnyčiassurinkti
visusįmanomusdokumentusirsu
daryti„martirologus“–vardųsąrašus
sutrumpabiografineinformacija,kad
būtųprisimenamakiekvienoasmens
auka.(LietuvosBažnyčianusiuntėį
Vatikaną114asmenųsąrašą,kurie
buspagerbtilieposmėnesįperKry
žiauskalnoatlaidus.)
„KeisčiausiasXXa.dalykasyra

milžiniškaskankiniųskaičiuskiek
vienamežemyne.Šimtaižmoniųžuvo
dėlto,kadbuvokrikščionys,“–sakė
naujųjųkankiniųkomisijosvadovas,
ukrainiečiųkilmėsvyskupasmichai
lasHrinčišinas,pripažinęs,jogskirtin
gųkraštųBažnyčioslabainevienodai
atsiliepėįprašymąatsiųstikankinių
sąrašus.Dabartiniamemartirologe
vyraujavardaiišEuroposbažnyčių,
antravietatenkaazijai,tuotarpuiš
ŠiaurėsirPietųamerikosatkeliavo
labainedaugvardų.Vienassunkiau
siųdalykųbuvo surinktinacių ir
sovietųaukųvardusbei jųmirties
aplinkybes,nesšiežmonėssuiminėti
iržudytislapta,ovalstybiniaiarchy
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vaibuvosunaikintiarbatikneseniai
išviešinti.Daugelyjesąrašųvyrauja
kunigųirvienuoliųvardai,mat,pasak
vyskupo,vienuolijosvisadapirmosios
atsiliepiančiosirbesirūpinančiossa
vaisiais.
LaiškeTer tio mil len nio ad ve nien te

popiežiuspateikėnevienąpriežastį,
kodėl toksmartirologasyrareika
lingasirlabaipageidautinas.Pasak
jo,Bažnyčiaantrojotūkstantmečio
pabaigoje,kaipirsavoištakose,buvo
kankiniųBažnyčia;mažato,šiuolai
kinėskankinystės faktasyraben
draskatalikų,ortodoksų,anglikonų
irprotestantųpaveldas: „Kristaus
liudijimas ikikraujo išliejimotapo
bendrukatalikų,stačiatikių,angli
konųirprotestantųpaveldu“(TMA,
37).JonasPauliusiinekartąsakė,
jogkančiosirkankinystėspatirtisyra
bendrasuskilusiemskrikščionimsir
turitaptivienybėsšaltiniu,todėlVa
tikanasįtraukėįkankiniųsąrašusir
stačiatikių,anglikonųbeiprotestantų
vardus,pateiktus jųBažnyčių.Dėl
šiospriežastiesKoliziejausapeigos
darišankstobuvovadinamosvienu
svarbiausiųDidžiojoJubiliejausįvy

kių,turėjusiupabrėžtibendrasvisų
krikščioniųšaknisirbendrąpaveldą.
Įpopiežiauskvietimąpagerbtisavuo
siustikėjimoliudytojusatsiliepė19
krikščioniškųBažnyčiųatstovai.
Darvienašiuolaikiniokankinių

sąvadopriežastisbuvoankstyvosios
Bažnyčiosįsitikinimas,jogliudytojų
atminimąbūtinaišsaugoti,netjeigu
tai ir „nežinomikariai“,kaip juos
pavadinoJonasPauliusii,pabrėžęs,
kadto„liudijimonegalimapamiršti“
(TMA,37).Pagaliaunaujojomartirolo
gosudarymasyraįtikinantiekumeniz
moforma,nestaisavotiška„šventųjų
ekumenizmo“iliustracija.„Šventųjų,
kankiniųekumenizmaslabaiįtikina
mas.Com mu nio sanc to rumbalsasyra
garsesnisužsusiskaldymųkeliamą
triukšmą“(ibid.).
Rengiantisšiomsapeigoms,iškilo

šiokiųtokiųneaiškumųdėltermino
nau jie ji kan ki niai,matkaikamsu
sidarėįspūdis,joggegužės7d.Koli
ziejujeįvyksmasinėbeatifikacijaar
kanonizacija.Šventumobylųkongre
gacijaaiškino,jogterminaskan ki nys
turibūti taikomastikkatalikams,
atidavusiemsgyvybęužtikėjimąir

jaupaskelbtiemspalaimintaisiais
arbašventaisiais,tuotarputi kė ji mo 
liudy to jaisgalibūtivadinamitieka
talikai,kuriųbeatifikacijosprocesas
darnebaigtas,arbakitikrikščionys,
žuvędėlsavotikėjimo.PagalKata
likųBažnyčiostradiciją,kandidato
įšventuosiusarbapalaimintuosius
gyvenimasturibūtiilgaiirkruopščiai
tiriamas,reikia,kadjoarjosužta
rimubūtų įvykęsstebuklas.todėl
tikintieji,žuvędėlsavoįsitikinimų
perpraėjusįšimtmetį,formaliaibuvo
paskelbtinekankiniais,o ti kė ji mo 
liu dy to jais.Regis, terminųpainia
vojepasimiršo,joggraikiškasžodis
mar tyr, verčiamaskaipkan ki nys,
kaiptikirreiškialiu di ji mą.tadpa
sidarėnevisaiaišku,kasgiištikrųjų
yragegužės7osKoliziejausherojai
irkoksjųkankinystėslaipsnis.Juk
arnekiekvienamužKristausEvan
geliją galvą padėjusiamdangaus
angelai,anotmaironio, „vainiką iš
deimantųpina“?
Dėlpanašiospriežasties,oirnorint

pabrėžti, jogtikėjimoliudytojųpa
ieškosdarnebaigtos,buvonuspręsta
atsisakytiatskirųvardųskaitymo
irverčiaupaminėtiapibendrintas
kategorijas,kuriųbuvoaštuonios:1)
krikščionys,liudijętikėjimąsovietinio
totalitarizmosąlygomis;2)tikėjimo
liudytojai,tapękomunizmoaukomis
kitoseEuroposdalyse;3) tikėjimo
išpažinėjai,žuvęnuonacizmoirfa
šizmo;4)Kristaussekėjai,atidavę
gyvybesskelbdamiEvangelijąazijoje
irOkeanijoje;5)krikščionys,persekio
tiišneapykantoskatalikųtikėjimui;
6)Evangelijos liudytojaiafrikoje ir
madagaskare;7)krikščionys,atidavę
gyvybesišmeilėsKristuiirjobroliams
beiseserimsŠiaurėsirPietųameri
koje;8)tikėjimoliudytojaiskirtingose
pasauliovietose.Kiekvienągrupęly
dėjomaldos,giesmėsiratskirųasme
nųprisiminimaiapiepatirtaskančias
beipersekiojimus.Jųžodžiaipažadino
atmintyjeirvisainesenusįvykius–et
ninįkarąRuandoje1997m.,kaivienos
seminarijosklierikaibuvosušaudyti
užtai,jogatsisakėpasidalytiįhutusir
tutsius.„mesgulėjomekraujoklanuo

Skaitykite 
Kultūros barus 
ir jausitės dalyvaują 
kultūros gyvenime

Kultūros barai – universalus kul  tūros ir meno žurnalas, atviras kritinei 
min čiai ir polemikai, siekiantis atspindėti nuo mo nių įvairovę ir ugdyti 
krašto  kul  tūrą pačia plačiąja pras me. 

Kultūros barai skiriami ne tik intelek tualams, meno kūrėjams, kultūros 
stra tegams, bet visiems, kam rūpi lie tuvos atei tis – ko kiomis vertybėmis, 
ko kio mis orientacijomis ir nuos ta   to mis remsimės xxi amžiuje.

Kultūros barus galima prenume ruoti lietuvos pašto skyriuo se ir redak-
cijoje, pirkti spaudos kios kuose, daugelyje knygynų ir me no ga lerijų.

Metinės prenumeratos kaina:
lietuvoje – 48 lt
Užsienyje (oro paštu) – 40 usd (arba kita valiuta pagal esamą kursą). galima į redak ciją 
atsiųsti banko čekį arba kreiptis į Mariją paškevičienę šiuo adresu:
306 55 th place, Downers grove, il 60516–1537, usa
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Šiųmetųbalandžio28birželio5d.
įvykoXiVilniaustapybos trienalė
(organizatoriai–ŠmCirLDS).Pa
rodojedalyvavo34dailininkaiiš16
Europosšalių. Spausdiname Skaid ros 
Tri lu pai ty tėsirtrienalėskuratoriaus
Eval do Stan ke vi čiauspokalbį.

Kaip su si ruo šei reng ti ta py bos trie

na lę? Mi nė jai, kad pa sau ly je (be je, 
kaip ir pas mus) ta py bos pa ro das 
pa pras tai or ga ni zuo ja tik ta py to jai, 
ku riems daž niau siai rū pi „re a bi li tuo ti“ 
ta py bos tech ni ką šian die ni nio me no 
kon teks te. Man įdo mus ku ra to riaus 

ne ta py to jo po žiū ris į ne abe jo ti nai 
lie tu vių me ni nė je są mo nė je skau džią 
pro ble ma ti ką. Ka dan gi ši dai lės ša ka 
ap la mai il gą lai ką už ėmė iš skir ti nę 
vie tą ne tik lie tu viš ko je, bet ir ki tų 
ša lių me ni nė je ter pė je, gal būt ju tai 
pa na šius ar ba pa kan ka mai skir tin
gus hie rar chi nius lo ka li nių mo kyk lų 
sa vi tu mus?

manau,kadtai,kasvykstatapyboje
arba„sutapyba“,yrasąlygota„norma
liosevoliucinėslogikos“–poilgalaikių
asmeniškumų,neretaisavitikslėsin
trospekcijosir„savęssavyje“prielaidų

analizavimolaikotarpio,ir,kaipžinia,
veikvisųprivilegijųnetekties,atėjo
laikaskeistis iratsivertipasauliui.
Paprasčiausiaitariant–naujaisave
identifikuoti šiuolaikiniamemeno
pasaulyje.
iškartprivalupasakyti,kad,ne

paisantdažnųteiginiųapietapybos
anachroniškumąirkaltinimusbeesant
buržuazinėsestetikosreliktuarba,
kitavertus,sofistikuotutotalitaristi
nėsideologijospropagandiniuįrankiu,
manogiliuįsitikinimutapybaišliko
gyva šiuolaikiniomenopraktika.
Kelispastaruosiusmetus juntamas
tapybos„atkutimas“sukėlėmilžiniš
kądiskusijųbangą.Pragmatiškahi
potezė–tapybosatgimimąpirmiausia
sąlygojoJaVmenorinkojeveikiančių
įtakingųgaleristųinicijuotas„porei
kistapybai“.Diametraliaipriešingas
šiaihipotezeiyrapozityvistinistvir
tinimas–tapybos„sugrįžimas“yra
sąlygotaspokyčių, įvykusiųpačioje
tapyboje.irdaugumateoretikųpa
brėžianekokiųnorsdirbtiniųišorinių
veiksniųįtaką,betbūtentkokybinius
pokyčius:tapybosdemokratiškėjimą
arbatradiciškaineprieinamossub
jektyvumorezidencijosatsivėrimąją
supančiampasauliui.
Bendriausiaišvadata,kadtapyba

galiausiaiatsisakėsavęs,kaipužda
ros,savepatenkinančios,išlaikančios
ir„pakraunančios“sistemossampra
tos.Būtenttaiirneleidotapybaivirsti
tikkultūrinėsistorijosobjektu.Vienas
didžiaigerbiamasklasikasparodoje
eksponuojamuspaveiksluspavadino
„vienkartiniaisšvirkštais“.taikliai
pasakyta.Šiamteiginiuiantrino(labai
nemėgstušiožodžio)ponia,ateityje
būsiantididžiaigerbiamaklasikė:
„šiaislaikaiskalbėtiapie„amžinybinę
orientaciją“yrareakcinga“.taikliai
pasakyta.

Prak tiš kai vi suo met di džių jų pa ro dų 
– trie na lių ap žval gos pra de da mos nuo 
jų ne abe jo ti nai šlo vin gos prie šis to rės. 
Pas ku ti nio sios (di džiuo ju „ik su“ pa žy
mė tos) de šim to sios Vil niaus ta py bos 
trie na lės ka ta lo go įva de Leo  nar das 
Tu lei kis ak cen ta vo „non kon for mis tiš

Šiuolaikinė tapyba:
tarp pragmatiškumo ir
„atkerėtos“ realybės

seirmeldėmės,kadDievasatleistų
mūsųžudikams,“–prisimenagyvas
likęsbrolisJolique,kurioliudijimas
lydėjovienoskankiniųgrupiųpami
nėjimą.GerokaianksčiauikiDidžiojo
Jubiliejaussavotautos„martirologą“
surašėpernaimiręsarmėnijosstačia
tikiųkatolikosasKarekinas:„Kančios,
persekiojimai,sugriovimai,žudynės,
tremtisarpriverstinėemigracija,
genocidas...mūsųistorijasako, jog
praeityjedaugnetekome,betmums
pavykoneprarasti savęs. [...]mes
nepadarėmeklaidosirnepraradome
tikėjimoirvilties.“
VisdėltoKoliziejausapeigosnė

ra tikžvilgsnisatgalios į istoriją.
norsneretaišiuolaikiniampasauliui
atiduotigyvybęužtikėjimą,kitąas
menįaridealąatrodopašaiposver
tasdalykas, tačiauXXa.kankinių
pagerbimasyrairžvilgsnis įpriekį
suviltimi, jogšietikėjimoistorijos
skyriaigaliįkvėptijaunąjąkartą,kuri
privaložinoti,kokiadidelėkainabuvo

sumokėtąuž jųpaveldėtątikėjimą.
PopiežiausJonoPauliausii įsitiki
nimu,kankinystėyranepaprastai
šiuolaikiškasreiškinys, irtikėtina,
jognaujojo tūkstantmečioBažny
čiaidarteksragautišiospatirties.
Pastarųjųdienųkankinystėsatvejai
galibekitakopaskatintikrikščionis
susimąstytiapieteologinįjospobūdį.
Savoruožtuteologaistengiasisuteikti
penotokiemsapmąstymams.Vienąge
riausiųįžvalgųpateikiateologasRino
Fisichella.Pasakjo,kankinystėyra
išraiškingakalba,demonstruojanti
galiąpasirinkti ištikimybęEvange
lijai irpranašiškaipasipriešintibet
kokiaikultūrai,išpažįstančiaiodium 
fi dei.Šioskalbosdėkakankinysper
duodanepaprastaigilią tiesąapie
tai,kąreiškiabūtižmogumi,kasyra
laisvėmirtiesakivaizdojeiramžinojo
gyvenimopažadas.Galiausiaiviskas
vedaįdidesnętiesą–meilę,dėlkurios
žmogusgali ir „gyvybęuždraugus
atiduoti“(Jn15,13). 
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ką“ anks tes nių jų pa ro dų daly vių po zi
ci ją, ku rią šian dien svar bu pa lai ky ti 
tie siog su kei čiant ak cen tus – prie šin tis 
jau ne gniuž dan čiai to ta  litari nei sis
te mai, bet „keis tiems“, „steri liems“, 
„prag ma tiš kiems“ (t. y. naujas for mas 
de kla ruo jan tiems) reiš ki niams. Tai, 
ma nau, at spin di pas ta ra ja me de šimt
me ty je paašt rė ju sį ma nu a li nės raiš kos 
kom plek są, ku rį daž niau siai iš ryš ki
na bū tent „te pi mo mi tas“. Am ži nos 
(re zis ten ci nės) ta py bos idė ją ne re tai 
kar to ja ir ma žes nio mas te lio žan ri nio 
ti po pa ro dų or ga ni za to riai. Taip pat 
tai at spin di ir spe ci fi nę mū sų ša lies 
dai lės ins ti tuci jų si tu a ci ją. Ar ju tai 
ga li mus kon fron ta ci jos, ku rią są ly giš
kai įvar din čiau gin ču tarp „or to dok sų“ 
ir „ere ti kų“, vai sius?

Griežčiausikaltinimaimetamišiuo
laikiniammenui(kaipantai–prag
matiškas,keistas,sterilusirt.t.)yra
išsakomibūtentmenininkų,kurie,
anotjų,atstovaujakitąarkitokįšiuo

laikinį(tikrajį!?)meną.Kadirkokią
būdvardinęformąšiekaltinimaibe
įgautų,dėlsavoirzlausnekonkretumo
irsąvokinionekorektiškumoyrakon
ceptualiaituštiirnemotyvuoti.Fak
tiškaitaikaltinimaikitokiaikokybei,
nebandantsuvoktijos„kitoniškumo“
prielaidų.
apskritai tapytojųgildijayra la

biausiaisusikaldžiusiirišsiskirsčiusi
įįvairiasfrakcijas.tiktapytojaituri
tokįkiekįideologiniųgrupiųargru
puočių.nenorėčiaugrimztigiliaiįšio
grupiųformavimosiprocesoprielai
das,tačiaunorėčiaupabrėžtivieną,
manau,svarbų,dalyką–Lietuvoje
ilgą laikągyvavo(irgyvuoja)graži
modernistinėgrynosiostapybosidėja,
kuriospagrindu,pirma–lietuviška
tapybosmokyklapasiekėfundamen
taliųaukštumų,antra– faktiškai
būtent„grynosiostapybosidėja“ta
poikišiolegzistuojančio„demiurgo
komplekso“pagrindimu.taigikiek
vienaspliusasturisavyjeminusą,ir

atvirkščiai–modernistinė„grynoji
tapyba“iškultivuotaikimaksimumo,
įklimposavojesintaksėjeirpasiklydo
savęsfalsifikacijose.irnorsmenoeigai
apibūdintinevartotinosevoliucijosar
revoliucijossąvokos,tačiau,kalbant
apietamtikrąvyksmologiką,gali
meteigti,kadvienintelisįmanomas
keliastoliauišliktimenokūryboje–
dalyvautidiskursųsklaidosirraidos
strategijose.todėlnelabaisuprantu,
kasyratasmenamas„rezistencijos
adresatas“,ojeileidžiumanyti,kad
suprantu,–tuomet,atleiskite,–ne
suprantu.

Ka dan gi nie kas taip ta py to jų ne er
zi na, kaip „keis tos kal bos apie ta pybos 
mir tį“, ma nau, jog ver ta ati džiau pa
žvelg ti į šio daž niau siai ne apib rė žia mo 
tei gi nio prie lai das. Ko ge ro, šian dien, 
kai daug maž su ta ria ma, jog anks  čiau 
ben dro je sis te mo je pri va lo mi pro fe si
niai rė mai (ku riuos pui kiai nu sa ky
da vo nuo pa va di ni mo eti ke tės ne at
sie ja mas ta py biš kos ko ky bės ga ran tas 
– „dro bė, alie jus“) ne be te ko reikš  mės, 
taip pat nie ko ne tu rė tų šo ki ruo ti tapy
bos kaip ide o lo gi jos ap mi ri mas. Juk 
pa na šiai ga li ma bū tų kalbė ti ir apie 
ki tas tra di ci nes „gry no jo“ me no ša kas 
– skulp tū rą bei grafi ką – be je, ne ig no
ruo jant to les nio šim ta me čių ama tų 
eg zis ta vi mo. Ki ta ver tus, pa sau li nė je 
te ori jo je jau prieš po rą de šimt me čių 
pra bil ta ne tiek apie at ski rų dai lės 
ša kų, kiek apie meno mir tį ap skri
tai – ki taip šį reiš ki nį dar ga li ma 
bū tų pa va din ti Di džio sios tra di ci jos 
iš se ki mu. Kaip sa vo vei ka le „Po me no 
pa bai gos“ tei gė Art hur Dan to, net gi jei 
es te ti ka ir bū tų to kia uni ver sa li, kaip 
kad ti kė jo Gre en ber gas ir vy lė si Kan
tas, me nas ga li tu rė ti ki to kius tiks lus 
ir ki tus, es te tiš kai ne apib rė žia mus, 
ver tės kri te ri jus. Pa na šiai ga li ma bū tų 
sam pro tau ti ir apie ne va uni ver sa lų 
ta py bos „ta py biš ku mą“.

Pirmiausia,ydingasyrapatskalbė
jimasapie„kažko“mirtį.Korektiškiau
irproduktyviauyrasamprotautiapie
tradicijos,paskirtiesirprielaidųpo
kytį.Šiaprasmevisiškaisutinkudėl
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jonas gasiūnas. Be pavadinimo. 2000. Drobė, akrilas, deginta žvakė



343NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 6

tapyboskaipideologijos„apmirimo“.
Jaukurįlaikątapybakentėjonuokal
bosdefekto–tiekkaipuždaras,savy
pakankamasirsaveanalizuojantis
pasaulis,tiekkaipsociopolitinisveiks
nyssumilžiniškomisideologinėmis
konotacijomis.Būtinybėkritiškaiap
mąstytisavekaipmodernistinėseros
reliktątapoypačakivaizdi,kuomet
naujiejimenai„atkerėjo“realybę.

Čia no rė čiau trum pam ap si ri bo ti 
lie tu viš ka ko lek ci ja. Šian dien mū sų 
ta py bos mo kyk la ne itin gy vy bin ga 
so cia li ne pras me – už tek tų pa ly gin ti 
į VDA ta py bos ka ted rą sto jan čių jų 
skai čių da bar ir prieš de šimt me tį. Tu, 
at ro do, mo kyk li nę tra di ci ją ir gi sa vo
tiš kai ig no ruo ji – pa ro do je prak tiš kai 
neak cen tuo ja ma bū din go ji ko lo ris tinė 
gel mė, vy rau ja pie ši nio, o ne po tė pio 
eks pre si ja, „ne ta py biš ki“ ir pa ro do je 
da ly vau jan čio pa grin di nio mū sų mo
kyk los met ro – Jo no Ga siū no (ku ris 
stai ga su gal vo jo „tep ti“ žva ke) dar bai. 
Ne ga na to, pa vyz džiui, Gied rius Žun
gai la – pa gal pro fe si ją net ne ta py to jas. 
Po lin kis į są mo nin gą, ne re tai ki či nės, 
mė gė jiš kos sti lis ti kos pri mi ty vą ge ro
kai ski ria si nuo to nuo šir daus pri mi ty
vu mo, ku riuo pri si sun ku sios dau gu ma 
šian die ni nės mo der nis ti nės kryp ties 
dro bių. Pa ro do je ne ver ta žval gy tis į 
na cio na li nių mo kyk lų vie ne tus – juos 
są mo nin gai su ar do ar chi tek to Val do 
Oza rins ko eks po zi cija, kurio je ga li ma 
ža vė tis efek tin gu vi  zuali niu in teg
ra lu mu. Ta čiau man įdomus ir tas 
lo ka li nis as pek tas – t. y. kaip kvie tei 
lie tu vių au to rius? 

atviraikalbant,problematiškiausia
irbuvosulietuviškąjaparodosdalimi.
Galdėlbendrokontekstožinojimo,gal
dėljauminėtųinstitucinių„interesų“,
nespagalpirmąjįorganizatorių(ŠmC
irLDS)susitarimągaliojoprivaloma
sąlyga,kadparodojedalyvautų50pro
centųtrijųBaltijosšaliųdailininkų.
taikieksurišorankas–nesbetkoks
reikalavimasarapribojimaskiekvienu
atvejuyrairužduotįkonkretizuojanti
taisyklė irsavotiškaprievarta.ne
manau,jogpriklausau„suinteresuo
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tiesiems“,kurieatstovaujakažkokios
menamosgrupuotėsinteresams,todėl
kolekcijąsudarinėjauremdamasis
savapatirtimi,žinojimuirnuojauta.
Šiosparodoskoncepcijąaiškiausiai
išreiškiantisžodis–„tapybos“(skai
tytikilmininko linksnyje), todėl ir
buvosiekiamaparodyti skirtingas
šiuolaikinės„tapybos“apraiškas ir
pozicijas.

Anks čiau bū da vo mė gia ma at ski
rai ap tar ti for mą ir tu ri nį. Gi li nan tis 
į pas ta ro jo kon teks tą, ga li ma bū tų 
kon sta tuo ti ir trie na lės po ky čius ben
drų idė jų ar ba te mų pras me (kol kas 
ne no rė čiau to va din ti nei „ap mi ri mu“, 
nei „at gi ji mu“). Ne žiū rint to, jog siu
že ti nis pra das dau gu mo je dar bų net gi 
pa brėž ti nai ak ty vus, be veik kon ku ruo
jan tis su na tū ra lis ti nio fo to gra fi nio ar 
fil muo to vaiz di nio po vei kiu. Ga li ma 
bū tų kal bė ti apie vaiz di nio srau to 
per tek lių ar tie siog „ne ap do ro tą“ nara
ty vą. Tam tik ras be prob le ma tiš ku mas 
užgo žia kri tiš ką ko men ta rą, anks čiau 
pa brėž ti ną iro ni ją, pa ra fra zes. Iš nyks
ta tas po jū tis, kai kas nors sa ky da vo 
„sau lėg rąžos“, o prieš akis iškart sto
da vo si Van Gog has.

Kažkastaikliaipasakė:tapybašian
dienyrakultūrosrudimentas,nesji,
anotsenojoapibrėžimo,–erdvinis,o
nelaikinismenas;arbanejudančių
atvaizdųmenas(priešingaijudančių
vaizdųmenams–video,kinui, te
lematiniamsmenams).Galbūtkaip
savotiškastatiškumokompensacija
iratsiranda„pasakojimoperteklius“,
betpasakojimo,oneteigimopertek
lius.Šiuoatvejuminėtinikonceptua
lioskilmėsaplinkybesišreiškiantys
kūriniai,tokie,kaipVanessaBaird
„kolaboraciniaipaveikslai“,kaime
nininkė išgatvėsprekeivių įsigyja
saldžiusidiliškusvaizdelius ir juos
naudojakaipfonąarbaaplinkąsavo
personažams.manau,svarbiausia,
kad šiandieninis atvaizdas–pasa
kojimasnuoankstesniojouždaro ir
įsakmausatvaizdo–teiginioskiriasi
būtenttuo,jogtrokštamonebandopa
teiktikaipesamo.

Anks tes nių trie na lių kon teks te ne
sun kiai ga li ma bū da vo kla si fi kuo ti 
bei ko men tuo ti tri jų res pub li kų ta py
bą, pra by lant apie šal tą, ra cio na lią 
ar ba kon struk ty vis ti nę es tiš ką li ni ją, 
ne re tai de ko ra ty vius ar ba ne ore a
listiš kus lat vius (šias mo kyk las 9ojo 
dešimtmečio gale ryš kiai mo di fi ka vo 
post mo der  nizmu va din ta jaus miš ko ji 
ges ti nė ten den ci ja) bei (neo)eks pre
sio nis tus lie tu vius, o da bar taip kal
bė ti da ro si vis sun kiau. At ro do, jog 
pasta rą jį de šimt me tį lie tu vių ta py to jų 
nebu vo iš ti ku si ir ta iden ti te to kri zė, 
ku ri maž daug 10ojo de šimt me čio 
pra džio je bu vo iš ryš kė ju si Es ti jos me
no sceno je – tuo me tu at ro dė, jog nė ra 
nie ko la biau  ne su de ri na mo kaip kom
piu te rio ek ra nas ir ta py tas pa vir šius 
po tuo pa čiu šiuo lai ki nio me no sto gu. 
Tuo tar  pu šian dien net ir vi de o me no 
pio nie riai (Ja an To o mik) da ly vau
ja ta py bos paro   do se, o to kie enfant
terrible ku ratoriai kaip Ants Jus ke 
or ga ni zuo ja al ter  na ty vi nes „ki či nės“ 
ta py bos ekspo zi ci jas.

Kalbantapietrijųminėtųkultūrų
tapybųskirtumus,manau,galima
teigti,jogjieneišnyko.Sunkuobjekty
viaiįvertinti,kuometatstovaujivienai
šiųkultūrų,neskorektiškiausiasbūtų
pašaliečiovertinimas,tačiau, lietu
viškomisakimisžiūrint,estaiišlaikė
šalto,sauso,neretai„dizaineriško“,
„protestantiško“menoliniją; latvių
tapybabendrąjaprasmeneretai„skys
toka“irdekoratyvi;lietuvių–ūmi,„ne
tvarkinga“,„mąsli“ir„riebi“.manau,
panašūs„prigimtiniai“bruožaiišliko
ikišiol.„naujiesiemsmenams“bendri
niusapibūdinimussunkupritaikyti,
nesjieįvardijamiirapibūdinamine
tiekpagalformaliuskriterijus(išvaiz
dą),opagaltamtikrųidėjųsąveiką.
tačiaugiliaupaanalizavus,nesunkiai
atrastumeirsuformuluotumebendrą
siaskategorijasnusakantį lokalinį
intymumą.
Okadangišiandienirnuofotografi

jos itinneskausmingapereitiprie
tapybiniųtechnikų,įvairiosmūsųap
tariamosmirtiesmetaforossuskamba
ištiesironiškai. 
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Pusiauamerikietis,pusiauanglas,iš
tikrųjųžydas,puikiaiišsitekęsabie
jųšaliųkinematografijose,Stanley
Kubrickastikpomirtiesatsistojo į
garsiausiųpasauliorežisieriųgretas.
Šiandiensunkupatikėti,kad1975
m.jofilmas„Prisukamasapelsinas“
(A Clockwork Orange,1971)buvouž
draustasanglijoje,betarnetaspat
išdaliesištikojopaskutinįpernykštį
filmą„Plačiaiužmerktosakys“(Eyes 
Wide Shut),kurisJaVįekranusiš
ėjosuelektroniniaisefektais
pridangstytomiserotinėmis
scenomis?O1962m.skandalas
dėlVladimironabokovo„Loli
tos“ekranizacijos(1961),kuri
šiandien tapokinoklasika,
nors,lyginantsuromanu,vis
viengalimaprikištidingusią
nimfetėsironiškąpotekstę.
OvisgiužporąfilmųKubric

kassusilaukėplojimų:išžiūro
vų–už„Spartaką“(Spar tacus,
1959),iškritikų–užfantastinį
filmą„2001ųjųmetųkosminė
odisėja“(2001: A Space Ody
ssey,1966).„Spartakas“irlieka
„Spartaku“–istorinėsekrano
epopėjosvisadapopuliarios.
Prisiminkime lenkųnaująjį
kiną–„Ponastadas“,„ugnimi
irkalaviju“, ekranizuojamą
„Quovadis“.Fantastikanebu
volaikomarimtokinolauku,o
„2001ųjųmetųkosminėodisė
ja“irbeveiktuopatmetupa
sirodęsandrejaustarkovskio
„Soliaris“ fantastineitemaisuteikė
filosofinįrangą.Per30metųkažin
aršoktelėjoaukštynfantastiniokino
meniškumokartelė,norsamerikiečiai
galipasigirti„Žvaigždžiųkarais“,vi

sapastarųjųmetų„armagedoniško“,
apokaliptiniokinosuholivudiniais
„hepiendais“serija.
KurglūdiKubrickonesenstamu

mas?Jukištechniniotaško„2001ųjų
metųkosminėodisėja“kartaisatrodo
itsenstelėjusikronika,norskelionė
įJupiterį–darateityje.Duok,Die
ve,bentikimarsoartimiausiumetu
kosmonautamsnusigauti!Visdėlto
kosminiųlaivų„šokis“pagalStraus
sovalsą„Dunojausbangos“keri ir

šiandien.Jeigusuglaustumeporos
valandųveiksmąįsiužetą,išeitųno
velutėapietai,kaiprobotassukilo
priešžmogausvalią irpralaimėjo.
Koksnors„terminatorius“suarnoldu

Schwarzeneggeriu–taibentkautynių
laukastarpžmogausirjofantazijos
vaisiaus!Kubrickas,priešingai,pakeri
sulėtintu,beveikbaletiškuveiksmu,
pasiutiškujudėjimogrožiu.ištokių
gyvųjųjudančiovaizdomagųšiandien
belikętikVilniujeviešėjęvokiečių
kinorežisieriusWernerisHerzogas
iranglųkinometrasPeterisGreena
way’us.Visijie,galimasakyti,kuria
kinooperassupostmodernistinėmis
veiksmotraktuotėmis.
Sunkunuginčyti irKubrickofilo

sofinįneapsisprendimą,kasnugalės
„2001ųjųmetųkosminėjeodisėjo
je“–kompiuterisaržmogus?Kom
piuterįlengvaatsuktiatgal,išardyti
joprotąikinelogiškųlemenimų,bet
iržmogausvaizdasfilmofinaleme
tamorfizuojasi ikiembriono.Lyg ir
nebėralinijiniovyksmopirmyn–atgal,
viskassusijungiaįratąsuklausimu:
arvertėjokosminiugreičiulėktiįten,

kurpatystampamerobotaisir
manekenais?Prancūzųfiloso
fasJ.Baudrillard’aspasakytų
„simuliakrais“,tai jaubūtų,
kaipsakoma,iškitosoperos,
betištųpačiųnuojautų,kurio
misgyvenoirKubrickas.argi
nedėltoirmūšisdėl„Prisu
kamoapelsino“,anthonyBur
gessoromanoekranizacijos?
„Pornografinis ir sadistinis
komiškas filmassumoksli
nėsfantastikoselementais“!
–šaukėpagarsėjusiamerikie
čiųkinokritikėPaulinaKeil.
„Prievarta–visųKubricko
filmųbendrasvardiklis.Galų
gale žmogus–negailestin
giausiasžudikasžemėje,“–
užstojorežisierių joskolega
PaulasZimmermanas.Pats
režisieriuskartusuromano
autoriumidartiksliauapibrė
žėsavo išeitiestašką: „savo
sakmebandomepasakyti,kad
geriausąmoningairealizuoja

mo,pačiųžmoniųpasirinktosmurto
pasaulis,negudirbtinaipuoselėjamas
gėris irnuolankumas“.Dėlromano
visyranuomonių,kad joautorius
dirbtinaisušvelninoproblemą,pri

aktorius peteris Sellersas filme „Daktaras Streindžlovas“. 
rež. Stanley kubrickas

Stan ley kub ric kas:  
tarp švie sos ir tam sos

SKiRmantaSVaLiuLiS
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dėdamasskyrių,kurherojusalek
saspasmerkiajaunystėsnuodėmes:
„Jaunystėjesitarsigyvulys.na,gal
netiekgyvulys,kiektasžaisliukas,
kuriuosvi dy parduodamusgatvė
se–ma len ky skardinisče lo vek su
spyruokle viduje...“Kubrickas li
ko ištikimasprincipui:viskastarp
šviesosirtamsos,o„betkuriamefilme
įdomiausipersonažai–piktadariai“.
išgydytasnuoinstinktųherojusbejė
gispakimbavisuomenėjeitkosmonau
tassunutrauktadeguoniesvirkštele
„2001ųjųmetųkosminėjeodisėjoje“.
nuokoaleksassusirgo,tuopačiuir
išsigydo–įsmurtąatsakosmurtu.
nėra „blogiečių“ ir „geriečių“

Kubrickofilmuose.net „Spartake“
laisvėsaistomalabaikonkrečių in
teresų.Paskutinis idealistasmirė
vienamepirmųjųantikariniųKub
rickofilmų–„Šlovėskeliai“ (Paths 
of Glory,1957),toliauprasidedahe
rojųvisata,kurišpatpradžiųvaldo
neDievas,ovykstagėrio irblogio
nuolatinėsgrumtynės.Savopažiūrasį
žmogųtiksliausiairežisieriusbene
bussuformulavęsmistiniamesiau
bofilme„Švytėjimas“(The Shi ning,
1979)pagalStephenoKingoromaną:
„žmogujeyrakažkasnuodėmingoiš
prigimties.Baisiosistorijosišryškina
pasąmonėsarchetipus,padedančius
pamatuotižmogaustamsiąjąpusę,
sujabetarpiškainesusiduriant“.„ar
chetipo“sąvokačianemada,otikrai
atėjusiišCarloGustavoJungo,kurį,
beKubricko,savoparankineknyga
laikėirFedericasFellinis.Koksga
lingas irkoksskirtingasstilistine
raiškapasąmonėspasaulioproveržis!
impulsyvusitalųrežisieriussuvyro
irmoterskompleksaisfilmuose„8½“
bei „Džiuljeta irdvasios“ ir šaltas
perfekcionistasKubrickas,mėnesiais
irmetaistobulinęsekraneilgųkori
dorių,tamsiųužkaboriųirjudančių
geometriniųkompozicijų sistemą!
Visdėltoirvieno,irkitofilmuosepa
grindinisveikėjas–žmogausveidas.
tikFelliniotraktuotėjejisišskirtas

išminios(neatsitiktinairežisierius
pradėjonuoneorealizmo!),oKubricko
herojaivisuometautsaideriai,arba,
kaiplabiaumėgstasakytipostmoder
nistai,„marginalai“,nesubrendusios
nimfetės,egzaltuotiįsimylėjėliai...
abušierežisieriaibuvoįsitikinę,

kadherojai „išveš“filmąsavaime,
todėl turėjonemažavargųsusce
narijais, lipdėfilmus išepizodų it
kregždėslizdus.Galtodėldaugelįjų
filmųirsunkusuosekliaipapasakoti:
iš„amarcordo“liktųtikanekdotiško
pobūdžionutikimai,oiš„Prisukamo
apelsino“–kelios smurto ir sekso
scenos.irkampasakoti,jeiguviską
išspinduliuojavaizdas?Okurdar
netikėtivaizdoirmuzikosderiniai?
Prisiminkime,kokiusistoriniosmurto
vaizdiniuskeliaherojuiBeethovenas
„Prisukameapelsine“.Šiojesrityje
Kubrickasbuvo itinkruopštus, to
dėl ir tesukūrėtik15filmų.Darbo
tempais ir nepaprastu fantazijos
pagrindimuautentikaiššiuolaikinių
režisieriųgalėtųlenktyniautinebent
irgigeraimumspažįstamasmaskvie
tisaleksejusGermanas.
Kubrickuineiškildavoaukštumų,

kuriasjisbūtųatsisakęsšturmuoti.
„ikiviskogalimaprisikasti, jeigu
esismalsus,“–mėgdavo sakyti. ir
kasdavosi ikipamatų:ar taibūtų
kortųžaidimas,arkardomenogud
rybės.neveltui„Prisukamoapelsi
no“aktoriusmalcolmasmacDowel
lasapibūdinorežisieriųkaipkardo
strategą:„Jeigu jisnebūtųkinore
žisierius,galėtųvadovautiJaVgin
kluotosiomspajėgoms“.trysKubricko
filmai iš tikrųjųapiekarą: „Šlovės
keliai“, „DaktarasStreindžlovas,
arbakaiplioviausibijotiirpamilau
atominębombą“(Doctor Strangelove,
1964),„metalinėliemenė“(Full Me tal 
Ja cket,1987).Pirmasis–apiePirmąjį
pasaulinįkarąirnepavykusiąvokiečių
pozicijųataką,pasibaigusiątariamų
bailiųsušaudymu,paskutinysis–apie
karąVietname,betpatysmūšiaikuk
liaiiškylatikfilmopabaigoje,ovisijie

skirtidvasiosmuštruiiružmušimui
pavaizduoti.Originaliausias–„Dak
tarasStreindžlovas“,tikras„šaltojo
karo“siaubovaisius.Prisipažinsiu,
palyginus dažnai sapnuoju, kaip
sprogstaatominėbombairkokiabai
mėsiautėjaaplinkui.EsameHirosimos
karta, ir šaltojokaropsichozė įsi
skverbė į pasąmonę. Bet pamilti
atominębombą?ne, šitaipgalėjo
sugalvoti tikKubrickas.Paradok
sali irmeilėknygomsapie termo
branduolinę strategiją, bet tikrai
tokių režisierius, ruošdamasis fil
mui,išstudijavoartišimto.
Skaitymoaistrostąsa–užrašųkny

gučiųmanija.Čia,kogero,Kubrickas
galėtų lenktyniauti irsumūsiškiu
Juozumiltiniu:maišaicitatųiružra
šų!Lenkųkinokritikėa.Helman
pagrindineKubricko filmųsavybe
laikonuolatinįcitavimąiržanrųmai
šymą.Vien„2001ųjųmetųkosminėje
odisėjoje“kokskokteilis!Fantastika,
animacija,kronika,muzikinisfilmas!
Šiandienekranassuplakatokių„at
suktuvų“,kadakysemirga.
BetkažinkodėlpasigendiKubri

ckomonolitiškų, lėtaiplaukiančių
erdvėjekompozicijų, rankųdarbo.
Jukfuturistinis„2001ųjųmetųkos
minėsodisėjos“stiliusbuvokuriamas
beveikkaippirmokinomagoirfantas
toprancūzoG.melies’olaikais:dantų
šepetėlįpanardinoįbaltusdažus,pa
purškėfoną,štaiiržvaigždės!
Galneatsitiktinaiirvienapasku

tiniųjųpremijų, įteiktųKubrickui
–JaVkinoklasikoDavidoWarko
Griffithoprizas.amžiauspabaigos
kinomagas tęsėamžiauspradžios
kinostebukladariųatradimus.Kaip
rašo jopaskutiniojo filmo „Plačiai
užmerktosakys“scenaristasF.Rap
haelis,„jamnežinomakeliopabaiga,
betjisturiapsimesti,kadžino“.Reži
sieriai–savotiškakanibalųatmaina.
Jųuždavinys–medžiotiherojus,kurių
žūtis–didžiausiapramogapasauly
je;pasisotinęreginiu, jiesėdailgai
lauktosvakarienės... 
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pabaigojeapėmusiosmoralinėskrizės
okupantuiaktyviaitalkinonetikva
dinamojiLiaudiesvyriausybė,betir
didžiojidalisvisuomenės,oypačjos
elitasnepriklausomainuopolitinių
orientacijų.KolaboracinįLiaudies
vyriausybėsvaidmenįpaneigtiišties
sunku,tačiauantrajaiminėtoteiginio
daliaiprieštaraujakaikurieprofeso
riausnepaminėti,norsjam,beabejo,
žinomifaktai.1940m.liepos10–17
d.,t.y.priešpatrinkimusįvadinamą
jįLiaudiesSeimą,saugumodeparta
mentodirektoriausantanoSniečkaus
įsakymusuimti504Lietuvospolitinio
elitoatstovai2.norssovietųrežimo
represijos dažnainebūdavopasi
priešinimopasekmė, tačiausuimti
tiekautoritetingųrėmėjųpriešpat
savanoriško įsijungimo į „broliškų
tautųšeimą“spektaklįbūtųnelogiš
ka.Popranešimokilusiosdiskusijos
metupagrindinisklausimasbuvo,
arkolaboravimas1940m.vasarą,jei
nekalbėsimeapiekomunistus,buvo
sąmoningas,arkairuoliškųiliuzijų
pagimdytas irnesąmonigas, jeigu
išvisoapie tokį įmanomakalbėti?
Profesoriuipavykoaiškiainubrėžti
skiriamąjąribą: „jeigu inteligentai
norikurtisocialistinęnepriklausomą
valstybę, taiyrakairuoliškumas,o
jeigulaidoja,likviduojasavovalstybę,
taikolaboravimas“.
Seminarometuperskaitytasne

galėjusiojamedalyvautidr.Vytauto
tininiopranešimasKo la bo ra vi mo 
są vo ka Lie tu vos is to ri jos kon teks
tenepasižymėjoaštriaiskampais.
Vienasvarbiausiųmanpasirodė jo
tezė,kad„Lietuvosvalstybingumo
požiūriusovietųirnaciųokupacijos
metaiskolaborantųveiklostikslaiir
būdaiišesmėsskyrėsi“.Jąbūtųgali
maparemtiirdarvienu,pranešimo
teksteaiškiaineišsakytuargumen
tu.nacistinėVokietijaokupavone
nepriklausomąvalstybę,okitoagre
soriausprieštaiužgrobtąteritoriją.
Svarbiausiulietuviųpriešutuometu
jaubuvo tapębolševikai,vokiečių
okupacijadidžiajaidaliai žmonių
reiškėmažesnįblogį ir išvadavimą
nuobolševikųteroro.todėlkolabo

1 trum pa v., Lie tu va XIX-ta me am žiu je, 
chi ca go, 1989, p. 62. 

2 anu šaus kas a., Lie tu vių tau tos so vie ti-
nis nai ki ni mas 1940–1958 me tais, vil nius, 
1996, p. 31.

aRūnaSStREiKuS

ter mi nų ga lia ir ne ga lia

Šiųmetųgegužės11d.Lietuvosmoks
lųakademijosmažojojesalėjeįvyko
mažaireklamuotas(matyt,sąmonin
gai)seminaras–diskusija.išpavadi
nimo–Ter mi ni ja nau jau sių jų lai kų 
is to ri jo je–buvogalimaspręsti,kadčia
būsiąnagrinėjamisiauramtamtikros
sritiesspecialistųratuiaktualūsklau
simai.Seminaroorganizatoriainurodė
irkonkrečiusterminus,kurieturėjo
būtidiskutuojami:okupacija,aneksi
ja,kolaboravimas,genocidas.taigiir
seminaroorganizavimoaplinkybės,ir
griežtaiapsibrėžtadienotvarkėkiek
priminėkokiosnorsįstaigosskyriaus
eilinįsusirinkimą.taisudarėpalan
kiąatmosferąkalbėjusiemsatviriau
reikštisavonuomonę,kalbėtilabiau
koncentruotai.
Patysseminarodalyviai(dr.algir

dasJakubčionis)pastebėjo,kadšis
susirinkimasyrasavotiškasnaujau
siosLietuvosistorijostyrinėtojųper
nepriklausomybėsdešimtmetįnueito
kelioriboženklis.taprogabuvoprisi
mintapriešdvylikametųtojepačioje
salėjesurengtakonferencijairpaly
gintasjojenagrinėtųklausimųpobū
dissudabarsvarstomaisdalykais.
Kokiųgipokyčiųpertąlaikotarpsnį
įvykoistorikųcecho„naujausininkų“
skyriuje?Skirtumasakivaizdusnet
pašaliniamstebėtojui.1988metais,
norsirneryžtingai,suabejotasovie
tinės istoriografijos teiginiaisapie
naujausių laikųLietuvos istorijos
įvykius,bandytapateiktipirmuosius
faktus,užpildančiusšiosistoriogra
fijospaliktas„baltąsiasdėmes“.Po
šioskonferencijosirypačponeprik

lausomybėsatkūrimoapienaujausią
Lietuvosistorijąbuvoparašytaturbūt
daugiausiastraipsniųbeiknygų.irtik
paskutiniojošioamžiausdešimtmečio
pabaigoje,kaineperžiūrėtų,anksčiau
neprieinamųarchyviniųdokumentų
klodaiėmėsekti,susirūpintaistorinį
procesągeneralizuojančiomissąvo
komis,t.y.tuo,nuokošiuolaikinis
istorijosmokslaspaprastaipradeda.
Galimaguostisbenttuo,kadgeriau
vėliau,neguniekada.
norsdiskusijai,kaip jauminėta,

pasiūlytiketuriterminai,tačiaupa
grindiniuseminarodalyviųdėmesio
objektutapokolaboravimoirgenocido
sąvokųproblematika.Kaip irbuvo
galimatikėtis,daugiausiaginčų ir
aistrų sukėlėkolaboravimo tema,
dėl suprantamųpriežasčių turinti
didžiausiąmoralinįkrūvį.Kolabo
ravimosąvokatiesiogiaisusijusisu
valstybingumoidėja,nestrumpaiją
galimaapibrėžtikaipsavovalstybės
išdavimą,pagalbąvalstybėspriešui.
ŽinomasXiXa.Lietuvosistorijosty
rinėtojasVincastrumpa,kalbėdamas
apiepraėjusiošimtmečiosituaciją,
taipapibūdinošioterminokontrover
siškumą:„arretaibūna,kadvienasir
taspatžmogusvienumetuirvieniems
yra laisvėskovotojas,kitumetu ir
kitiemsyratautosišdavikas“1.nors
XXa.tautinėstapatybėspožiūriujau
buvogerokaiskaidresnis,irjobūtovės
tyrinėtojamsnėravisiškaiaišku,kaip
vartoti„kolaboravimo“terminą–tai
patvirtinoirseminarometuišdėstyti
požiūriai.
Vienaspirmųjų seminaroprele

gentų, prof.Liudastruska, ban
dėparodytikolaboravimomastą ir
ypatybes1940m.vasarą,sovietams
okupuojantLietuvą.Jonuomone,dėl
lietuviųtautąketvirtodešimtmečio
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ravimoterminovartojimaskalbant
apievokiečiųokupacijos laikotarpį
daugeliuatveju,išskyrusdalyvavimą
civiliųgyventojųžudynėse,nėravien
prasmiškaiaiškus.Galimasuprasti,
kodėlšįterminąvartojosovietinėar
lenkųistoriografijos,priešiškosLie
tuvosvalstybingumo idėjai (lenkų
atveju–tikVilniauskrašte),tačiau
lietuviųistoriografijospozicijatuomet
turėtųbūtilabiaudiferencijuota.
trečiasiskolaboravimotemaiskir

tasseminaropranešimas,dr.algio
KasperavičiausKo la bo ra vi mas – chro  
no lo gi nės ri bos, labiausiai išsiskyrė
išvadųnetikėtumu.Joišdėstytąsam
pratąbūtųgalimanusakytikeletuat
skirųtezių.Kasperavičiausnuomone,
kolaboravimasnėraaiškiaiapibrėžtas
mokslinisterminas,odažniauvarto
jamaskaipdabartiniųpolitiniųkovų
įrankis.Vadinant1940–1990metų
laikotarpįokupacija,kuriamastautos
nepilnavertiškumokompleksas,irtai
kažkamnaudingapolitiškai.Lietuva
buvoaneksuota,t.y.kitosvalstybės
dalis,netgiturintinominaliąauto
nomiją,todėlkaišeštodešimtmečio
viduryje liovėsimasinis teroras ir
ginkluotaspasipriešinimas,bendra
darbiavimosu totalitarinevaldžia
nebegalimavadintikolaboravimu.
Okupacija–laikinabūklėsuaiškiai
matomasvetimajėga,oaneksija,pra

ėjusilgesniamlaikotarpsniui,tokią
skirtįištrina:svetimapasidarosava,
alternatyvakolaboravimuiišnyksta.
nomenklatūradaugiaunusikaltimų
padarėpo1990m.negu1956–1990m.
tokiasamprataišduodapasipriešini
mąsovietmečiokaipprarastosLietu
vosistorijosepochosinterpretacijai,
vyraujančiaiposovietinėjeistoriogra
fijoje,okolaboravimąpateisinavienu
iš labiausiaipaplitusiųargumentų:
visibendradarbiavosuvaldžia,todėl
rastikriterijų,kąvadintikolaborantu,
neįmanoma3.
ištikrųjų,pralaimėjusnelygiągin

kluotąkovąirrežimuilaikinaiatsisa
kiusdogmatiškiausiųbruožų,tautos
daugumasusitaikėsuesamapadėtimi,
tačiautainegalipateisintikarjerosda
rymopartinioaparatopiramidėje(ra
jonųirmiestųpartijoskomitetai,LKP
CKirjoskyriai)beiKGBstruktūroje.
Kaiptikšįsluoksnįreikėtųvadintiko
laborantais1956–1990metais,nesjis
atsakingasužkomunistinėsideologi
jos(kuriosneigiamaspoveikisžmonių
sąmonei–nemažiauatgrasisovietinio
režimopasekmėnegujopadarytifizi
niainuostoliai)diegimąirsovietinio
mentalitetoformavimą.Reikėtųnepa
miršti,kadXXa.Lietuvosvisuomenė
susidūrėnesupaprastasvetimųvals
tybių,norinčiųvaldytimūsųkraštą,
galia,betsuideologizuotaisrežimais,
neigusiaistradicineskrikščioniškosios
Vakarųkultūrosvertybes.Sovietinis
režimassiekėsukurtinaujosdvasinės

sanklodosžmogų,savonusikalstamą
pobūdįmaskuodamasmeluparemta
propaganda.todėlkolaboravimassu
tokiurežimuvertintinasnetikna
cionalizmo,bet iržmonėmsbendrų
vertybiųkontekste.
BandymaivaizduotiLietuvospar

tokratųveikląnevien tamsiomis
spalvomis,teigiant,kadjųdėkabuvo
pasiektaneblogųekonominiųrezul
tatų, išvengtadidelėsimigracijosiš
kitųSovietųSąjungosregionų,nėra
įtikinami.Pagrindinėpalygintineblo
gos(SSRSmastu)ekonomikosbūklės
priežastisbuvonepartokratijossuge
bėjimasgeraitvarkytiLietuvosūkį,o
tai,kadlietuviaidarnebuvopraradę
sąžiningodarbo įgūdžių, įgytųpri
vačianuosavybepagrįstogyvenimo
sąlygomis.imigrantųantplūdžioLie
tuvojenebuvodėlto,kadčia,kitaip
neiLatvijojearEstijoje,sovietiniotipo
industrializacijažymiauprasidėjotik
nuoseptintodešimtmečio,kaiužteko
jauirvietinėsdarbojėgos.
Galimapaprieštarauti irKaspe

ravičiausteiginiui,kad,pasibaigus
ginkluotampasipriešinimui,nebeliko
alternatyvosbendradarbiautisusovie
tųrežimu.Lietuvosvalstybingumo(ne
sovietinio)idėjairpo1956m.visiškai
neišnyko,beto,daugumaididžiųjų
VakarųvalstybiųnepripažinusLie
tuvosaneksijos, ji ir tarptautinėje
plotmėje išlaikė laikinaiokupuotos
valstybėsstatusą.Popranešimo„bom
barduojamas“kontrargumentaisbei

3 Dau giau apie tai gir nius k., „pa si prie
ši ni mas, pri si tai ky mas, ko la bo ra vi mas“, in: 
Nau ja sis Ži di nys, 1996, nr. 5, p. 279.
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kaltinimaisaiškiųsąvokųpainiojimu,
prelegentasbeveiknesulaukėjampri
tariančiųparamos.norsjopranešimas
buvo ištikrųjų labaiprieštaringas,
jamegalimaįžvelgtiirvisiškaipama
tuotąpriekaištą–nereikiaviskosu
verstisvetimųjųprievartai,sovietinė
sistemavienjanebūtųišsilaikiusi.
antrojeseminarodalyjebuvoban

dyta aiškintis, ar galima vartoti
genocido terminąsovietųvykdytai
politikaiLietuvojeapibūdinti.Šio
termino vartojimasposovietinėje
istoriografijojeirteisėjedažnaikri
tikuojamaskaipnesuderinamassu
visuotinaipriimtajointerpretacija,
besiremiančia1948m.JtOpriimta
Genocidokonvencija,kuriojegeno
cidasapibrėžiamaskaip„betkuris
veiksmas,atliktassiekiantsunaikinti
visąarišdaliesnacionalinę,etninę,
rasinęarreliginęgrupękaiptokią“.
Kritikųpagrindinisargumentas–so
vietaiviešainekėlėtikslosunaikinti
lietuviųtautą,todėljųvykdytoteroro
negalimanusakyti tokiubaisiužo
džiu.Seminarešioterminovartoji
molietuviųistoriografijojetradiciją
analizavęsdr.arvydasanušauskas,
atrodo,yraišsikėlęssauužduotįem
piriniaisfaktaisįrodyti,kadsovietai
Lietuvojevykdėgenocidąvisuotinai
priimtašiožodžioprasme.taineleng
vaspozityvistiniskelias,žinant,kad
netslaptuosedokumentuosesovietai
atvirainekalbėjoapiesavosiekius.
nelaukdami,kol istorikaipateiks
dokumentaispagrįstųargumentų,
teisininkaiproblemąpabandėišspręs
tidarprimityvesniubūduirtaippri
sidėjoprieLietuvosteisinėssistemos
neveiksnumosovietųrežimoįvykdytų
nusikaltimųatžvilgiu.LietuvosRes
publikosbaudžiamajamekodeksege
nocidasinterpretuojamasplačiaunei
tarptautinės teisėsdokumentuose,
t.y.priegenocidonusikaltimųpri
skiriamasirpolitinėsbeisocialinės
grupėsnaikinimas.anotseminare
kalbėjusioteisininkoJustinoŽilinsko,
tailabaiapsunkinatarptautinįben
dradarbiavimątiriantsovietiniųrep
resijųvykdytojųbylas,kadangikitos
šalys(konkrečiaiRusijairizraelis)

atsisakopadėti,motyvuodamostuo,
kadLietuvosįstatymaigenocidoat
vejuneatitinkatarptautiniųnormų.
teisinioefektyvumopožiūriulabiau
tiktųsovietiniųrepresijųvykdytojus
kaltintinusikaltimųžmogiškumui,
taippatnumatytųtarptautinėsteisės
praktikoje,padarymu.
tačiau sovietų režimo veiksmų

Lietuvojeįvardijimągenocidotermi
nuistoriografijojegalimapagrįstine
vienpozityvistiniaisargumentais.So
vietųideologijairjapagrįstapolitinė
prievartakėsinosiįžmogausdvasinę
prigimtį,oneįjofizinėsprigimties
gryninimą, naikinant tam tikras
žmonių grupes pagal biologinius
požymius.tuo jiskyrėsinuonacių
ideologijosirpraktikos.Persovieti
nęmėsmalęturėjopereitivisatauta.
tie,kurie jąperėjęvirsdavoho mo 
so vieti cus, tamtikraprasmetokios
patsistemosaukos,kaipirtie,ku
riesunkiaidavėsiperdirbami,todėl
buvonužudyti, įkalintiar ištremti.
todėlkartaiskaipalternatyvage
nocidoterminuisiūlomasstratocido
terminasneatitinkaistorinėstikrovės
ir išesmės tėrasovietųpropagan
dosbeiistoriografijosatkartojimas.
Pastarųjųveikimoprincipągalima
pailiustruotitokiupavyzdžiu:viena
išdažniausiailipdytųetikečių„bur
žuazinis nacionalistas“ im pli ci to
buvoteigiama,kadnacionalizmas(t.
y.savotautinėstapatybėsneišsiža
dėjimas,joviešasdemonstravimas)
būdingastikburžuazijai.taigivisi,
nesutinkantys įsilieti įpilkąhomo 
so vie ti cusmasę,yranepageidaujami
buržujai.Vėliauistorikaisakys,kad
buvovykdomasstratocidas...
Jeigugenocidoapibrėžimastinka

žmoniųnaikinimuinetikpagalbiolo
ginį,betirpagaltautinį,nacionalinį
arreliginįpožymįapibūdinti,sovietų
režimovykdytąteroropolitikąpakan
kamaipagrįstaigalimanusakytikaip
propagandamaskuojamągenocidą.
Kai tautosdaugumaatsisakydavo
perimtisovietųsistemosnormas,re
žimasgriebdavosiiratvirogenocido
priemonių,kąliudijavisiemsgerai
žinomasčečėnųištrėmimoatvejis.

4 Mi siū nas j., ta a ge pe ra r., Bal ti jos vals-
ty bės: pri klau so my bės me tai 1940–1980, 
vil nius, 1992.

Paskutinėjeseminarodalyježodis
buvosuteiktaspranešėjams,kurių
kalbųturinyssupaskelbtarenginio
tematikasiejosinetiesiogiai.Dr.Vy
tautasBerenispristatėįfunkciona
listus ir intencionalistusskirstomų
holokausto tyrinėtojųginčą.Kaip
sakėpatspranešėjas,šiuopranešimu
jisnorėjęsatkreiptidėmesįįlietuvių
istoriografijosnenorąarnesugebėji
mąreaguoti įpasaulinėsistoriogra
fijosproblemas.Šispriekaištasypač
aktualussovietųrežimoLietuvoje
tyrimams,kuriedaugiausiayralabai
provincialūs, įvykiairetai interpre
tuojamibendramesovietinėssistemos
funkcionavimokontekste.
Vienas iš paskutinių seminare

kalbėjusiųpranešėjų,dr.agirdas
Jakubčionis,bandėatsakyti įklau
simą,kaipbūtųgalimaperiodizuoti
sovietųvaldymoLietuvojelaikotarpį
ir įvardytiatskirus joetapus.Visą
sovietmetį jisbuvo linkęs įvardyti
pakankamaineutraliu, išeivijos is
torikųJ.misiūno irR.taageperos
pasiūlytuterminu–priklausomybės
metai4.išskirdamasbeiapibūdinda
masatskirussovietinėspriklauso
mybėsetapus,Jakubčionistaippat
daugiausianaudojosiistoriografijoje
jaunusistovėjusiomisschemomis.tam
tikrapranešimoautoriauspasiūlyta
orginalinaujovėbuvo1944–1953m.
atkarposįvardijimasneistoriografi
joje jauprigijusiuantrosiossovietų
okupacijos,oreokupacijosterminu,
motyvuojanttuo,kad1944m.buvo
užimtanenepriklausomaLietuvos
valstybė,otiesiogišvokiečiųatsiim
ta1940m. jauokupuotateritorija.
tokiuatvejuBirželiosukilimasirjo
paskelbtavyriausybėvisiškaipagrįs
taiinterpretuojamitikkaipnepavykęs
valstybėsatkūrimoeksperimentas.Šis
paskutinispavyzdyspatvirtinosemi
naresusidarytąįspūdį,kadtarptau
tiniųžodžiųžodynosiūlomiapdarai,
pritaikominaujausiosLietuvosistori
josįvykiams,galipaskatintiatidžiau
permąstytinesenąpraeitį. 
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lietuviųadministracijosvaidmuo,
parenkantįReichąsiunčiamųdarbi
ninkųkontingentą?4)negi1941m.
Birželiosukilimasbuvonukreiptas
tikpriešRaudonąjąarmijąirnKVD?
Okaiptadapaaiškinti40žydųsu
šaudymąKaune [gal tai „Lietūkio“
garažoatvejis?] irdaugelio lenkų,
nevakomunistų,sušaudymą[klau
sėjonedominosušaudytilietuviųbei
rusųkomunistai]?5)neginedalyva
volietuviųadministracijairlietuvių
policijažmoniųgaudynėsedarbamsį
Vokietiją?6)Kieklietuviųadminist
racijadalyvavoperkeliantlietuvius
išKaunoLietuvosįVilniją?7)negi
lietuviųsavivaldosadministracija
nebendradarbiavosunaciais lenkų
sąskaita?irpan.atkreipkitedėmesį:
daugelioklausimųformuluotėslabai
įdomios,itinapibendrintos,irneretai
josejaupaslėptasatsakymas.Lietuvių
istorikams,maždaugžinantiemstą
laikotarpį,kaikurieklausimaiskamba
tiesiogabsurdiškai.
atkreiptinasdėmesysdarįvieną

momentą: iškartoposeminaro lie
tuviųspaudaniekaipnereagavoįšį
renginį.neidienraščiai,neiRytųLie
tuvosreikalaisiristorijabesidomintys
savaitraščiai.Kaikuriasnuostatas,
deja, irginelabaikonstruktyvias,
dvidienaspriešseminarąišdėstėdr.
KazimierasGaršva.Susidarėįspūdis,
kadlietuviųvisuomeneišieklausimai
neįdomūs,tadirlietuviųžiniasklaida
nematėreikaloapierenginįirjameap
tariamasproblemasinformuotivisuo
menę.tiesa,seminarasneprasprūdo
proradijožurnalistųdėmesį.tikvėlgi:
tainebuvoLietuvosradijostotys.
mūsųlaikraščiamsseminarasne

rūpėjo.OštaiNasz Dzien nikjaukitą
dieną išspausdino lenkų spaudos
agentūrų išplatintąžinutę,kurios
pradžia– itinpamokanti: „Vilniuje
surengtoseminarotemabuvolietu
viųapsaugosbatalionųirsaugumo
policijos,kolaboravusiųsuvokiečiais,
taippatarmijosKrajovos [toliau
–aK]veiklaLenkijoje irLietuvoje
1939–1945metais“.Pokeliųdienųtas
patslaikraštisišspausdinotadeuszo
andrzejewskiorašinį„tęsiasiginčas

Praėjusiųmetųgruodžio3d.Vilniuje
vykosudidelėmisviltimisrengtas
tarptautinis seminaras „Pasiprie
šinimo judėjimas 1939–1945m.:
Lietuviųirlenkųistorijospamoka“.
manyta,kadgalpavykskieknors
suartintilietuviųirlenkųpozicijas,
tyrinėjantirvertinantšįlaikotarpį.
arbentpasikeistiobjektyviainfor
macija,atsisakanttometoįvykiųpo
litizavimo,bandytipaveiktivieniems
kitųnuostatas bei stereotipinius
įvaizdžius.Deja,irseminaroorgani
zatoriams,irkaikuriemsdalyviams
tekogerokainusivilti.manytina,
kadšisseminarasstrateginiųtikslų
nepasiekė.
irrengėjai,irpranešėjaisuvokė,kad

abiejųpusiųpranešimuoseišdėstyta
medžiagasaviesiemsistorikamsne
busnaujienaarbentjųnenustebins.
Visdėltokolegiškaidiskusijaiįvykti
reikėjoatspirtiestaškų.manėmeir
tebemanome,kadneklystamesakyda
mi,jogkaikasišsvarstytosproblemos
Pa si prie ši ni mas ar ko la bo ra  vi mas
lietuviškosmedžiagoskolegoms iš
Lenkijosgalibūtimažiaužinomaar
apskritainauja.netgidrįstumeteigti,
jogįkaikuriuossvarstymuipateik
tusdalykuslenkųkolegosdėlvienų
arkitųpriežasčiųanksčiaunegalėjo
atkreiptidėmesioarbabuvoveikiami
sovietinėsistoriografijos.
Sovietinės istoriografijos įtakos

beijosštampųelementųbuvogalima
pajustinetiršioseminaropirmaja
mepranešime(dr.HenrykasPisku
nowiczius).Prelegentaspareiškė,
kadlietuviųnKVDarnKGBJono
Vildžiūnogrupėkartusugudųsovie
tiniaispartizanaisiššaudėKmicico
būriolenkųpartizanus.irtaibuvo

lie tu vių ir len kų is to ri jos 
pa mo ka

SiGitaSJEGELEViČiuS

pateikiamakaiplietuviųdalyvavi
masantilenkiškoseakcijose.Kolegai
tekopriminti,kadLietuvosnKVD
nebuvo.BuvosovietųnKVD,mask
vosinstitucija,otaippatjosLSSR
padalinys.tadvisospretenzijosdėl
tokiųkonfliktųturėtųbūtiperadre
suojamosmaskvai.JukLSSR–ne
Lietuvosvalstybė.tikjosimitacija
Sovietijoje.Beje,varguarkolegaži
nojo,kiekapskritaitojegrupėjebuvo
lietuvių.Jukjųvisamesovietiniame
partizaniniamesąjūdyjetebuvoapie
trečdalį.tadneipolitine,neitautine
prasmesovietinisantinacinissąjū
disnebuvolietuviųpasipriešinimas.
manytume,kadkaikuriemslenkų
istorikamsbūdingasuplaktiįvieną
LietuvosRespubliką ir jos tarnau
tojusbeiLSSR ir jos struktūrose
kolaboravusius lietuvius, visų jų
veiksmusvadintiapskritailie tu vių 
ak ci jo mis. JieLietuvąįsivaizduoja
kaipLenkiją,kuripokarobuvovis
dėltoatskiravalstybė,norsirpatir
damasovietųįtaką.
Kolegųlenkųsupratimąapietai,kas

dėjosiLietuvojeVokietijosirSovietijos
karopradžiojebeinaciųokupacijos
metais, taippat jųnuostataskiek
atspindi ir jųklausimaišiųeilučių
autoriuipojopranešimo.Oklausimų
netrūko.1)arlietuviųadministracija
Vilniujetikraižinojo,kadabusvyk
domosžydųeksterminacijosakcijos?
Kaippavyzdį,kadžinojoapietai,klau
sėjaspateikėsavoįspūdžius:lietuvis
lentpjūvėsvedėjasnaujojojeVilnioje
jįpriėmėįdarbąvietojžydokaiptik
nuo19410923,kaiprasidėjoVilniaus
žydųmasinėsžudynės.2)ar lietu
viodarbininkostatusasReichebuvo
panašusįlenkodarbininko?3)Koks

v i S U o M e n ė
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apievilniškęaK“,pernelygsusiaurin
damasseminarotematiką.Čiatiesiai
pasakyta: „aKVilniausapygardos
priešunr.1,panašiaikaipirvisame
okupuotamekrašte,buvovokiečiaiir
jųkolaborantai.[...]Lietuviųadmi
nistraciją,policiją,Saugumą,kitus
lietuviųkariniuspadaliniusVilnijoje
aKlaikėvokiečiųkolaborantaisirsu
jaisvisaisvienodaikovojo“.taigičia
viskassufokusuota įaK, teisingai
pabrėžiant,kad jiRytųLietuvoje,
kaip irvisojeLenkijoje,buvoLen
kijosginkluotųjųpajėgųdalis.tad
irVakarųsąjungininkė.
netgipožiūriaiįSovietųSąjungos

politikąantinaciniopasipriešinimo
kontekstelabaiskiriasi.Šiaprasme
itinišsiskyrėdr.andrzejusChmiela
rzas(„SovietųSąjungairlietuviųbei
lenkųpasipriešinimojudėjimai“–su
nedideliaiskosmetiniaispataisymais
tokįpranešimąbuvogalimapateikti
sovietmečiokonferencijose).
irdar.Lietuviųvisuome

nė iki šiolnepakankamai
įsisąmoninovienądalyką,
egzistuojantįlenkųvisuome
nėssąmonėje,paprastaiitin
pabrėžiamąlenkųistorikų:
esąnaciųokupacijosmetais
VilniusirRytųLietuvabuvo
integraliLenkijosvalstybės
dalis,nežiūrint1939m.ka
rinėskatastrofos,egzistavo
pogrindinėvalstybėsutei
siškainepakitusiomisseno
missienomis. ir seminare
taiakcentavo jaupirmasis
pranešėjas.Šitaipabrėžtair
spaudoje,irseminaropabai
gojepaskelbtameaKkarių
pasaulinėssąjungosVilniaus
apygardosatsišaukime,spe
cialiaiskirtameseminarui.
taigimūsųpožiūriaikolkas
skirtinginuopatįžangos...
Oapiešiųeilučiųautoriaus

pranešimąseminareKu rier 
Wi leñski žinutėje„apiear
mijąKrajovą“(vėlgitikapie
aK,oneapiepasipriešinimo
sąjūdįir joperipetijas)štai
kąrašė: „iš lietuviųpusės

skaitęspranešimądr.SigitasJegele
vičiustvirtino,jogaKišpuoliaiprieš
lietuviųadministracijąbuvoveikimas
priešLietuvosvalstybėsfunkcionavi
mą.toseinstitucijoselietuviaimatė
būsimosnepriklausomosvalstybės
užuomazgas.Beto, lenkaiVilniuje
irVilnijoježiūrėjoį lietuviuskaipį
naujusokupantus.tainegalėjopozi
tyviaipaveiktiabiejųtautųsantykių.
Jegelevičiustvirtino,kadvisilietuvių
veiksmaitais laikaisturėjovienin
telį tikslą–atkurtinepriklausomą
valstybę.„Reikiaskirti,kurbuvoko
laboravimas,okurpasipriešinimas
irsiekisatkurtivalstybę,“–tvirtino
lietuviųistorikas“.nevisaitaipsakė
tasistorikas.…Labaiįdomu:kitilietu
viųistorikųpranešimaižiniasklaidai
neužkliuvo,tikJegelevičiaus.Beje,
daugiauniekamnebuvoužduotatiek
klausimų.
Šiųeilučiųautoriuspripažįsta,kad

aKbuvoVakarųsąjungininkųgin

kluotųjųpajėgųdalis.taineginčytina.
VisiškaisuvokiamaaKkariųRytų
Lietuvojevalstybinėsavimonėir jų
idealai.tiknereikianiekintilietuvių
antinaciniopasipriešinimosąjūdžio.
Šitaipnegalimasiekti tarpusavio
supratimo.Kiekvienaskovojo,kaip
išmanė.Susovietiniupartizaniniu
sąjūdžiuarmaskvosbanditizmumes
dėtisnegalėjom.negalėjometalkinti
sovietineireokupacijai.
Rengiantminėtąseminarąbuvota

riamasipagaliauliautisvienvardyti
kadaisepadarytasarmenamasabipu
sesskriaudasirskaičiuotižuvusius,
opabandytikalbėtisramesniutonu,
išklausytikitospusėsargumentus.
Deja,kaip jauminėta, seminaras
užsibrėžtųtikslųnepasiekė.tokią
išvadąpatvirtinairkovo27d.Nasz 
Dzien nik laikraštyjepaskelbtasilgo
kasseminarodalyvioirprelegentodr.
HenrykoPiskunowicziausstraipsnis
„Gynėlenkus.armijosKrajovosbūrių

konfrontacijasuLitauische
SonderverbändeVilnijoje“.
antraštė labai iškalbinga
–gy nė len kus,oesmė–len
kusgynėnuo lie tu vių.Pagal
straipsniotekstą,tie lietu
viai–vienvo kie čių (ne na cių) 
kolaborantai(artalkininkai),
galnetnepriklausomisavi
valiautojai.Betčiasvarbiau
kitkas–Piskunowicziusirgi
pripažino,kadsumanytas
seminarasnepavyko: „Lie
tuvojenenutrūkstamai iki
šioltęsiasidarsovietiniais
laikaisprasidėjęaudringi
debataidėlarmijosKrajovos
veiklosVilnijojevertinimo.
Pasikeitimasnuomonėmis
lenkų–lietuviųmokslinėse
konferencijoseanaiptolne
suartinopožiūriųsvarbiau
siaisklausimais.Lietuvių
pusėkolkasnepaisolenkų
argumentų.Lietuviųmoks
liniųveikalų,skirtųarmijai
Krajovai,analizė, taippat
tamtikrųpolitiniųsluoks
nių,siekiančiųpasmerktiaK
kariuslietuviųteismonuosp

j. penčyla. plakatas. 1942
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rendžiu,elgesysverčianeišvengiamai
daryti išvadą,kad turime reikalą
sueiliniubandymukartąvisiems
laikamssusidoroti suneparankia
problema.Kadanginepavykstatopa
siektimoksliniodialogolygmeniu,tai
pasirinktasitinradikalusmetodas“.
tiktaipripažintiseminarenepavy
kus,pridurtakeletasapibendrinimų
apievisųistorikųpozicijąbeikalbama
apietam tik rus po li ti nius sluoks nius,
kaiderėtųkalbėtitikapiekaikurias
negausiasvisuomeninesorganizacijas
aratskirusžmones.
Kur kas įdomesni tolesni api

bendrinimai:„atgimusiojeLietuvos
valstybėjevienumįslingupožiūriu
turimereikaląsusąmoninguišsisu
kinėjimunuo lietuviųvisuomenės
pozicijosantrojopasauliniokaro ir
vokiečiųokupacijoslaikaisistorinio
įvertinimo.Beto,aukščiausiųjųvals
tybėsinteresųvarduišsiteisinamadėl
lietuviųkolaboravimosuvokiečiais,
taippatsumenkinamaatsakomybė
užaktyvųdalyvavimąįgyvendinant
eksterminacinęirrepresinęvokiečių
politiką.Betginegalimanepastebė
tiirignoruotilietuviųatsakomybės
uždalyvavimąsunaikinantnet200
tūkstančiųLenkijosbeiLietuvosžydų
fakto,taippatrepresijų,kuriaspa
tyrėlenkaiirkitostautinėsgrupės.
Pirmiausia tai taikytina lietuvių
administracijai, saugumopolicijai
Sau gu my,24 lietuviųbatalionams
Schut zmann schaf ten,kurie,veikda
mitaippatiružLietuvosgeneralinio
komisariatoribų,aktyviaidalyvavo
likviduojantžydus,antipartizaninėse
ir tramdymoakcijose,gen.Plecha
vičiausLi tau i  s che Son der ver bän de, 
pagalbineipolicijai,taippatsavigy
nosbūriams“.
taitikrailabaiiškalbingasteks

tas.irneviendėlskaičiųreikėtųbūti
korektiškesniems.Įvienasuplakami
neretai labaiskirtingidalykai.Vi
siemsžinoma:neižydų,nei lenkų
nešaudėneilietuviųadministracija,
neidaugumalietuviųbatalionųbei
pagalbinėspolicijos, juolabVietinė
rinktinėarkaimųsavigynosbūriai.
Dr.Piskunowicziuitaižinoma.Jam

neabejotinaižinomairtai,kadmūsų
kaimamsnetikRytųLietuvoje,bet
iružbuvusiosVilnijosribųreikėjo
gintisnetieknuoarmijosKrajovos,
kieknuomaskvosinspiruotųsovie
tiniųpartizanųbūrių,įsivaizdavusių
LietuvątikSovietijossudėtyje.tam
irbuvosukurtikaimųsavigynosbū
riai.Beje,šiuoklausimuitinaiškiai
pasireiškiadvigubakolegosmoralė:
aKbūriamsbuvogalimakovotisu
sovietiniaispartizanais,o lietuvių
ūkininkams–nevalia,taijaukolabo
ravimassunaciais.Okaimiečiainuo
sovietiniųarbaraudonųjųpartizanų
gynėsinetikdėlpolitiniųmotyvų.
anieišūkininkųatiminėdavovyriš
kusdrabužius,ypačauliniusbatus,
taippatmaistą.iršiaipplėšikaujan
čiųgrupiųbuvo.Beto,netikjos,betir
kitosantinaciniųkovotojųginkluotos
srovėstaipelgėsi.
tarpkitko,dr.Piskunowiczius,

aprašinėdamas aK susirėmimus
suVietinės rinktinėsbatalionais,
mėgaujasivienadetale–lygirakov
cųkilniadvasiškumąpabrėždamas:
ašmenosapylinkėsepatekusius į
nelaisvęVietinėsrinktinės301ojo
batalionokariustikišrengėikiapa
tiniųirpaleidoVilniauslink.Prieš
keletąmetųvienasdabarLenkijoje
gyvenantis buvęs lenkųVilniaus
pogrindžiožmogus,šiųeilučiųauto
riuikomentuodamasminėtąsiužetą,
pasakė:mes,Vilniausjaunimas,tuo
metupasipiktinometokiunegarbingu
savųjųpoelgiu,jukarbegalibūtika
riuididesnisįžeidimas,kaippaimtą
įnelaisvępaleistijįbasą,bekelnių,
tikvienaisapatiniais!anotjo,tuos
išrengtusnelaimėliusnaciainuvežę
įKauną irpervedęLaisvėsalėja,
idantsukeltųdidesnįlietuviųįniršį
priešlenkus.taigi.…Oarnebusdar
aiškiaupridūrus,jogmūsųminimas
autoriusVietinėsrinktinėsnugin
klavimąbeikeliasdešimtieskarių
sušaudymąaiškinapagalSDšabloną
(Rinktinęlikvidavodėlto,jogjiėmėsi
banditizmo,plėšikavimo,represijų
priešlenkus,okariusnaciaisušaudė
užjųįvairiusnusikaltimus)?
Darvienaįdomidetalė.Sukolegos

Piskunowicziausstraipsniopasiro
dymuišesmėssutapodr.Wacùawo
Dziewulskio išGdansko ir su juo
susijusiosvisuomeninėsgrupuotės
daugybeadresųLenkijoje,Lietuvoje
irkitur išsiuntinėtigausūsraštai,
memorandumaiirkitipopieriai.Rei
kalaujama,kadLie tu vaatsiprašytų
užperantrąjįpasaulinįkarąlietu
viųpadarytasskriaudasžydamsir
lenkams.Žinia,būnairat si tik ti nių 
su ta pi mų.norėtųsituotikėti.tuose
raštuoseesamalašotiesos.Betjisiš
tirpdytaskibirešmeižto.Čiairgirašo
ma,kadPaneriuosežmonesšaudėne
tikYpatingasisbūrys,kuriamebuvo
apie70vyrų,betirSau gu ma, lie tu vių 
po li ci jos ba ta lio nai, Lie tu vos po li ci ja 
(?!),pa gal bi nė po li ci ja.Šiskaičiuotė
taipužbaigiama:„Kaikurios[lietuvių]
nacionalistinėsformuotėsturėjoikika
rinėsveiklostradicijasirtoliauveikė
pokaropakeistaispavadinimais.Kai
uniformuotidaliniainusikalstamais
tikslaisbūdavo išsiunčiami įkitas
naikinimovietas,jųvietąužimdavo
atvykėliailietuviųvaikinaiišvokiečių
okupacijosmetaisnegausiųVilniaus
lietuviakalbiųmokyklų“.taiištrauka
išdr.WacùawoDziewulskio.Prisiskai
čiustokiųsugestijų,naktįsapnegali
pasirodytikraupūsvaizdiniai:kažin
kuriojelietuviųgimnazijojeVilniujeį
klasęįžengiajosdirektoriusiržvaliai
tariamokiniams:„Vaikinai,rytojpa
mokųnebus.EisimeįPaneriuslenkų
šaudyti!“Būtųjuokinga,jeigunebūtų
graudu.Kątenbelyginsisulie tu vių 
eks po nuo ja modr.KazimieroGaršvos
rašiniaisarreplikomis!Pastarajam
aiškiaitrūkstaišradingumo(arhu
moro?).tikdr.Garšvoslietuviųpusė
seminare specialiaineeksponavo,
anotlenkų.Jispranešimoneskaitė.
Odiskusijosegalėjokalbėtikiekvie
nas,atėjęsįseminarą.tadkaskam
skėlėpolitinįantausį?tikmesapie
antausiusseminareneklausėmelen
kųvaldžios.Suvokiame,kodėltaip
atsitiko.Žinome,kadEuropojenepa
geidaujamibesilaikantyskategoriškų
nacionalistiniųpažiūrų–irlietuviai,
irlenkai.
Suprantu:Lenkijoje,kaipirLie
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Lietuvospolonizacijos.Kodėl?
Dariki1988m.Lenkijojekilorim

tas susidomėjimasbuvusiomis jos
teritorijomisirtenlikusiomis–ma
terialinėmis irdvasinėmis– lenkų
kultūrosvertybėmis.Svarbiausia
šiopalikimodalis–lenkųmažumos
užrytinėssienos.nuopattrečio
siosRespublikospradžiosLenkijoje
egzistuojapolitiniskonsensusas ir
viešosiosnuomonėspritarimasidėjai,
kadvalstybėmorališkaiiristoriškai
įpareigotaremtitautiečiusbuvusioje
tarybųSąjungoje.Ginčijamasitikdėl
pagalbosbūdųirmasto,betdėlpaties
principoneabejojama.Valstybinei
pagalbai lenkamsRytuose (Po la cy 
na Wscho    dzie)sukurtosatitinkamos
institucijos–pirmiausiaišvalstybės
biudžetoremiamaWspólno ta Pols
ka – prestižinėirpolitiškaiįtakinga
organizacija,besinaudojantivalstybės
resursais(netikfinansiniais).
Šitaip,beveikišinercijos,atsirado

lenkųkultūrospropagavimokaimy
ninėsešalysekoncepcija,pagalkurią
pagrindinisvaidmuotekotengyve
nančiomslenkųmažumoms.Parama
tautiečiamsLietuvoje,Baltarusijojeir
ukrainojebeveiktapatinamasulenkų
kultūrinioarealoišsaugojimu.tokia
programapasirodėišesmėsneveikli,
kasnekartąbuvoviešaipareikšta:
lenkųmažumosneturi potencialo
tinkamaiatstovauti lenkųkultūrai,
dažnaistokojanet lenkųkalbos iš
manymo.Projektai,skirtiatstatyti
lenkų inteligentiją,prasilenkė su
tikslu:išpagalbosvirtorepatriacijosir
tranzitopriemonėmis,nesžymidalis
lenkųjaunimo,atvykusioišLietuvos,
ukrainosarBaltarusijosstudijuotiį
Lenkiją,tenirlikoarbaišvykotoliau
įVakarųEuropąirJaV.tuotarpudi
džiuliairesursaitebeskiriamilenkiškų
etniniųgrupiųkultūrospalaikymui,
norsjisudarotikregioninį,folklorinį
lenkiškumovariantą,ganauždarąir
pagaliaunelabai įdomųtautinėms
didžiumoms.
netkeista,kadtokiaineefektyviai

programaiikišiolnebuvoiškeltajokia
alternatyva,pvz.,siūlantaukštąją
lenkųkultūrąkaimyninėmstautoms

po lo ni za ci ja ar len kė ji mas?

KataRZYnaKORZEniEWSKa

Jaukeleriusmetuslenkaiirlietuviai
demonstruojairšvenčiagerus(tiksliau
–ypačgerus)abiejųtautųirvalstybių
santykius.Pasibaigussovietizmuiir
atgimimui,tapoaišku,kadlietuviams
negresiajoksnutautėjimas,norsgal
įmanomasjųkultūrosnuskurdinimas
siauresniuarplatesniumastu.Para
doksalu,betšiamekonteksteatrodo
aktualilietuviųmėgiamairvisuomet
jiems įdomiLietuvospolonizacijos
tema.išpradžiųreikėtųžodį„polo
nizacija“išmestiiškeiksmažodžiųbei
necenzūriniųposakiųirsagrąžintiį
bendrinękalbą.apiepolonizacijąlen
kėjimoarlenkinimoprasmeneverta
netkalbėti.tiesa,liekagyvaLietuvos
lenkųproblema,kartaisaptariama
taikantišpraėjusiosepochosatėju
siaslenkėjimo–lenkinimoirlietuvė
jimo–lietuvinimokategorijas.tačiau
realiaiLietuvoslenkaitikpatysgali
labiausulenkėtiarbasulietuvėti,bet
taineturėsrimtesniopoveikioLietu
vosvisuomenei.
Daugįdomiausvarstytiapie„polo

nizaciją“šiuolaikiškesne,modernia
prasme,taip,kaipkalbamaapievisuo
tinęamerikanizacijąarbafrankofoni
zaciją,didėjančiąispanųkalbosįtaką
irpan.nėvienasčiaišvardytųkultū
rosprocesųnesuponuojanutautinimo
artautinėspriklausomybėspakeitimo,
oreiškiatikkaikuriųkultūriniųigū

džių(visųpirmakalbos)pasisavinimą,
žiniųirpatirties įgyjimą.Beabejo,
savoskultūros(griežčiau–kultūri
nėsįtakos)plėtojimasvisuometturi
svarbiųpolitinių implikacijų.nėra
reikaloįrodinėti,kad,pvz.,Prancū
zijasuiteresuotaprancūzųkultūros
irkalbospropagavimu:tuoužsiima
aukštorangovalstybinė institucija
suneblogubiudžetu.taipvykdoma
frankofonizacija– josnemėginama
nuslėptiarpaneigti,–tačiaunieko
nesiekiamapaverstiprancūzu.
atrodytų logiška irsuprantama,

jeiguirLenkijarūpintųsisavokalbos
irkultūros įtaka,pvz.,kaimyninė
jeLietuvoje.Kaip teigiakaikurie
lietuviųanalitikai,Lenkijatikslin
gaisiekiataptilydereVidurioRytų
Europosregioneirnetturitamšiek
tiekpotencialo.Kolkaspolitiškaiir
ekonomiškaidarpersilpnaatliktito
kįvaidmenį,todėlgreičiausiaisieks
plėstisavokultūrinės įtakossferą,
kuriaitradiciškaipriklausoirLietu
va.todėlgreitaireikiatikėtispinigų
išLenkijossrauto(pvz.,lenkųlitera
tūrosvertimams),plačiųgalimybių
įvairiųprofesijų žmonėmsvykti į
Lenkijąstažuotis irprofesionalaus
lenkųkultūrospristatymoLietuvo
je?tačiaužvelgiantįtai,kasirkaip
galvojamapačiojeLenkijoje,kolkas
nėrapagrindotikėtistaipsuprastos

tuvoje,nevisiemspatinkakonstruk
tyvusdialogasnetolimospraeities
klausimais.irLenkijoje,matyt,tokių
esamadaugiau,nestaididesniskraš
tasneiLietuva.irapietaireikėtų
rašyti,nesirLietuvosvisuomenėturi
teisęįįvairiapusęinformaciją.
 O bendrus seminarus antrojo

pasauliniokaroklausimaismums
visvienreikėsorganizuoti. ir juose
keistisnuomonėmis,oneskaičiuoti
tikraibuvusiasarmenamasabipuses
skriaudas.nuošitoneišsisuksnei
lietuviai,neilenkai.aritmetikosgal
jaunebereikėtų.
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(lietuviams,ukrainiečiams,slovakams
irpan.).tuotarpuLietuvojeLenkų
institutoveiklabeveikapsiribojakal
boskursųorganizavimu,irtikneseniai
jamėmėvadovautibentkiekLietuvą
pažįstantisasmuo.Vilniujenėrageros
lenkųbibliotekos,oLenkijojegauti
pinigų lietuviškiemsvertimams iš
lenkųkalbosdaugiaunegusunku.
tainestebina,jeiguprisiminsime,kad
mickevičiaus fondas(įkurtas lenkų
irlietuviųbendradarbiavimuiremti)
Lenkijojenegaunanėdešimtadaliotų
lėšų,kuriomisnaudojasiWspólno ta 
Pols ka.tačiau„mažumų“programa
liekaabsoliučiaivyraujanti.
Pirmiausia reikiapasakyti,kad

Lenkijaapskritaineturiaiškios,nuo
sekliosVidurioEuropospolitikos
koncepcijos,nors,kaipbuvominėta,
siekiataptišioregionolydere.Otik
tokiopolitinioprojektokontekste
galėtųgimtirimtakultūrospolitikos
programaLietuvosatžvilgiu.Vidurio
Europospolitika,atrodo,dartebelieka
Lenkijaiprabanga:Vakarųprioritetas
reikalaujarimtųpastangųirresursų,
ostrateginiaitikslaitikišdaliespa
siekti(LenkijapriimtaįnatO,bet
darneįEuroposSąjungą).antroje
vietojegeopolitinėtikrovėverčiaskirti
dėmesįRusijai:Lenkijospolitikajos
atžvilgiuturi rimtą irorganizuotą
specialistųužnugarį.Kolkasdarnėra
valstybiniųstruktūrų,skirtųVidurio
Europosanalizėms.
Rusijos faktoriusveikia irgiliau:

visi,nuokuriųpriklausoLenkijos
užsieniopolitika, žino,kad lenkų
kultūragaliatkovotisavopozicijas
rytiniųkaimynųteritorijojetikrusiš
kumosąskaita.Čia,atrodo,pasąmo
ningai,betgananuosekliai,vengiama
įtampos.
taippatyrakeliosrimtosvidinės

priežastys,dėlkuriųaktyvioskul
tūrinėsužsieniopolitikosporeikisir
tikslailiekaneišsakyti.nėraLenkijoje
politinioirintelektualinioužnugario,
kurisgalėtųirsiektųsukurtialterna
tyvą„mažumų“programai.trūksta,
pvz., lituanistų (kaip irLietuvoje
polonistų),pasirengusiųperžengti
siauraisuprastoslituanistikosribas

irsavokompetencijąpanaudotivisuo
meninėjearpolitinėjesferoje,kaip
taidažnaidarolenkųgermanistaiar
rusistai.tuotarputie,kuriebentkiek
domisi lenkųir lietuviųsantykiais,
žino,kadLenkijojedidžiausišiossri
tiesprofesionalai–nevyriausybinė
organizacija,besidomintiLietuvair
veikiantiabiejosešalysesaviveiklos
principu.
tarpLenkijospolitinių jėgųtaip

patsunkurastiterpę,kuriišreikštų
interesąvestiaktyviąkultūrospoli
tikąLietuvojearkuriojenorskitoje
kaimyninėješalyje(gališskyrusVo
kietiją).Kairiosios,pokomunistinės
grupuotės,kuriomspriskiriamalenkų
irlietuviųdabartiniųgerųsantykių
autorystė (arbent jau iniciatyva),
vadovaujasi labaiaiškiaispragma
tiniaisprincipais.Opragmatizmas
patariadomėtisvisųpirmaVakarų
EuropairRusija,kitaisregionaistik
tiek,kiekreikalaujašiosdvipagrindi
nėskryptys.taspatspragmatizmas
reikalaujapritartivisuotinaipriimtai
„mažumų“programai irnerizikuoti
savopolitiniukapitalubandant ją
peržiūrėti.
Liberaliosorientacijospolitikaiir

žiniasklada turi,atrodo,kiekaiš
kesnęVidurioEuroposviziją.Patys
kilę iš inteligentųrato, todėl iš jų
galimabūtųtikėtiskultūrospoliti
kosprojektavimo.tačiau liberalai
atsistojolenkųkultūroskritikavimo
pozicijoje, visųpirmapabrėždami
josatsilikimonuoVakarųaspektus.
tokiavertybinėorientacijaneleidžia
žvelgtiįnacionalinękultūrą(sulabai
nedidelėmisišimtimis)kaipįkaimy
namsvertąpristatytidalyką.Beto,
lenkųliberalaiatsilikimąlaikobendru
VidurioEuroposvardikliu,opanašių
ydųirtrūkumųfoneatrodoaišku,kad
šiojeEuroposdalyjeneturimevieni
kitiems(pvz.,lenkailietuviams)ką
pasiūlyti.
Liekaplatus irmargasdešinių

jųpolitiniųorientacijųspektras.Ši
lenkųpolitikųdalisliekajautriausia
istoriniam–moraliniamtautiečiųRy
tuoserėmimoargumentui.Dešinėje
politinėsarenospusėjeaktyviausias

irįtakingiausiaslob by kom ba tanc ko 
– kre so we (žmonės, dažniausiaikilęiš
Kresų,sugarbingakarometopraeiti
mi,beijųpalikuonys,dabaraktyvūs
atitinkamoseorganizacijose), turintis
nemažaisekėjųjaunesnėsekartose.
Pasinaudodamasavo,kaipPakraščių
lenkųirtradicijospaveldėtojų,sim
boliniukapitalu,šigrupėsėkmingai
forsuoja „mažumų“ lenkųkultūros
skleidimokoncepciją.taipintensyvi
polonizacijosprogramablokuojama
ten,kurpotencialiaiturėtųdidžiausių
šansųgimti:politinėsesferose,kur
tikimalenkųkultūrosverte irape
liuojamaį josbuvimotradicijaskai
kurioseteritorijoseužLenkijosribų
(pvz.,Lietuvoje).
DešiniosiospakraiposLenkijospo

litikamsveikia,labiaunegulikusiai
visuomenėsdaliai,„senojožemėlapio“
efektas.Lenkaidarneįprato,kadturi
septynis,onetriskaimynus,irdažnai
neskiria,pvz.,čekųnuoslovakų,o
visus,gyvenančiusįrytusnuoLenki
jos,vadinatrumpuetnonimurus kie.
tuometaišku,kadšisarealaskultū
riškaiužvaldytasirlenkiškumuiten
nėravietos.Šiuopožiūriudešiniųjų
politikųžemėlapisatrododarsenes
nis:antjonesimatopokarinėslenkų
kultūrossmukimoten,kurkažkada
buvošaliespakraščiai.todėlirnėra
poreikiojątenskleisti.
atrodo, lenkamsreikėtųkokių15

metųįsigytinaująžemėlapįirišsiug
dytispecialistus.tadaLenkijojegal
atsirasprojektasintensyviaikultūros
politikaiVidurioEuropojevykdyti.Ji
natūraliaiapimtųirLietuvą.
tačiauLietuvospadėtisčiakiek

išimtinė:dartebeliekagyvassenas,
neracionalus,betdidelis lenkųsen
timentaslietuviamsirLietuvosprivi
legijuotavietalenkųistorinėjesąmo
nėje.Šiųvertybiųvardanvisdėlto
lengviau rasti lėšų lenkųpoezijos
vertimuiįlietuvių,neguį,pvz.,čekų
kalbą,norslietuviškaiskaito3milijo
naižmonių,očekiškai6milijonai.
Pagaliau,ypačgerųLenkijos–Lie

tuvos santykiųdemonstravimų ir
ritualųpakraštyjekartaispavyksta
kąnorsrealiainuveikti.Reikiaprisi
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nuomonę,taigiirįaBm.tačiaujeigu
prezidentutapsdemokratasirClinto
noviceprezidentasalasGore’as,reikia
manyti,jogjistęsClintonolinijąkurti
kišeninęgynybąprieškeliųbepročių
išKorėjosariranopaleistasraketas.
anotSafire’o,BushoirClintono–Go
re’opožiūriai labaiskiriasi, tačiau
Putinasįsigudrinapastebėti,jogjam
žinomosabipozicijosirjispasiruošęs
svarstytiabigalimybes.
„nepaisantpolitinėsklaidos,Clin

tonasneiapkabinokagėbistą,neipa
vadinojįVolodia–mūsųprezidentas
laikėsišaltaikorektiškai,irbentužtai
jamgalimapadėkoti,“–tokiaoptimis
tinegaidabaigiakomentarąSafire’as.
tačiaukitiapžvalgininkai,ypačrusų,
spėja,kadapsiėjimasbeglėbesčiavi
mųsi,tapšnojimųperpetįirvyriškų
bučiniųmaskvojeyraneClintono,
betPutinonuopelnas–visųpirmajis
siekęspabrėžtisavorimtumą,taigi
darkartąprikišamaiparodyti,kad
jislabaiskiriasinuokartaisatsipa
laiduodavusioBorisoJelcino.
nemažaikomentatoriųpripažįsta,

jogClintonovizitasmaskvonbuvo
nereikalingas.Jokritikaikartoja,
jogamerikosprezidentaspastaruo
jumetuperjėgąbandonuveiktiką
nors„didinga“užsieniopolitikojeir
taippaskutinęakimirkąužsitikrinti
vietąistorijoje.t.y.pelnytidarvieną
vietą,nesvienąjisjauturimonicos
Lewinskydėka.Paskutiniųkaden
cijosmetųprezidentąamerikiečiai
vadina la me duck–šlubuančiuku.
Visi laukiarinkimųir įprezidentą
nekreipiadėmesio,BaltiejiRūmai
tradiciškaisusilaikonuosvarbesnių
politiniųsprendimų,juolabužsienio
politikoje.DėlmonicosClintonasyra
šlubasabiemkojom,tadnenuostabu,
jogPutinuitikirreikiatokio„minkš
to“ oponento.Galųgale,kaipyra
sakęsvienasaštrialiežuvisbritųžur
nalistas,kuriopavardėsdėlvisopikto
neminėsime,KGBpapulkininkis
VladimirasPutinasyraprofesionaliai
apmokytasapgaudinėtiužsieniečius,
irtaijisdaropuikiai.Savoprofesio
nalumąPutinasdarkartąpatvirti
no,kaiposusitikimosuClintonu,

pu ti nas ir dar bo su 
už sie nie čiais spe ci fi ka

ViRGiSVaLEntinaViČiuS

Birželio3–4d.Rusijosprezidentą
VladimirąPutinąaplankėamerikos
prezidentasBillasClintonas.Jiedu
pasikalbėjo „draugiškojeatmosfe
roje“irsuderinobendrųstrateginių
principųdeklaraciją.Šisdokumentas
skelbiabūtinybępalaikytistrateginę
pusiausvyrą, toliaunusiginkluoti,
atiduodaduoklępriešraketinėsgy
nybosapribojimosutarčiaiaBmir
pan.Clintonasteigė,jogbendrade
klaracijaesantibandymassuartinti
amerikosirRusijospozicijas,taippat
siūlė„įsiskaityti“įšįdokumentą.
Žinomasamerikosdienraščio New 

York Ti mesapžvalgininkasWilliamas
Safire’asatsiliepė:„Gerai,įsiskaityki
me“.Jonuomone,svarbiausiasPuti
no–Clintonodeklaracijosklausimas
toks:arJungtinėsValstijosleisRusijai
priverstiamerikiečiuslaikytisaBm
sutarties,dėlkuriosbuvosulygtasu
tarybųSąjungaprieštrisdešimtmetų.
Clintonasnorisukurtigynybossiste
mą,kuriapgintųnuokeliųteroristinių
valstybiųraketų,betnenuotūkstan
čiųrusųraketų.Putinassiekia,kad
už leidimą taidarytiamerikiečiai
sumažintųsavobranduolinįarsenalą
pagalbūsimąstrateginėsginkluotės
apribojimosutartįStaRt3ikilygio,
kurįamerikoskariškiailaiko,švelniai
tariant,neprotingu.
Safire’astoliauįsiskaitoįdeklaraci

ją:ClintonasdaroreveransąPutinui
labaibendruteiginiu,kadabivalsty
bės„vėlpatvirtinasavopasišventimą
aBmsutarčiai–kertiniamstrateginio
stabilumoakmeniui“.Putinaspalieka
Clintonuišiektiekerdvėsmanevruoti
pripažindamas,jogkitosevalstybėse
kylantisraketinispavojus„reiškia
potencialiaireikšmingąstrateginės
situacijospokytį“, todėl „įmanomi
siūlymaipadidintisutartiesgyvybin
gumą“.anotSafire’o,taireiškia,kad
amerikagaligintisavomiestusnuo
chuliganiškųvalstybių,teroristųir
savaimepasileidusiųraketųtiktais
būdais,kuriuospalaiminsmaskva.
Galop, rašoSafire’as,amerikos

prezidentaspatekoįPutinospąstus
–deklaracijaskelbia:„Šalyssutinka,
kadstrateginiųpuolamųjųginklų
klausimainegalibūtisvarstomiat
skirainuostrateginiųgynybiniųgin
klųklausimų,iratvirkščiai“.Safire’o
nuomone,Putinokariškiailabiausiai
norėjosusietiStaRt3iraBmpakei
timus,oClintonastamniekugyvu
neturėjonusileisti.
amerikosprezidentoklaidanėra

nepataisoma.Clintonoįpėdiniui, jei
juobusrespublikonasGeorge’asW.
Bushas, tiesiogbussunkiau.Bent
dabarBushas žada,kadamerika
kursgeriausiąįmanomąpriešraketi
nęgynybą,neatsižvelgdamaįRusijos

minti,kadgeriLenkijossantykiaisu
jokiakitakaimynetokiųgalimybių
nesuteikia.
tokiairpolonizacija...netgitielie

tuviai,kurienorėtųlaisvavaliairsavo

norušiektieksulenkėti,neturitamnė
pusėstųgalimybių,kuriomisnaudo
josiXViiirXViiia.mūsųprotėviai.
tadgalvertapagalvoti,arnereikėtų
šiektieklituanizuotilenkų?
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355NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 6

v i S U o M e n ė

nuskridęsRomon,nemirksėdamas
pareiškė,jogRusijapasiruošusikurti
bendrąpriešraketinęgynybąkartu
suEuropairnatO.
BilluiClintonuinepavykoapža

vėtiirRusijosvalstybėsDūmos.Jo
taikustonas,komplimentaiRusijai,
pabrėžtinasdraugiškumas(netapie
Čečėniją kalbėjo „kaip draugas“,
kurisatsiprašydamaspastebėjo,jog
jėgatokiokonfliktoneišspręsi)paki
boore.Deputatailaikėsišaltai–tie,
kurieteikėsiatvykti.norsposėdyje
dalyvavoiraukštesniųjųparlamento
rūmų–Federacijos tarybos–na
riai,salėjebuvonemažaituščiųvie
tų.PasakrusųdienraščioIz ves ti ja,
Clintonokalbaiplojotiksalėjebuvę
Rusijosužsienioreikalųministerijos
pareigūnai.
PokalbosVladimirasŽirinovskis

pašūkavo,kadClintonokalba–re
ceptastoliaunaikintiRusiją;tulos
srities gubernatoriuskomunistas
VasilijusStarodubcevaspiktinosi,kad
svečiasvaizdavosiesąsvisopasaulio
prezidentasir„mokėgyventi“,komu
nistųvadovasGenadijusZiuganovas
priekaištavo, jogRusijąnugyvenę
ClintonaskartusuJelcinu. iššios
publikoskitko irnesitikėta–kur
kaslabiaupažymėtinavadinamųjų
liberalųreakcija.Jab lo ko frakcijos
atstovasšiaipnetaipišstenėjo,kad
Clintonokalba„buvusiiškalbosmeno
pavyzdys“.KitaipneguŽirinovskis,
liberalainešūkavoirnesikeikė,tačiau
jųtylėjimaspakankamaiiškalbingai
išreiškėįsitikinimą,jogrusųdemok
ratijaipamokslųnereikia– jieeina
savitu,rusiškukeliu.Kaspasakys,
kuotaiskiriasinuoPutinopažado,jog
Rusijoje„demokratijabussuderinta
surusiškomisvertybėmis“?
Clintonas–užsienietis,sujuoleng

viau,oštaitėvynainiaikietesnisriešu
tas.GegužęPutinaspraleidostiprin
damastai,kąvadina„valdžiosvertika
le“.Jispaskelbėkovąsugubernatorių
irautonominiųkraštųsavivale,nes
„reikiagelbėti šaliesvientisumą“.
KolkaspaklusniDūmabedidelių
problemųpirmuojuskaitymupriėmė
trisįstatymus,kurieleisPutinuiat

leistisričiųgubernatoriusbeiatimsjų
vietasFederacijostarybojeirkartujų
neliečiamybę.PrezidentasRusijąpa
dalijoįseptyniasapygardas,įkurias
paskyrėsavoatstovusgubernatoriams
prižiūrėti–daugiausiaČečėnijoje„pa
sižymėjusius“generolusbeibuvusius
aukštorangokagėbistus.
Putiniškafederacijosreformasu

laukėkritikos iš netikėtos pusės
–atviramelaiškeprezidentuioligar
chasBorisasBerezovskisperspėjo,
jogfederacijospertvarkymas„kelia
pavojųkonstitucinei tvarkai irde
mokratijai“.DienraščioIz ves ti jaap
žvalgininkasmaksimasSokolovas
rašė,kadBerezovskiosusirūpinimas
demokratijaskambadirbtinai,nesjo
pavardėtapobendriniuvardu,nusa
kančiuvisaspaskutiniodešimtmečio
nuodėmesbeisupuvimą.nepaisant
to,Berezovskiolaiškasesąsganėtinai
sėkmingaspolitinismanifestas,ku
riuosiekiamasukurti„bendrąfrontą
priešKremlių“,taiyrakviestiposavo
vėliavasričiųgubernatorius,kurių
šiltomsvietomsfederacijosreformos
keliarimtąpavojų.Putinas jaspa
skelbėdvisavaitėspriešBerezovskio
manifestą,perkuriasgubernatorių
stovyklojevyravošokas irpanika.
Berezovskisnutaikėmomentą,kai
sričiųvaldytojaipradėjoatsigauti
irdairytisbūdų,kaip,Sokolovožo
džiais,„atsakiusagresoriui“.
Situacijaipikantiškumosuteikia

ir tai,kadBerezovskisyravienas
labiausiaiprisidėjusiųpriePutino
iškilimo.Žinomasoligarchųoligarcho
patikėtinisaleksandrasVološinas
tebevadovaujagalingaiprezidento
administracijai.manoma,kadbūtent
jisorkestravonetikėtąJelcinoatsi
statydinimąbeiPutinopaskyrimą
laikinuojuirgaloptapimątikruprezi
dentu.tadfederacijosreformosfron
tolinijatoligražunėraaiški–štai
birželiopradžiojeRusijosgeneralinis
prokurorasVladimirasustinovas,
kurįpaskyrėBerezovskioVološinas,
paskelbė,jogduodasričiųvadovams
mėnesįvisiemsfederacijoskonstitu
cijaiprieštaraujantiemsįstatymams
pakeisti.Spaudimągubernatoriams

darpadidinoKremliausplanaipri
dėtinės vertėsmokestį vėl rinkti
centralizuotai,onesrityse.Galimas
daiktas,Berezovskis vadovaujasi
saliamoniškaišmintimi,kadjeitavo
kariuomenėkariaujaabiejosefronto
pusėse–niekadanepraloši.
Kitavertus,nepanašu,kad,Be

rezovskiuimanevruojant,Putinas
labaigūžtųsi.Kolkasjisjaučiasiuž
tikrintai.Putinoministraspirminin
kasVladimirasKasjanovaspristatė
biudžetoprojektą,kurispirmąkartą
perdaugelįmetųneturėsdeficito.
Dėlaukštųnaftoskainųūkioaugimo
prognozėpranokstadidžiausiasviltis.
Kasjanovasžadatrimismilijardais
doleriųdidesnesbiudžetopajamas,
oinfliacijanukrisiantinuo18iki11
procentų,kasRusijoje laikomagry
naisniekais.
„Vadovaudamasvietoje“,pasitikėji

mokupinasprezidentasdemonstruoja
tiesiog stebuklingasgalias.Gegu
žėspabaigojejislankėsiJaroslavlio
srityjevidurioRusijoje,kuržadėjo
„visapusiškąparamąkaimui“.mask
voslaikraštisTri bu napranešė,kad
Oktiabrskojėsgyvenvietėjepervieną
dienąbuvo išasfaltuotapagrindinė
gatvė,sužinojus,jogPutinasnoriap
lankytičiaesantįpavyzdinįpaukštyną
„Jaroslavliobroileris“.
Stebuklingosgaliospadedairfe

deracijos reformai–Jakutijosau
tonominės respublikos valdytojas
michailasnikolajevaspaskelbė,jog
savosritįpadalys į septyniasapy
gardas,kaipPutinasRusiją.taiesą
daromadėltopatiestikslo–„kovoti
susavivalevietose“.OficialiosJa
kutijosinformacijostarnybosSa cha
pareigūnasužtikrino,kadJakutijos
vadovasnikolajevas„visiškaisolida
rizuojasisuprezidentoPutinovykdo
momisreformomisirbandoatkurti
valdžiosvertikalęsavorespublikoje“.
tačiauPutinuiturėtųbūtiirtruputį
neramu–kadangiponasnikolajevas
yratėvynainis,one„kvailasužsie
nietis“,taigaljisžino,kadRusijoje
geriausiasbūdasžlugdytivaldžios
sumanymus– absoliučiai tiksliai
vykdytijosnurodymus. 
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Prieškeletąmėnesių,besvarstant,
kokiąįtakąLietuvaiturėsVokietijos
kanclerioGerhardoSchroederiovizi
tas, išgirdauteiginį,kadpastarasis
kancleris,kitaipnegujopirmtakas
HelmutasKohlis,galėsjaustislais
viauirdrąsiau–jojaunebeslegiaisto
rinisdėkingumoRusijaikompleksas.
Okompleksaskilęsnevaišto,kadbe
buvusiosSovietųSąjungosarRusijos
valiosvokiečiainebūtųturėjęto,ką
turidabar.Helmutastegalėjobūti
dėkingasirtodėlnuolaidusmaskvos
kaprizams.irštaitikdabarVokietija,
tapusipatisavimi,galisiūlytisavo
politiniussprendimus,eksponuoti
savotikruosiusinteresusirdiktuoti
sąlygas.taipjauesą–dėlVokietijos
vėlneramuprancūzams,Vokietijavėl
siekiabūtireikšmingiausiaEuropos
valstybė.neramuturėtųbūti irlie
tuviams,matkadatikvokiečiaibuvo
galingi,mesnesijautėmesaugūs.
Galimailgaiginčytis,teisingasar

neteisingasšissvarstymas,tokiaarne
tokiayratikrojiirnetikrojiVokietijos
politika.tačiauneapieVokietijąšį
kartąnoriukalbėti.minėtaarpana
šioskalbosparodo,kokia istoriškai
irpolitiškaikompleksuotayramūsų
svajoniųEuropa–tojivakaruose,ir
mūsiškė,visdarvadinamaVidurio
irRytų.norsjauvisasdešimtmetis
deklaruojameEuropąbesienųirbe
konfrontacijųarrevanšosvajonių,vis
darnekiekvienamlietuviuiLenkija
atrodostrateginėsąjungininkė.Oką
irkalbėtiapienebepriešininkęRusiją
ir josvadovaujamąnepriklausomų
ValstybiųSandraugą.
minėdamigarsiosiosRobertoSchu

manodeklaracijospenkiasdešimtmetį
EuroposSąjungosdelegatūrojeneju
čiompradėjomediskutuotiapietai,

EUROPA...

tik ra sis vei das?

EGiDiJuSVaREiKiS

ardabartinėintegruotojiEuropayra
panašiįasmenybę,pagaliauatradu
siąsavovietąpasaulyje,arjitikpo
puošniademokratijosirtaurumokau
keslepiasavotikrąjį,nelabaimums
suprantamąveidą?
Schumanastikėjo,kadsudariusga

limybespajusti,jogbendradarbiauti
yrakurkasgeresnėalternatyvauž
konfrontaciją,kurstomąistoriniųir
tautiniųkompleksų,pastariejipradės
nyktiartapstikšiaipsau istorine
dekoracija.OficialiojiESdeklaruoja,
kadtaipavyko,irnevientodėl,kad
europiečiai jaudaugiaukaippusę
amžiausnekariauja,betirtodėl,kad
nejaučiapsichologiniodiskomfortodėl
to,kadpagaliaubaigėbeprasmiškas
šimtmetinespriešpriešas.
tačiaueuropesimistaipiešianetokį

žavųpiešinį.Jiekalbaapiepasimetu
siąirsunkiųpsichopolitiniųkomplek
sųkankinamąEuropą,kontinentą,
kuriametaipirnesusitariame,kaip
toliaugyvensime.Sovietaiužšaldė
tautinius ir istoriniuskompleksus,
visussusodindami įvienąkalėjimo
kamerą,vakariečiai,atrodo,bando
juosslėptibendrosiosprekyvietėsšur
mulyjeirpriesočiųvaišiųstalo.
„Senesniųjų“kontinentovalstybių

kompleksaisiekiažiląistoriją,nors
šiandien,vaišėmsirprekybaitebesitę
siant,jieneatrodogrėsmingi.italams
vokiečiaiirskandinavaitebėrabarba
rųpalikuonys,ispanaisuportugalais
nepamiršocivilizacijosnešėjųaureo
lės,beveikvisiįsitikinę(norsistorikai
toneįrodo), kadprancūzai
suvokiečiaisaraustraisyra
istoriniaipriešai, o štai su
serbaistiepatysprancūzai–
istoriniaisąjungininkai.
Vidurioeuropiečiams, to

kiemskaipmes,kurkaskebliau–mū
sųkompleksaiapsinuogino,nesesame
laisvi,onebūdamianosbendrosios
prekyvietėsdalininkai,negalimenu
maldytisavokompleksųsaugumoir
gerovėsargumentais.
Lietuviaistiprybėstebesisemiaiš

perdėmmitologizuotosistorijos,ku
rioje,kaipšiandienregis,„istorinių
klaidų“kurkasdaugiaunei„strate
ginių laimėjimų“.nors,objektyviai
žvelgiant,XXa.lietuviaipradėjone
tikbevalstybės,bet irbespaudos,
politikos irsu išmirštančiostautos
žyme,obaigėkaipnepriklausoma
valstybė,kandidatėįESbeinatO,
supripažintademokratija irsavita
kultūra,tačiaunemažailietuviųXXa.
nurašoįistorijosnuostolyną.
Šaltasiskarasvakariečiamsreiškė

komunizmoekspansijossulaikymą,
oVidurio europiečiaipatyrėkaro
nugalėtojosSSRSprievartą.Jiekom
pleksavodėlto,kad,būdamiaukos,
VakaruoseatrodėesąSSSRsatelitai
irsąjungininkai.Buvau liudytojas
futbolorungtynių,kuriosesovietai
žaidėsuanglais,oteisėjavovengras.
Vakariečiamsatrodė,kadteisėjasnėra
visiškaineutralusirkaipsovietinio
blokoatstovasgalinepastebimaipalai
kytirusus.Oašbuvauužtikrintas,kad
atsitikspriešingai–niekastaipnetroš
kosovietųkomandospralaimėjimo,
kaip jos formalūs „sąjungininkai“.
Šieneturėjoaiškausišsivadavimoiš
maskvietiškosvergovėsscenarijaus,
tadneretai jųsvajos išsiliedavoto

kiomislygirnelogiš
komisformomiskaip
sportas.
VidurioEuroposir

Baltijosšaliųtautos
turėjokuokompen
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suoti savovergijoskompleksą.Be
sportobūtadarkeletassričių,kuriose
joslenkėrususirbedideliųpastangų
įrodė,kadSSRSyralabiausiaiatsili
kusiblokošalis,oRusijosSSFR–la
biausiaiatsilikusivisojeSovietųSą
jungoje.Lietuviaisuestaisirlatviais
jautėsipranašiausi(vakarietiškiausi)
sovietinėjelygoje,irtai,turintgalvoje
Vakarųmitologizaciją,buvopolitiškai
labaisvarbu.atrodytų,pakankajuos
„paleisti“, irBaltijosšalyskaipmat
įsiliesįEuropą.
VakaraitapožaviausiuVidurioir

RytųEuroposmitu–Eldoradu,kur
viskasatsirandaištikėjimo,viltiesir
meilės,kuregzistuojapatikimateisinė
sistemairkitižemiškorojausatribu
tai.Europosintegracijossumitinimas
buvovisiškaipriimtinasVakarams,
žavisvajonėRytams,todėlirgalėjo
tęstisilgai.netaktyviausipolitiniai
oponentaisunkiaiteįsivaizdavosavai
minįSSRSžlugimą.Didesniųiliuzijų
neteikė irVakarai, išesmėsgalėję
pasiūlytitikžmogausteisiųgynimą.
Pavergtiesiemsreikėjosistemosžlu
gimoarbentjaužaviųsvajoniųapie
tai,oVakarairamiaiirlogiškaisuti
kosudviejųsistemų–demokratinės
irnedemokratinės–koegzistencija.
„Vaduoti“nebežadėjo.Vakariečiams
istorijospabaigagalėjo sutapti su
sovietinėssistemosdemokratizacija,
oVidurioeuropiečiamsreikėjonere
formos,betrevoliucijos.
Revoliucijaneįvyko,tadsovietinio

kalėjimokaliniainesuprato,arlaisvę
iškovojojie,aratsiradogeraskalėjimo
viršininkas.Ogalnatūraliaibaigėsi
kalėjimolaikas...
Pagirtipirmaisiaisantraisiaislais

vėsmetaisvengrai,lenkaiarlietuviai
netapoeuropiečiaisiškarto,obuvo
primtibandytitapti jais,nesunkiai
įrodžius,kadtokiejienėra.nesunku
buvo įteigti,kad jiems,kaiptiems
atlikusiemsbausmękaliniams,reikia
adaptuotis,persitvarkyti,pasirengti,
juknatūralu,kadtokiosbūklėsben

drojeprekyvietėjejieatrodysnekaip.
norsbuvusiokaliniokompleksuipoli
tologaidarneradotinkamopavadini
mo,jisyravienasdidžiausiųVakarų
civilizacijąnumitinančiųveiksnių.
Sovietmečiurungtyniavęsovietinė

jepolitiniosportolygojeirlaimėdavę
priešpavergėjus,dabar jiepasijuto
negalįprilygti tiems,kurie turėjo
būtiamžiniejisąjungininkai.Vidurio
Europa,priskiriantjai irmus,tapo
demoralizuota,kaipatsiliekanti ir
nepilnavertė,o jos istorinės irkul
tūrinėsvertybės,ypačpuoselėtosiki
antrojopasauliniokaro–visaineto
kiossvarbioskaipBVP(čiamesamžini
atsilikėliai)arsaugumointeresai(čia
Rusijosnuomonėsvarbesnė).
tadViduroeuropiečiaiatsidūrėtam

tikruoseistorijosspąstuose–Vaka
ramsjiereikalingikaipvakariečiai,o
tokiejiešiandiennėra.Rytai–Rusija
pagalpriimtasgeopolitinesdogmas
galėtųirvėl„priglausti“juostokius,
kokieyra,betVidurioeuropiečiai
kaiptikšitomažiausiainori.Kalbos
apiegalimątrečiąjįkeliątaippatat
mestinos,nesjos,kaiprodonuojauta,
dvelkianeišdidausŠveicarijosneut
ralumo,oveikiaualbaniškovarianto
galimybėmis. tokiame kontekste
suklestidvigubosbausmėssindro
mas,nevavienąkartąmusnubaudė
užkariaudami,dabarbaudžia,kad
gyvendaminelaisvėjenetapometokie
kaipvakariečiai.
Plačiaipaplitęspaprastas,pasi

teisinantisirištiesniekonesakantis
paaiškinimas:nevakelisovietiniai
dešimtmečiaitaipviskąsugadinoVi
durioEuropoje,kadreikėsnaujoskar
tos,ogalkelių,kolsituacijapasitaisys.
menkaitepagrįstasteiginys–kodėl
sovietinėsistemanepražudėnorogy
ventilaisvėje,bentjaujossiekti?
GalVakarųEuropanetaipirtoli,

darmetaikitiirbuspasiekta.Briuse
lisjauseniainurodėnevakonkrečius
irsuprantamuskriterijus,kuriuos
atitikus,Europosbendrosiosprekyvie

tėsdurystapsnebevirtualiai,ovisai
materialiaiatviros.Vadinamuosius
Kopenhagoskriterijusmintinaimoka
visivedliai įEuropąnuoEstijosiki
Bulgarijos,tikvisdaugėjaabejonių,
artiekriterijaiyratikviltingi,ariš
tikrųjųneklaidinantyskelioženklai.
Lietuviai,kaipirdaugumajųlikimo

brolių,pasakė,kadnegalibūtijokios
alternatyvosnarysteinatO, ir jau
dešimtmetųgyvenaalternatyvoje.Va
kariečiaišventaiprisiekė,kaddaugiau
nebūsiąjokiųfinliandizacijų,tačiau
mūsųregionofinliandizacijaakivaiz
di(tiesa,šiandiensuomiaisako,kad
nebuvotaipjaublogai).Problemossu
Baltarusijarodo,kadESnesugeba
išgelbėtidemokratijų,šiomsatsidūrus
pavojuje.nesusišnekėjimaidėleuro
arBalkanųlikimoaštrinaabejones
dėlEuroposvisagalybėsirtobulumo.
VidurioEuropojekaikuriųpolitikų
galvosetarpstakokiosnorsindone
zijosmodelis–rinkosekonomikabe
demokratijos.Beliekaviltis(galnetir
melstis),kadVidurioEuropanepaseks
Lotynųamerikospavyzdžiu,kaide
mokratijosirdiktatūroskeičiaviena
kitąkasdvidešimtmetų.tačiauvis
kasviltimiirbaigiasi–šiandienėES
bendradarbiavimosuVidurioEuropa
sėkmė–visųpirmaVidurioEuropos
norasbendrauti,onekoksgenialus
Briuselioišradimas.
Kompleksuotaslietuvisnepasuks

maskvos link– tobijotinereikia.
tačiaujissupranta,kadpraėjusdar
keletuimetųvisi–irrytiečiai,irva
kariečiai–tapsvisiškainekaltidėlto,
kasįvykoJaltojearpoBerlynosienos
griuvimo.Vertinsjaunaujasrealijas,
sakydami,kadštaiesamaturtingųir
neturtingųkraštų,tokiairnetokia
Europa.neBriuselisgaliausiaisu
tvėrėtuosmūsųkompleksus.
Omes–VidurioEuropa–nesame

VakarųEuropaminusdemokratinėtra
dicijairgerovė.tadgalnereikiasavęs
gėdytis.Jeikompleksuojašrioderiai,
kodėlgimesnegalimetodaryti.

EUROPA...





358 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 6

Aleksandravičius Egidijus,Pra
eitis, istorija ir istorikai,Vilnius:Va
ga,2000,512p.

PastaruojumetuLietuvojegreta
feministinėsliteratūrosėmėformuo
tisnauja–rektorių irprorektorių
–literatūrosrūšis.Šiknyga–taidar
vienaspuošnusdabartinėsakademi
nėshaute couturepavyzdys.Jojedi
džiąjądalįužimarašiniaiišdienraščio
„Kaunodiena“,kitiatklydoišakade
minėsspaudosirįvairiųkonferencijų.
autoriuiyra įtartina istorija, tur
intipabaigą, tačiauknyga,kurioje
istorija,pasidabinusihaute couture
drabužėliais,galynėjasisuamžinybe,
keliadardidesnįįtarimą.

Eligijus Raila

Andrews J. S., Atkinson C. J., 
Bar nes S. B. ... [et al.],Krikščionybės 
istorija, iš anglųk. vertėJolanta
GelumbeckaitėirRasaDrazdauskie
nė,Vilnius:almalittera,2000,768p.

Bent jau eventualiai dauguma
istorikų savo darbe vadovaujasi
maksimasola et plena veritas.Jos
įgyvendinimuileidėjaisutelkėgausų
būrįįvairiųkrypčiųteologų,istorikų,
filosofų.Pasirėmėgausiomisnuotrau
komis, iliustracijomis, schemomis.
Vengiantpainiavos,grafiškaiirspal
viškainužymėtišiosistorijosetapai,
judėjimai,įvykiai;išsamiauaprašyti
svarbūsBažnyčiosistorijaiasmenys.
Šislabiauįanglosaksųšalisorientuo
tosknygosleidimaspapildytasLietu
voskrikščionybėsistorijosmedžiaga.
Knygasvarbinorminantreligijų ir
istorijos lietuviškąjąterminologiją.
Jagalimanaudotisirkaipenciklope
dija,irtiesiogskaitytikaipkiekvieną
knygą.

Traidenis Raudeliūnas

Baranauskas Tomas, Lietuvos 
valstybės ištakos,Vilnius:Vaga,2000,
317p.,35pav.

knygoS

Knygosautoriuirūpipateiktitei
singiausiąatsakymąįvienąesminių
Lietuvos istorijosklausimų:kada
atsiradoLietuvosvalstybė?Griežtai
kritikuodamastradicinėsistoriogra
fijos„klystkelius“–žinoma,vienąišjos
atstovųEdvardąGudavičių–tomas
Baranauskasmėginapaankstinti
Lietuvosvalstybėssusidarymą.Pa
sakjo,keliankstyviejivalstybiniai
lietuvių junginiaiatsiradoXia. ir
1183m.jiesusijungėįvalstybę,au
toriausvadinamąLietuvosDidžiąja
Kunigaikštyste.Įrodyti,kadLietuvos
valstybėbuvonuopirmojo lietuvio,
sekasilabaisunkiai.autoriuspateikia
daugnepagrįstų„plikų“teiginių ir
išvadų,todėlpagrindinėtyrimotezė
apieLietuvosvalstybėssusiformavimą
Xi–Xiia.tebeliekaneįrodyta.

Artūras Dubonis

Darbai ir dienos,22:modernioslite
ratūroskūrėjai,Kaunas,2000,275p.

VytautoDidžiojouniversitetodarbai
–turbūtvienintelisaukštosiosmokyk
losleidinys,įdomusnetiktiems,kas
įjįrašo.Šistomasskirtasdaugiau
siainykosniliūnokūrybai.tekstai
įvairiemsskoniams:nuoganėtinai
akademiškųtyrimųikidr.Sodeikos
internetiniųsantykiųsumįslinguoju
a.Š.Rokantėnu.

Vytautas Ališauskas

Dostojevskis Fiodoras,Nusikal
timas ir bausmė:Šešiųdaliųromanas
suepilogu,Vilnius:margiraštai,2000,
3iasleid.,576p.

iššioleidimopatiriame,kadFio
dorasDostojevskisgarsųjį romaną
parašėlietuviškai,nesknygojenuro
dytasdailininkasirredaktorė,tačiau
sąvokosvertėjasneaptinkame.Kiek
žinoma, pirmą sykį publikuojant
Lietuvoješįveikalą,minėtivertėjo
pavardębuvouždraudętamtikrior

ganai,tačiauvarguaršistelefoninis
įsakymastebegalioja.naiviviršelio
kompozicijabei įvairuojantis lankų
popieriusšiąknygątaippatpriartina
priedienų,kaiokupacijadarnebuvo
pasibaigusi.

Paulius Subačius

Ivanauskaitė Jurga,Sapnų nu
blokšti,Vilnius:tytoalba,2000,519p.

Dešimtoji ir geriausia Jurgos
ivanauskaitėsknyga,kurioje rea
liegzotiškatibetiškapatirtisdera
suspalvingais išgalvotaisherojais.
Siužetasdaugglaustesnisirtvirčiau
įtemptas,neguankstesniųautorės
romanų,veikėjaitokiepatbeprotiški,
tačiaukurkasgyvesni ir individu
alesni,osmagi,žaidybiškaromano
kalbatikraivertaskaitytojųdėmesio.
Pasakojimasirnuoširdus,irironiškas.
Įvairausplauko(tačiaulietuviųkil
mės)pasaulioperėjūnų,susirinku
siųšalyjeneten, istorijospainios,
absurdiškosirvietomisjuokingos,o
vietomisgeliamaitikslios.Lietuviams
skirtaknygaapieŠambalą,įtikinamai
aiškinantiLietuvos– „liūdesio ir
lietausšalies“–gyventojųnelaimių
priežastis.

Rasa Drazdauskienė

Kant Immanuel, Religija vien 
proto ribose,išvokiečiųk.vertėRo
manasPlečkaitis,Vilnius:Pradai,
2000,255p.

VisiKantoveikalųpavadinimaipui
kiaiatspindijųpagrindinęmintį.ne
išimtisiršiknyga.Didysismąstytojas
religijąnoriišverstiįproto,tiksliau,
moralėskalbą.Sunkusurastikitą
joknygą,taippersunktąapšvietos
dvasia.ŠiuoatžvilgiunuoVoltai
re’o irHelvecijausKantasskiriasi
nebent akademiškesniu stiliumi.
idėjiniupožiūriu jisnori įrodyti tą
patįdalyką–religijaturibūtipajungta
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moralei.neatsitiktinai šiąknygą
viešaipasmerkėPrūsijoskaralius.
tokiodėmesionesulaukėnėvienas
kitasKantoveikalas.

Alvydas Jokubaitis

Lazdynas Gintaras, Romano 
struk  tūrų formavimasis Lietuvoje: 
nuo „Algimanto“ iki „Altorių šešėly“,
Kaunas:VuKaunohumanitarinis
fak.,1999,344p.

autorius tęsiaalgimantoRadze
vičiauspastangasnuleistiperniek
mūsųkritikojenusistovėjusiasepo
chųbeižanrųsampratasirdemons
truojavietomispagrįstądrąsą, įro
dinėdamas lituanistikosautoritetų
menkystę.užuotnarstęskūrinių
ypatybeskaiptokias,Lazdynasjiems
primetaXViiia.pabaigosvokiečių
romantikųsugalvotąschemą,pagal
kuriąlietuviųliteratūroje„randa“tik
dutikrusromanus.taipnesureda
guotą ir sumaketeprapuolusiais
ištisaispuslapiaisakademinęknygą
jauseniaitekomatyti.

Paulius Subačius

Lietuviški elementoriai,sud.aureli
jaRabačiauskaitė,ingridaKorsakaitė,
Kaunas:Šviesa,2000,374p.

nepaisantneišvaizdaustautiško
viršelio,taigausiaiiliustruotagraži
suvenyrinėknyga.Pedagogikosistori
jostyrimųišpjovaapieelementorius
drauge su pagrindinio straipsnio
autoremagdalenaKarčiauskiene
įstrigusidviejųdešimtmečiųsenumo
sampratose.tiesa,kiekšviežesnisabė
cėliųvaikamssunegaliaaptarimas.
Pradžiamoksliųbibliografijaišsami,
tačiauvisdargrindžiamaBiržiškos
autoritetu,nes įnaujausiusmokslo
atradimusnurodomatikpastabose.

Paulius Subačius

LileikisAleksandras, Pažadinto 
laiko pėdsakais: atsiminimai, do
kumentai,Vilnius:uaB„Valstiečių
laikraštis“,2000,182p.

autobiografinė autoapologija.
išvargintožmogauspasakojimasnuo
ankstyvos vaikystės prisiminimų
ikipaskutiniųteismųLietuvojeturi
nedidelęvertęaistringainesekantiems
byloseigos.Priedųarbadokumentų
skyrelis,matyt, turėtųpagrįstigy
nybosliniją;griebiaplačiai:nuosu
rusųkarioButajevopagrobimusu
sijusio1940m.dokumentoikigimi
niųatsiminimų,Lileikioadvokato
prakalbos/charakteristikos,Godos
Šifrinaitės parodymųbeimedikų
išvadų.

Saulius Drazdauskas

Pavilionis Rolandas,  Prieš 
absurdą: Straipsniai, kalbos, pokalbiai  
apie universiteto ir gyvenimo filosofi ją,
Vilnius:Kultūra,2000,606p.

Knygosveiksmas, skleidžiamas
straipsniais,kalbomis,pokalbiais,
prasideda1986irbaigiasi1999me
tais.tačiauskaitytoja(s)veltuivilsis
atrastitrylikosLietuvosistorijosmetų
metraštį.Šiknyga–autobiografija,
kuriojeaiškiai išreikštipolitiniai
autoriaussiekiaiirtikslai.Josvyks
mas–nepasibaigusiautoriauskova
suįvairiaispavidalaismūsųgyvenime
pasirodančiuabsurdu.Kovotojams
užbeišlygųprotingągyvenimą,ge
bantiems įžvelgti jiemsgrasinantį
absurdą,knyga turėtųbūti tikras
atradimas.

Tomas Daugirdas

Platonas,Valstybė, išsen.graikųk.
vertėJonasDumčius,Vilnius:Pradai,
2000,462p.

tai antras knygos leidimas, ir,
laimei,neredaguotas, taigi irdaug
tikslesnis už sovietinį. Platonas,
mėginęssugalvotivalstybę,kurioje
filosofas išliktųgyvas,šiais laikais
apkaltintasnemeiledemokratijai.
Kasnebijo senųautorių, busnu
džiugintas:tokiostaikliosdemokra
tijosanalizėsreikiapaieškoti.Kai
vienintelė vertybė lieka laisvė,
demokratija virsta tironija.O iki

tol–ne tik vaikaineklauso tėvų,
betnetšunysirasilailipaantgalvų.

Vytautas Ališauskas

Rėza Liudvikas, Žinios ir pastabos 
apie 1813 ir 1814 metų  karo žygius 
iš vieno Prūsijos armijos kapelio
no dienoraščio: Mūšių, kurių liu
di ninku teko būti pačiam auto riui, 
aprašymai, išvokiečiųkalbosvertė
RapolasŠaltenis,Vilnius:Lietuvių
literatūrosirtautosakosinstitutas,
2000,236p.

LiudvikasRėzamums žinomas
kaipšaunuslietuviųliaudiesdainų
rinkėjas,tačiaušiknygaatskleidžia
kitąnuostabią joaistrą.Būdamas
Prūsijosarmijospamokslininkas,jis
traukėpernapoleonokarųapimtą
Europąirrūpestingaikolekcionavo
žmones,miestus,šalis irtautas.Jo
kultūriniųvaizdiniųirįspūdžiųkole
kcijadidžiulė–nuošv.Brunonoiki
immanuelioKanto,nuoKaraliaučiaus
ikiLondono,nuoslavųikiprancūzų.
irvisataitilpovaizdingaiirgrakščiai
parašytame 1813 ir 1814 metų
dienoraštyje.

Eligijus Raila

Tėviškės žiburių 50 metų metraštis, 
1949–1999,torontas,2000,71p.

Kanadojelietuviųkatalikųkultūros
draugijos„Žiburiai“leidžiamosavait
raščio jubiliejuiskirtame leidinyje
– Lietuvos ir Kanados vadovų,
organizacijųirasmenųsveikinimai,
atsiminimųfragmentai,ištraukosiš
spausdintųstraipsnių,daugsavait
raščio darbuotojų, bendradarbių,
bičiulių, rėmėjų nuotraukų. tai
iš tikrųjų pagrindinis (kartu su
Čikagojeleidžiamu„Draugu“)plačiai
tautines irkrikščioniškasvertybes
išeivijojeskleidžiantissavaitraštis.
Pasigėrėtinasredaktoriausnuo1954m.
prelatoPranoGaidosGaidamavičiaus
triūsovaisius!

Gediminas Mikelaitis

knygoS
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miloševičiauspozicijų.Jukbuvobom
barduojamapietinėslavųstačiatikių
civilizacijosteritorija.tokiųpavyzdžių
galimarastibegales.tačiauarištiesų
etniniaireliginiaiarkultūriniaikon
fliktaisuaktualėjo?
Galhantingtoniškairfukujamiška

ateitiesvizijairdidžiulissusidomėji
masjomisrodo,kadvisiemspabodo
ideologizuotitarptautiniussantykius?
arištiesųpožiūrisįbuvusiusRytų
blokovalstybiųpiliečiusyradeideolo
gizuotas?KodėlvisasVakarųpasaulis
taipišsigandolaisvai,lygiaiirdemok
ratiškai išrinktosLaisvėspartijos
vyriausybėsaustrijoje?KodėlEuropa
taipatlaidžiaižiūriįRusijosveiksmus
ŠiaurėsKaukaze?atsakymągalima
rastisamprotaujantirremiantisto
kiaisautoritetaiskaipZbigniewas
Brzeziñskis.Pirmiausia visai su
prantama,kadVakaraivisdarlabai
atsargiaižiūriįatvykėliusiš„rytų“.
ŠiosbuvusiosRytųblokovalstybės
Vakaramsgalipasiūlytitiksunkiai
besivystančiąekonomiką,šioproceso
išvargintąpigiądarbojėgąirnesta
biliąpolitinęsistemą.Demokratizaci
josbangaXXa.pabaigojebuvolabai
didelė,tačiaupojosgalisektivisiškai
priešingusrezultatusduodantisato
slūgis.taipįvykoirtarpukaryje,kai
daugelįnaujųdemokratiniųrežimų
Europojepakeitėnedemokratiniai
kariniai.taigiideologijųkarogrėsmė
visdaryra,tikneaišku,kuriojevietoje
kitąkartąnusileis„geležinėuždanga“.
tokiuatvejunatūralu,kodėlEuropos
Sąjungosnarėstaipemocingaireaga
vo įpronacionalistinėsvyriausybės
sudarymąaustrijoje.Kylaklausimas,
kurdingoeuropiečiamsbūdingasracio
nalumas.Jukpartijairjosdaugumos
vyriausybėpaprastaiyravertinama
pagalatliktusdarbus,onevienpagal
populistiniusšūkius.
Vadinasi, jeinacionalizmuilemta

atgimtikaip ideologijaiarbent jos
pagrindu,taisparčiaibesiintegruo
jančiaiEuropaitokiaideologijabū

atgalįpesimizmą

tikrainedrąsupradėtipolemiką
susavodėstytojuEgidijumVareikiu.
tačiaulabainorėtųsiišdėstytikeletą
įžvalgųjopaliestatema„naujojoŽidi
nioaidų“nr.1–2straipsnyje„atgal
įoptimizmą“.KadirkaipVakarųir
Rytųpolitikoselituinorėtųsitikėti
fukujamiškaateitiesvizijairatmes
tikitasprognozes,kuriosneatrodo
tokiosoptimistiškos,galimakalbėti
apiedaugelį ateitiesperspektyvų
XXiarXXiia.,tačiauyradvibene
ryškiausiostendencijos, jaukurian
čiossavusprecedentus.taiyraHun
tingtonoatsiliepimas įFukuyamos
išpranašautąideologijųkarokonflikto
pabaigą.Baigėsiilgiausiaitrukęsir
labiausiaipasaulinisbuvęsŠaltasis
karas,Vakarainetekosvarbiausiosavo
ideologiniopriešo–komunizmo.tačiau
Huntingtonasprabylaapiekitokį–ci
vilizacijųkonfliktą.ideologijųkaras
pasibaigėarbentjauturėjopasibaigti
pakilus„geležineiuždangai“,josvie
tojevėlatgimėkultūriniųskirtumų
akcentavimas,otaivedaprieįvairių
civilizacijųsusidūrimų,ypačjųpari
biozonose(konfliktaiPersųįlankoje,
ŠiaurėsKaukaze,Balkanuose).
Įklausimą,kassukuoirpriešką

kovojominėtuoseregionuose,atsakyti
ištiesųsunku,nestiesiogiaiįkonflik
tusneįsivėlusiosšalysvengėišsakyti
oficialiąirgriežtąsavopoziciją,smer
kiančiąirakovyriausybėsartarptau
tiniųpajėgųveiksmus1990–1993m.,
maskvospolitiką1992ir1999–2000m.
ŠiaurėsKaukaze,taippatirKosovo
provincijoje.BandantpritaikytiHun
tingtonoteoriją,atsakymasbūtųlabai
paprastas:irakenedemokratinispa
saulis,oVakaraikariavosuislamu;ne
maskva,oslavųstačiatikiųcivilizacija
susiduriasuislamuČečėnijoje.Gali
madarytiprielaidą,kadvakarietiškai
civilizacijaislaviškakultūraarčiau
širdiesneguislamiška.Kosovokrizės
metumaskvadreifavotarpVakarųir

tų labaipavojingaarnetpražūtin
ga.
Darmažiauoptimistiškąateities

vizijąpiešiaBrzeziñskis.Savoknygoje
„nebevaldomaspasaulis“jissampro
tauja,kadmetamito(ideologijos),kaip
tarptautiniųsantykiųveiksnio,nega
limavisiškaiužmiršti.Jisgaliatgimti.
irtašalis,kuriojetaipgaliįvykti,yra
nekokiakita,omūsųkaimynėRusi
ja.Suprantama,kadklaidžiojančios
komunizmošmėklospasaulisjauyra
pakankamaiįbaugintasirjanebetiki.
Brzeziñskislinkęsmanyti,kadnaujoji
ideologijaRusijojeveikiaugalėtųpasi
reikštikaipnaujafašizmoforma.toks
metamitasbūtųypačpalankustelkti
žmones,nesjisapeliuotųįiracionalią
žmogausprigimtį,įemocijas,kurias
galimasužadintiįvairiaisnacionalis
tiniaissimboliais,piktnaudžiaujant
nacionalistinėsgaliosiršlovėsžavesiu
irdrausmėsbeivienodumosiekiu.tai
yravisaitikėtina,jukdažnaišnekama,
kadrusamsįkraująįaugusiišskirti
numoidėja,globėjiškasnorasrūpintis
„daugsilpnesniais“kaimynais.Pasak
Brzeziñskio,Rusijojeatgimęsnauja
sismetamitasreikštųsigreičiauper
autoritarizmą,one totalitarizmą,
peršovinizmą,one ideologiją,per
etatizmą,onekolektyvizmą.toks
mišinysužpildytųkomunizmopaliktą
vakuumą.taitikriausiainebūtųprie
vartosutopija,oprievartinėtvarka.
JukRusijoje irkitoseekonomiškai
atsiliekančiosešalysevislabiauįti
kinama,kaddemokratijair laisvoji
rinkanegaliužtikrintitvarkos.
tokiosešiurpioseBrzeziñskiovizijo

sevietosoptimizmuitikrainebelieka.
Galbūtvisasšispožiūris–stereotipinė
vakarietiškaRusijosirradikalausna
cionalizmobaimė,tačiaunegalimane
sutikti,kadracionaliųprielaidųtokiai
baimeirastisyra.istorijagaliiškrėsti
piktąpokštąvisiems,skelbiantiems
ideologijųkaropabaigą.

Jo vi ta Pra ne vi čiū tė

laiŠkai


