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Mielas Redaktoriau,
Įkopęs į penktądešimtį, regis, pradėsiu tikėti dalykais, iš kurių anksčiau
jei ir nekikendavau, tai tikrai už gryną pinigą jų nelaikiau. Štai Mergelės
Marijos vardas. Ar nepastebėjai, koks jis galingas? Droviai šypsaisi? Na, ži
noma, per pastarąjį dešimtmetį iš peties pasidarbuota, kad ištarę „Marijos
žemė“ susigėstume ir pultume atsiprašinėti už netaktą arba čia pat išsivo
liotume purve (tada viskas gerai). Suprantu, jog pasisavinę šį pavadinimą
nebuvome nei labai kuklūs, nei labai originalūs. Sutinku, jog būta per daug
patoso, jog vienu metu patys jį gerokai apvalkiojom manydami šitaip tapsią
gražesni ir šventesni, nei esam. Tačiau pamaldžiai vadinti Lietuvą Marijos
žeme mėgo ir velionis ganytojas Vincentas Sladkevičius, taip širdingai aprau
dotas tų, kuriems Marijos vardas kelia alergiją. Kardinolą įkvėpdavo tikrai
ne fanatiško ir primityvaus bažnytininkų krašto nostalgija. Kaip tik Marijos
žemėje jis matė vienintelę galimybę apsikabinti Landsbergiui ir Brazauskui.
Atleidimo, susitaikymo, santarvės galimybę. Buvimo pasaulyje ir Euro- poje
galimybę. Gal, sakau, tokios Lietuvos, šviesesnės ir žmoniškesnės, kaip tik
ir bijamasi, kai Marijos žemės vardas pasigaunamas tik pasakojimuose apie
prostitutes ir pakaruoklius? Užteko „Mažajai studijai“ kelis gegužės vakarus
perduoti Mergelės Marijos litaniją ir gegužinių pamaldų giedojimus, kaip
užvirė velniška košė. Ką jūs čia sugalvojote?! Valstybinis radijas, ne kokia
davatkų stotis, kad maldas perdavinėtų! – griaudi iš telefono ragelio. Už
sičiaupėm, gal iš tiesų netinka pasaulietiniam eteriui. Nors paskui dar ėjo
ir ėjo valstybės piliečių laiškai graudžiai skųsdamiesi, kad ta litanija buvęs
jiems toks sielos džiaugsmas, tai kam gi reikėjo atimti. O žmogus iš Krašto
apsaugos pakišo kasetę su rašteliu: „Prašau įrašyti gegužinių pamaldų. Šiais
purvinais čėsais man tai bus reta atgaiva“. Įrašysiu. Dabar jau neabejoju,
kad Marijos vardas ir veidas gali gaivinti. Tegul liejasi posmai Mergelei,
mokėjusiai mylėti ir tarnauti.
Purvini čėsai. Sovietų laikais negirdėjau tokio nuosprendžio. Buvo kiti
epitetai, šiurkštesni, žiauresni, bet kas norėjo, juos atlaikė. Nuo „purvinų
čėsų“ vis dažniau lendama į kilpą arba leidžiamasi medžioti heroino porci
jos. Pirmi pasiduoda jauniausieji. Tie, kam prie lopšio buvo niūniuota apie
ąžuolus, tris spalvas, apie grįžimą namo, kol saulė dar nenusileido. Deja,
patys viską nuleidome. Nepastebėję, neįtarę, kad žingsnis po žingsnio kuria
me „gyvenimą be gyvenimo“. Taip savo dienas apibūdino aštuoniolikmetė,
maitinta „Panelės“ straipsniais ir galop nusprendusi, kad nieko nėra geriau
ir teisingiau už mirtį.
Imu tikėti, kad pats dangus mėgina padrumsti mūsų ramybę. Anądien
atėjo susijaudinusi moteris. Sakė, labai svarbiu reikalu. Prisėdom ant suo
liuko, klausausi. Ji ėmė pasakoti apie apreiškimą. Pabudo ketvirtą valandą
ryto ir girdi žodžius. Taip aiškiai, kad, rodos, tiesiai į ausį. Jau rengiausi
atšauti, kad tokie dalykai man nedaro įspūdžio, kad Bažnyčia skeptiškai
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vertina privačius regėjimus ir pranašystes, bet kažkaip susivaldžiau.
Ačiū Dievui, nes moters pasakojime nebuvo nei pasaulio pabaigos datų,
nei išgelbėtųjų skaičiaus. Paslaptingas balsas jai kalbėjęs apie Lietuvą.
Ji iš dangaus atrodanti tarsi valties dugnas, apipiltas degutu. Vos kvė
puojanti, vos beįsileidžianti šviesą. Kažkas turės tą smalą krapštyti, nes
dūstame. Pastebėkite vieni kitus, palaikykite, dalinkitės, – kartojęs bal
sas. Bet moteris anaiptol ne kokia regėtoja profesionalė, įpratusi kasdien
gauti pranešimą iš ano pasaulio. Išaušus dienai ji laukia įrodymo, kad
būta ne sapno. Laukia ženklo. Lekiant Vilniaus–Kauno plentu sustabdė
pakeleivingas berniukas. Pasirodo, iš tų, kurie gatvėse prašinėja centų.
Neatsisakė prakąstos ledų porcijos. Paskui viskas vyko kaip filme. Tą
dieną jie neišsiskyrė. Dangaus ženklas buvo duotas ir priimtas. Man
pradėjo džiūti burna. Tokios istorijos nesurežisuojamos žemėje. Jos ap
verčia gyvenimus. Jeigu Dievo karalystė tikrai prisiartino, ji tik šitaip
gali rungtis su „purvinais čėsais“. Vienas prieš vieną. Akis į akį. Neįtark,
mielas Redaktoriau, užsikrėtus naujojo tūkstantmečio apokaliptinėmis
nuotaikomis. Žinau, jog Dievui nė motais tie mūsų nuliai ar mėginimai
prisišaukti jo teismą. Tačiau man kartais būna baisu: o kas, jeigu rieda
me ne ten? Jeigu užsiėmę politiniais ir religiniais žaidimais tiesiog pa
miršome, dėl ko ir kam visa tai. Šiais Jubiliejaus metais aplinkui tikrai
per daug užuominų, jog nepasveikome. O kas šviesesnio ir viltingesnio?
Štai mūsiškė Bernardinų bažnyčia pilna aitvarų. Sulėkė jie čia Sekminių
vėjo genami nuo kalnų kitapus Vilnios ir kybo dabar lyg kokie NSO. Vis
sukau galvą, kaip pateisinus jų atsiradimą šventoje vietoje, kol anąsyk
vienas jaunas balselis aiktelėjo: „Kiek čia laisvės ir vasaros!“ Kaip gera
kam nors padovanoti tokį atradimą! Vidury „purvinų čėsų“.

Vilnius, 2000 07 17
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VI 3. Vėl įsiplieskė debatai dėl Oksfordo bei Kembri
džo elitiškumo. Visa problema atrodo beviltiškai su
velta – ką reiškia kalbos apie elitiškumą egalitarinėje
visuomenėje? Senosios luominės visuomenės atgyvenas,
turto nelygybę, ar tai, kad ne visi gimsta turėdami
vienodus gabumus? Prieštaraujama tam, kad univer
sitetai stengiasi atsirinkti geriausius mokinius, nors
neproporcingai daug tokių ateina iš brangių privačių
mokyklų, public schools. Siūloma netgi įvesti kvotas,
pagal kurias tam tikram procentui prastesnių mokinių
iš blogesnių valstybinių mokyklų turėtų būti daromos
nuolaidos, nes jie „neturėję tinkamų sąlygų“ (neišven
giamai prisimenu beprotiškas „lytines kvotas“, įvestas
man stojant į Vilniaus universitetą). Panašu, kad tiesą
sako konservatyvūs apžvalgininkai, – puolimas prieš
„elitinius“ universitetus tėra mėginimas nukreipti vi
suomenės dėmesį nuo pačios vyriausybės nevaliojimo
susidoroti su mokyklinio švietimo problemomis. Baisu,
kad galutinai dings senieji universitetai kaip gyvenimo
forma ir kaip gyvenimo mokykla – su savo iracionalia
kolegijų sistema, nesuvokiamomis, iš amžių prieblandos
ateinančiomis tradicijomis, ritualais etc. Jau dingsta
– žemesniosios vidurinės klasės proporcija universite
tuose per didelė, kad būtų justi spaudimas asimiliuotis.
„Oksbridžo tarties“ išmoksta tik tie, kurie to nori ir sten
giasi, – bet tokiems jos dažniausiai ir nereikia, jie jau
turi iš šeimos ar mokyklos atsineštą posh accent.
Koks skirtumas nuo Lietuvos visuomenės, kuriai taip
„reikia“ elito, idant galėtų juo grožėtis ir jam pavydėti,
kad bet ką ir bet kaip juo paverčia, – taip, kad kartais
net gėda į  to „elito“ atstovus žiūrėti. Problema ne ta,
kad painiojama – ne tik kalbose, bet ir praktikoje – eli
tas bei celebrity, garsenybės. Elitas turėtų būti socia
liai įprasminta dvasinė hierarchija, dažnai susijusi su
laikiškumu, įsisenėjimu, kuris yra jos fons honorum.
Tačiau visuomenei aiškiai elito reikia. Tačiau ko tiksliai
jai reikia? Tobulos laimės paveikslo, kurį būtų galima
sup rieš int i nus kar us iai tikr ov ei? Sekt in o veiksm ų
modelio? Objekto pavydui?
VI 4. Spectator’iuje išspausdinta Putino „knygos“ – jau
spėjusios pasirodyti angliškai – recenzija. Anglai, kaip
visad, pasiryžę atleisti viską: neatgailautą KGB praeitį,
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neslepiamus komplimentus Rytų Vokietijos Stasi, Če
čėnijos genocidą, imperines pretenzijas – tikėdamiesi,
kad „stipri ranka“ galų gale sutvarkys Rusiją. Tarsi jau
sykį nematėme, kaip ją sutvarkė kitos stiprios, gauruo
tos rankos. Didesnę veidmainystę sunku ir įsivaizduoti:
Austrijai taikomos sankcijos už tai, kad demokratiškai
pasirinko pol it iką, nieko, išs kyrus kelet ą abejotino
pakaltinamumo frazių, niekam blogo nepadariusį; tuo
pat metu genocidą vykdantis Šaltojo karo nusikaltėlis
pasitinkamas viltingais aplodismentais. Reikės knygyne
pažiūrėti, ką Putinas savo knygoje sako apie Baltijos
kraštus – ne tai kad kam nors jie čia rūpėtų...
Grįždamas iš priešvelykinių atostogų parsivežiau iš
Lietuvos tris poezijos tomelius – Maironį, Radauską,
Venclovą. Be Naujojo Židinio numerių ir dar kokios at
sitiktinės knygelės – tai kol kas ir visa mano lietuviška
biblioteka Kembridže. Kartais taip užsinori paskaityti
kokią nors lietuvišką knygą, bet be grįžimo į Lietuvą
nieko nebus, jokia biblioteka čia nieko panašaus netu
ri... Užtat Miloszo Isos slėnio angliško vertimo – seniai
išleisto ir jau dingusio iš prekybos – elektroninėje ant
rarankių knygų krautuvėje pavyko nusipirkti net tris
egzempliorius. Tai viena knygų, kurių stengiuosi laikyti
bent vieną atliekamą egzempliorių, kad tinkamam ir
patinkamam žmogui galėčiau prie progos padovanoti.
Dauguma čionykščių jų nežino, o be manęs jas žinotų
dar keliais žmonėmis mažiau.
VI 10. Blackfriars Day – dominikoniškos pasauliečių
bendruomenės diena, dvidešimt pirmosios – ir paskuti
nės – jos metinės: mat po Velykų iš provincinės Ordino
kapitulos Oksforde grįžęs prioras parvežė naujieną, kad
nuo rudens Kembridžo dominikonų namuose įsikurs
Anglijos provincijos noviciatas, ir pasauliečiams vietos
nebeliksią. Todėl šiemet susivažiavo kone visi buvusieji
pasauliečių bendruomenės nariai – per dvidešimt ben
druomenės gyvavimo metų nemažai jų spėjo prisikaupti.
Justi lengvas gedulas netenkant dvasinio centro, savaip
pakreipusio ne vieno čia esančių gyvenimą. Kalbama
apie būdus pratęsti bendruomenės gyvavimą, netgi apie
galimą brolijos San Egidio pavyzdžiu kūrimą. Pro visas
tas kalbas apie pasauliečių bendruomenės svarbą do
minikonams ir apskritai providencinę šios pasauliečių
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bendrijos reikšmę prasimuša ne iki galo įsisąmonintas
suvokimas, kokie svarbūs buvo dominikoniškieji me
tai patiems pasauliečiams, ir nenoras pripažinti, jog
pasauliečių bendruomenė, atlikusi savo vaidmenį – iš
saugojusi Kembridžo dominikonų namus, kuriems grėsė
uždarymas – galiausiai turi pasitraukti, užleisdama
kelią vienuolijos augimui: jiems metas augti, o mums
mažėti…. Bendruomenės – kaip žmonės: kol ji gyvuoja,
viskas gerai, taip ir turi būti, bet ateina metas mirti, ir
miršta, ir nėra jokios būtinybės, kad ji apskritai būtų
turėjusi gyvuoti. Jos būtis laisva, tam tikra prasme tai
dovana ar malonė; ji padarė įtaką, pakreipė žmonių gy
venimus, ir dabar liaujasi buvus, o žmonės patys turi
rūpintis savimi ir savo tolesniu gyvenimu. There is no
eternal city, there is no abiding stay...
VI 12. Oakeshotto Draugijos pietuose sėdžiu prie Jo
Kar al išk os ios Aukšt yb ės Jord an ij os princ o Raš id o,
mano naujosios kolegijos – Gonville & Caius – studen
to. (Pirmą kartą turiu progos į ką nors kreiptis „Jūsų
Aukštybe“.) Sirijos prezidento mirties proga jo paprašo
pakomentuoti politinės padėties Artimuosiuose Ry
tuose perspektyvas. Besižavėdamas be jokių regimų
pastangų čia pat, gimstančia tikro valstybininko kalba,
susivokiu nejučiom pasiduodąs senoviniam, nuo amžių
atsikartojančiam, akimirkos snobizmą pranokstančiam
jausm ui – int el ekt ua l o fasc in ac ij ai įgimt a vald žia,
tam nuo vaikystės diegiamam ar gal net paveldėtam
valdymo instinktui, neturinčiam nieko bendra nei su
garbėtroška, nei su išskaičiavimu, nei netgi su patrio
tizmu – motyvais, lemiančiais išrinkto ar kitaip valdžią
savo pastangom pasiekusio politiko pasirinkimus. Šiuo
atveju valdžios įprasminimo klausimas net neiškyla:
kad galima gyventi kam kitam, o ne savo šaliai ir valdi
niams, tiesiog neįsivaizduojama. Tai – ir karališkosios
valdžios triumfas, ir tragedija.
VI 13. Iš Londono atvažiuoja A. R., niekad čia nebuvęs,
Anglijoje tik trumpam. Reta galimybė kito akimis pa
žvelgti į vietą, kurioje gyveni ir kuri todėl tokia įprasta,
kad nieko nebepastebi. Vienas dalykų, kuriuos, svečio
akimis tarsi iš naujo pamatau – tai Kembridžo sodai:
rūpestingas laukinių vijoklinių rožių chaosas, gyvat
vorių architektonika, aliejingi žolių aromatai, vilio
jančios paunksmės. Kiek pastangų reikia norint visa
tai palaikyti. Ne šimtmečių senumo mūrai, o sodai iš
tiesų yra kultūros tęstinumo išraiška. Sodai, kuriuos
reikia nuolat prižiūrėti, kultivuoti, kad jie išlaikytų
tą patį pavidalą laiko tėkmėje. O mūrai daug kur ir
patys gali išstovėti šimtmečius ne kažin kiek tesikeis
dami. O lietuviai auga tarp griuvėsių, praeitis suvo
kiama pirmiausia kaip griuvėsis: „Pelėsiais ir kerpėm
apaugus aukštai“ – štai Lietuvos praeitis. Griuvėsiai,
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su kuriais tęstinumas tik menamas, kuriuos geriausiu atveju galima mėginti iššifruoti – nelyginant kaž
kien o kit o akm en yj e išk alt ą hier ogl if ą: vien aip ar
kitaip įprasminti, apgyvendinti vienokia ar kitokia,
daugiau ar mažiau mitine praeitimi. Tačiau kai tikros
tapatybės ir tęstinumo nėra, viskas vienodai fiktyvu
ir arbitralu.
O ką ir kalbėti apie sodus. Vieninteliai, Lietuvoje likę –
tai kolektyviniai...
VI 30 – VII 1. Aplinkiniu keliu, per Oksfordą, išvyks
tu į Heathrow oro uostą. Čia vis tankiau nuskamba
lietuvišk i bals ai, į kur iuos iš prad žių spont an išk ai
atsisukinėju – nes Kembridže jų beveik nepasitaiko
išgirsti. Finis Angliae. Vilniaus orouoste, be galo ilgai
laukdamas vis nesirodančio bagažo, baiginėju antrą
kartą skaityti Evelyno Waugh Brideshead Revisited
(apie jame pavaizduotą ne šio amžiaus pasaulį – senųjų
Anglijos katalikų šeimų, išsaugotų tradicijų, kitoniškų
vertybių ir ištikimybių pasaulį, į kurį, pasak Waugh,
galbūt veda mažos durelės vienos iš senųjų kolegijų sie
noje). „To pasaulio niekad nebuvo,“ – pagalvoju. Taip,
La Belle Époque baigėsi – nors, būdamas Kembridže,
kartais šito gali ir nepastebėti.
VII 1–15. Lietuva – viskas susipynę ir persilieję: susiti
kimai, atsisveikinimai, šventės ir šventimai, bemiegės
naktys, konjako lydimi pašnekesiai iki aušros. Preziden
to priėmime gan žinoma išeivių figūra, man suabejojus,
ar santarvė taip jau tikrai yra absoliutus visa ko tikslas,
o ne priemonė siekti Lietuvos interesų, ima isteriškai
šaukti: „Tai ką siūlot daryti?! Šaudyti kitamanius?!“
Vargeli, kokia sumaištis – kažin, ar ir Prezidentas taip
galvoja? Taip ir norisi atsikirsti, laimei, P. R. lūpomis
sveiko proto balsas per petį šnabžda: „Einam įsipilti
vyno ir staigiai nuo jo dingstam“.
VII 15. Taip ir nespėjęs pabūti, grįžtu atgal. Iš lėktu
vo nuskubu tiesiai į vidurvasario sodo priėmimą, nes
norisi dar spėti susitikti žmones, kurių paskui galbūt
nebepavyks pamatyti iki spalio, o kai kurių – gal ir kele
tą metų. Sode tarp rožių griežiantis styginis kvartetas,
gėlės atlapuose, spalvingi klubiniai švarkai, įmantriai
sul ankst yt os nos in ait ės, skryb ėl ait ės ir vėd uoklės,
šampano taurės ir jūros kiaukutų formos sidabriniai
Pimms indai susilieja siurrealistiniame įspūdžių ver
pete. Jaučiuos apsvaigęs, viskas nerealu... Sąmonė dar
nespėjo palikti Lietuvos su jos sužalota, deformuota
tikrove, su jos neviltimi, su jos grėsme iš Rytų, su iš
davikams teikiamais ordinais, spaudos cinizmu, ir to
kiomis retomis žmogiškosios integritas prošvaistėmis.
O čia – La Belle Époque šermenys tęsiasi... Ką gi, in
piam memoriam...
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Bažnyčia ir valstybė

trys sutartys
Vytautas Ališauskas

Tarptautinėje teisėje esama dalykų, kuriuos sunku
sutalpinti į banalias liberalios politinės filosofijos sche
mas. Tai ir nenuostabu: teisė turi savo vidinę logiką,
bet drauge ji turi aprėpti jai duotą tikrovę. Vienas tokių
netikėtumų – kad Romos Popiežius yra tarptautinės
teisės subjektas, ir ne kaip Vatikano valstybės suvere
nas, bet kaip Katalikų Bažnyčios vadovas. Tiesa, gar
susis Stalino klausimas „kiek popiežius turi divizijų?“
tebesisuka ant liežuvio galo tiems, kas labai vertina
vadinamąją pragmatinę politiką, tačiau garsiai taip
niekas nebeklausia. O ir Stalino įpėdiniams buvo nuo
latinis skaudulys, kad tas divizijų neturintis Popiežius
Lietuvos atkakliai nepripažįsta Sovietų Sąjungos da
limi ir neuždaro mūsų šalies diplomatinės atstovybės
prie Šventojo Sosto. (Paskutinis šiuo klausimu rūpinosi
manding Ševardnadzė, jau prasidėjus perestroikai.)
Tad ir pasaulio bendrijai pripažinus atkurtąją Lietuvos
valstybę, su Šventuoju Sostu, kaip ir su Jungtinėmis
Valstijomis, nereikėjo iš naujo užmegzti diplomatinių
santykių – diplomatiniai atstovai čia veikė visą poka
rį. O Sovietų Sąjunga – totalitarinė oficialiai ateistinė
valstybė – iš religinių bendrijų buvo atėmusi juridinio
asmens teises, tad juo labiau ignoravo tarptautinės tei
sės pripažįstamą Popiežiaus statusą. Sovietų santykiai
su Šventuoju Sostu (o juos teko palaikyti dėl įvairių
priežasčių) galėjo būti tik neoficialūs ir dažniausiai
nevieši. Viešoji propaganda vaizdavo Vatikaną kaip
„svarbiausią Amerikos imperializmo pagalbininką“, o
specialiosios tarnybos mėgino rasti atskalūnų dvasinin
kų ir sukurti tautines bažnyčias. Pastarasis mėginimas
žlugo, katalikai liko vienybėje su Šventuoju Tėvu, bet
propaganda ir Bažnyčios atkirtimas nuo visuomenės
paliko tam tikrą įspaudą. Mūsų šalyje jis atsiskleidė
jau atgavus nepriklausomybę. Paaiškėjo daug kam ne
tikėtas dalykas: mūsų akademinė ir politinė visuomenė
yra smarkiai laicistiška. Tai ne itin nustebino tuos, kas
žiūrėjo į aplinką atvirai ir neieškojo paguodos mite apie
slaptai katalikišką Lietuvą. Daug rimtesnė bėda buvo
ta, kad Bažnyčią ir religiją daugelis intelektualinei ir
politinei „viršūnei“ priskiriamų žmonių regi maždaug
XIX a. pabaigos XX a. pradžios „laisvamanių“ akimis.
Išties – raudonąja propaganda tikėjo maža kas, ir ta
riam as Vat ik an o bend rad arb iav im as su pas aul in io
imp er ial izm o bast ion u varg u ar gal ėj o ką jaud int i.
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Sovietinis laikotarpis tiesiog užkonservavo prieškario
politinio „elito“ nepasitikėjimą Bažnyčia kaip tautiškos
valstybės konkurente. To nepasitikėjimo racionalusis
atžvilgis daugelyje šalių reiškėsi diskusija „kas pirmes
nis: Dievas ar Tėvynė?“ Politinės tikrovės plotmėje ši
diskusija virsdavo Bažnyčios ir Valstybės konfliktu; sme
toninėje Lietuvoje jis reiškėsi, be kita ko, kaip kova dėl
jaunimo organizacijų (skautų ir ateitininkų) ir švietimo
įstaigų statuso. Tam tikro aiškumo ir stabilumo abiejų
pusių santykiams teikė tik 1927 m. konkordatas. Toks
ir buvo svarbiausias senųjų konkordatų tikslas: tarp
tautinės sutarties būdu sureguliuoti Bažnyčios padėtį,
įtvirtinti jos teises ir suteikti valstybei pageidaujamas
privilegijas (pvz., galimumą dalyvauti, Popiežiui ski
riant vyskupus).
Konkordato samprata rėmėsi Bažnyčios ir Valstybės
kaip dviejų „pilnutinių bendrijų“ (societas perfecta) vizi
ja. Tai sau pakankamos, savarankiškos bendrijos, tam
tikri organizmai, sudaryti iš daugelio narių. Jos turi
tarpusavyje išsiaiškinti ir apibrėžti savo kompetenciją
ir rasti „mišrios kompetencijos“ klausimų sprendimą.
Valstybės organizmo narys katalikas čia suprantamas
kaip dvigubo pavaldumo (pasaulietinei ir dvasinei val
džiai) subjektas. Dvigubas pavaldumas ir yra galimų
konfliktų šaltinis. Ši koncepcija tiko pasauliui, kuriame
vyravo monarchinės, o XX a. autoritetinės ir net totali
tarinės valstybės. XX a. antros pusės istorinė ir politinė
padėtis iš esmės pasikeitė.
Vatikano II Susirinkimas permąstė naują pasaulio
situaciją ir teologiškai ją įprasmino. Religinės ir pa
saulietinės bendruomenės susitinka žmoguje. Žmogaus
asmuo, jo gerovė yra abiejų bendrijų tikslas. Kiekviena
bendrija tarnauja žmogaus gerovei savaip, tačiau yra
sričių, kur bendrai veikiant galima pasiekti didesnės
pažangos. Tad dabartinių konkordatų, arba, sutarčių
prielaida yra ne negatyvi – išvengti konfliktų, bet pozi
tyvi – sudaryti sąlygas bedradarbiauti. Antra vertus,
žmogaus teisių samprata reikalauja, kad valstybė ne
tik formaliai pripažintų sąžinės ir religijos laisvę, bet
ir garantuotų galimybę ja naudotis. Tad individo atveju
susitarimo užduotis – ne išspręsti dvigubo pavaldumo
problemą, o numatyti geriausias sąlygas visose priva
taus ir viešojo gyvenimo srityse žmogui įgyvendinti savo
teises. Galų gale pripažįstama ir teisėta pasaulietinių
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vytautas ališauskas

dalykų autonomija bei Bažnyčios teisė savo srities rei
kalus tvarkyti be valstybės kišimosi.
Tokia nauja Bažnyčios ir Valstybės santykių koncep
cija ir lėmė, kad po okupacijos tvarkant diplomatinius
santykius su Šventuoju Sostu, nebuvo kalbama apie
1927 m. konkordato atgaivinimą, nors komunistinės
valdžios 1940 m. sprendimas jį nutraukti buvo niekinis
tiek Bažnyčios, tiek tarptautinės teisės požiūriu. Sunku
buvo tikėtis, kad visi politikai Lietuvoje kaipmat supras
šiuolaikine europietiška žmogaus teisių samprata pa
grįstą Bažnyčios ir Valstybės santykių modelį. Vis dėlto
greitai ryžtasi pradėti rengti sutarčių projektus. Jie
rengti keletą metų, vėliau prasidėjo įprasta tarptautinių
sutarčių procedūra: Lietuvos Respublikos ir Šventojo
Sosto delegacijų derybos, parafavimas, sutarčių pasi
rašymas, Prezidento teikimas Seimui. Š. m. liepos 20 d.
Seimas sutartis ratifikavo. 78 (dėl kariuomenės sielova
dos – 79) balsai buvo „už“, 2 (5) „prieš“, 5 (7) „susilaikė“.
Pirmu žvilgsniu didesnio pasipriešinimo ratifikavimo
įstatymui nebūta – tik du Seimo nariai pasisakė prieš
sutartis. Tačiau reikia paminėti, kad posėdyje užsiregist
ravo 91 Seimo narys iš 137. Kitų salėje tiesiog nebuvo.
Ypač dėmesį patraukia Centro frakcija – iš 17 asmenų
balsavime dalyvavo 3 (dėl kariuomenės – 4). Ar tai rodo
vidinius nesutarimus dėl Bažnyčios vietos visuomenės
gyvenime? O gal tai paprastas politinis manevras – ne
balsuoti „prieš“, – daugeliui rinkėjų tai nepatiktų, bet
ir neparemti įstatymo? Ar tiesiog reikalas atrodė per
menkas, kad jam aukotum smagias vasaros valandas?
Gali būti ir taip, ir dar kitaip, bet yra faktas, kad didelė
Seimo narių dalis balsavimo tiesiog išvengė ir įstatymų
projektai priimti daugiausia esamų ir buvusių konser
vatorių, krikdemų bei „moderniųjų“ jų kolegų balsais.
Racionaliai argumentuoti prieš sutartis net kraštutinė
kairė vargiai galėjo.
Rengiant projektus, o ir derybų metu, buvo rūpestin
gai atsižvelgiama į Lietuvos įstatymus, todėl ypatingų
netikėtumų jose nėra. Praktiškai jos apibendrina lig
šiolinę mūsų valstybės legislaciją ir praktiką, susietą
su religinių bendrijų, konkrečiai – Katalikų Bažnyčios,
veikla. Sutarčių dvasią nusako Sutarties dėl santykių
tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų 1
straipsnis: „1. Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika
sutinka, jog tiek Katalikų Bažnyčia, tiek Valstybė yra
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nepriklausomos bei autonomiškos kiekviena savo srityje
ir, laikydamosi šio principo, glaudžiai bendradarbiauja
siekdamos kiekvieno žmogaus ir visuomenės dvasinės
ir materialinės gerovės. 2. Kompetentingos Lietuvos
Respublikos institucijos ir kompetentingos Katalikų
Bažnyčios institucijos abiem šalims priimtinais būdais
bendradarbiauja švietimo, kultūros, šeimos, socialiniais,
o ypač dorovės bei žmogaus orumo apsaugos klausi
mais“. Šis straipsnis išreiškia esminį susitariančių
šalių santykių principą – Bažnyčia ir Valstybė nėra
nei pavaldi viena kitai, nei atskirta viena nuo kitos
(kaip buvo Sovietų Sąjungoje). Abi šalys, Konstituci
nio teismo žodžiu tariant (plg. 2000 06 30 sprendimą),
yra atskiros, bet drauge veikia, „siekdamos kiekvieno
žmogaus ir visuomenės dvasinės ir materialinės gero
vės“. Iš šio principo plaukia Bažnyčios teisė vadovautis
Kanonų Teisės Kodeksu ir Valstybės įsipareigojimas
pripažinti Kodeksu pagrįstus Bažnyčios sprendimus.
Katalikiškoms švietimo, kultūros, jaunimo ir kt. orga
nizacijoms pripažįstamos lygios teisės – be kita ko, ir
teisė į valstybės paramą jų programoms – su kitomis
nevalstybinėmis organizacijomis. Nors šios teisės kyla
iš mūsų šalies įstatymų, tačiau kai kada atsirasdavo
neaiškumų ir net diskriminacijos atvejų – argumen
tą pareigūnai išsakydavo gan atvirai – „katalikiška
draugija, tai tegu Bažnyčia ją ir remia“. Svarbūs susi
tarimai švietimo klausimais tiksliai apibrėžia tikybos
mokytojų statusą, numato priemones jų kvalifikacijai
kontroliuoti, vadovėlių kokybei gerinti. Bene naujau
sia ir mažiausiai prieštaravimų sukėlusi sutartis – dėl
kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados. Karo
kapelionai nuo šiol turėtų tapti kariuomenės kasdieny
be, o ne išskirtine prabanga ar pramoga. Žinoma, karių
sielovada – išskirtinė sritis, jai reikės rimtai ruoštis, ir
parengti konkrečius kariuomenės ordinariato nuostatus
tariantis su Krašto apsaugos ministerija (10 str.).
    Ne kartą būgštauta, ar specialios sutartys su Šven
tuoju Sostu neprivilegijuos Katalikų Bažnyčios kitų
tradicinių religinių bendrijų atžvilgiu, pamirštant, kad
Bažnyčia šiomis sutartimis nesiekia sau jokių privilegijų.
Kadangi šios neseniai ratifikuotos sutartys išgrynina ir
į vieną vietą sutelkia daugelį svarbių teisinių sprendi
mų, jos gali tapti pavyzdžiu, kaip tvarkytini santykiai
su kitomis tradicinėmis bendrijomis.
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Rusiška ruletė
Kęstutis K. Girnius

Birželio mėnesį pablogėjo Lietuvos ir
Rusijos santykiai. Beveik kas savaitę
iškyla naujas nesutarimas arba trin
ties objektas. Jau seniai taip nežvan
gėjo retorikos kardai. Lietuvos Seimas
metė kelis iššūkius Rusijai: įstatymą
dėl okupacijos žalos atlyginimo bei
pareiškimą, kritikuojantį neigiamą
Rusijos požiūrį į Lietuvos siekį tapti
NATO nare.
Kremlius tikrai neliko skolingas.
Per savo vizitą Vokietijoje Vladimiras
Putinas pareiškė, kad NATO elgtųsi
nea ts ak ing ai, jei prii mt ų Pab alt ij o
šalis. Tai destabilizuotų ne tik Rusiją,
bet ir visą pasaulį. Rusijos atstovai
pradėjo aiškinti, kad Lietuva nebu
vo Sovietų Sąjungos aneksuota 1940
m. Rusijos Dūmos gynybos komiteto
pirmininkas Aleksejus Arbatovas pa
reiškė, kad Rusija veikiausiai išdėsty
sianti 300 000 karių Baltarusijoje, jei
Latvija (supraskite – bet kuri Baltijos
valstybė) įstos į NATO. Pagaliau Ru
sijos saugumas sukurpė ir išplatino
pasakėlę apie sulaikytą Lietuvos ir
Amerikos CŽV šnipą Pavelą Iljiną.
Lietuvoje lygiagrečiai užvirė vidaus
politikos batalijos. Opozicija konser
vatoriams, ypač Seimo pirmininkui
Vytautui Landsbergiui, priekaištavo,
kad jie kursto nesantaiką su Rusija
vidaus politikos sumetimais, ryžtasi
bloginti santykius su galingu Rytų kai
mynu, siekdami sutelkti savo rėmėjus
Seimo rinkimams. Landsbergis buvo
kaltinamas ir lese majeste už pastan
gas pasisavinti prezidento Adamkaus
prerogatyvą vadovauti Lietuvos užsie
nio politikai.
Liep os vid ur yje aistr os apr im o,
bet viską tebegaubia migla. Neatsa
kytų klausimų – aibė. Ar Lietuvos ir
Rusijos santykiai iš tiesų pablogėjo?
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Ar Seimo nutarimai sukėlė Maskvos
pyktį, ar tik suteikė Kremliui progą
daryti tai, ką jis visvien ketino daryti?
Ar Rusija laikosi nuoseklios politikos
Lietuvos atžvilgiu? Jei taip, ar ji kin
ta, ir ar pokyčiai susiję su Putinu? Ar
tokios retorikos kovos kenkia Lietuvos
pastangoms patekti į NATO, ar jos
neturi jokio poveikio, ar gal net pade
da, nes atskleidžia Rusijos slepiamą
agresyvumą ir imperialistinę mąsty
seną? Ar Lietuvos politika Maskvos
atžvilgiu nuosekli ir kas ją lemia arba
daro didžiausią įtaką – Prezidentas,
Seimas, Užsienio reikalų ministerija
ar paprasta inercija?
Sunku nuspręsti, kokios taktikos
Lietuva turėtų laikytis, reaguodama
į Rusijos veiksmus, nežinant princi
pinių Maskvos nuostatų Lietuvos ir
Baltijos šalių atžvilgiu. Akivaizdu, kad
Putinui svarbu atkurti galingesnę Ru
siją. Bet kas yra ta galingesnė Rusija,
kuriose politikos srityse ir pasaulio
regionuose ji stengsis rodyti savo ga
lią ir primesti savo valią? Ūkiškai ir
demografiškai susilpnėjusios Rusijos
karinis ir politinis potencialas nebus
greitai (jei išvis bus) atkurtas. Tad
Maskvai teks tausoti jėgas ir rinktis,
į kurį kovos lauką jas mesti.
Esama bent dviejų ryškių alternaty
vų. Pirma, Rusija gali siekti buvusio
supervalstybės vaidmens, o tai reikš
tų, jog ji, pasikliaudama savo bran
duoline ginkluote, stengtųsi atsverti
Amer ik os įtak ą net tol im iaus iuos e
pasaulio užkampiuose. Antra, ji gali
tenkintis kuklesniu vaidmeniu, savo
galią demonstruodama tik vadinama
jame „artimajame užsienyje“ ir šiek
tiek už jo. Šiuo atveju Rusija stiprintų
savo sausumos kariuomenę ir kitas
nebranduolines pajėgas ir atkakliai

priešintųsi kitų skverbimuisi į tai, ką
ji laiko savo teisėta tradicine interesų
sfera. Kaip tik šis variantas Lietuvai
būtų pavojingiausias. Vieši ginčai tarp
gyn yb os min istr o Igor io Serg ej ev o
ir Generalinio štabo
virš in ink o Anat ol i
jaus Kvašn in o dėl
strat eg in ių gink lų
apimties ir statuso
rodo, kad Rusija dar
neaps is prend ė dėl
strat egin ės kryp
ties.
Panaši situacija ir
su Rusijos politikos
Liet uv os ir Balt ij os šal ių atž vilgiu
pagrindais. Ir čia matyti du variantai.
Pirma, Rusijos politika yra diferen
cijuota, iš esmės pragmatiška, rea
guojanti į tikrus ar įsivaizduojamus
išš ūk ius, skub ant i išn aud ot i vis as
galimybes savo interesams ginti. An
tra, Rus ij os pol it ik a yra vien al yt ė,
nedviprasmiškai nukreipta prieš Bal
tijos šalis ir jų pastangas integruotis į
Vakarus; nors taktiniais sumetimais ir
siekiama sukurti nuosaikios politikos
regimybę, atskiros šalys vertinamos
skirtingai.
Pagal pirmąjį variantą santykius
su Baltijos valstybėmis lemia realūs,
bet lanksčiai interpretuojami Rusijos
interesai – rusų mažumos teisių gy
nimas, priešinimasis NATO plėtrai,
ekon om in ės įtak os Balt ij os šal yj e
stiprinimas. Daromas spaudimas, bet
nesigriebiama radikalių priemonių,
pavyzdžiui, griežtų ūkinių sankcijų.
1992–1995 m. Estija buvo pagrindinis
Maskvos taikinys, iš dalies dėl to, kad
nesuteikė vietos rusams pilietybės,
reik al av o, kad Maskv a prip až int ų
1920 m. Tartu sutartį, buvo pirmoji,
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atsisakiusi rublio. Bet dalis trinties
priežasčių išnyko, Estijos diploma
tai išmoko prilaikyti savo liežuvius
ir ner ea g uot i į kiekv ien ą Maskv os
priekaištą, ir santykiai normalizavo
si. Latvijos padėtis yra keblesnė, čia
Rusijos interesai gerokai stipresni.
Latv ij oj e gyv en a daug iaus ia rus ų,
jie jaučiasi diskriminuojami piliety
bės ir kalbų įstatymais. Latvija yra
ūkiškai svarbiausia šalis, ir ne tik dėl
Ventspilio naftos terminalo. Rusai įta
kingi Latvijos ūkyje, ypač bankuose.
Galiausiai ypatinga ir Latvijos geo
strateginė padėtis. Neutralizuota ar
neutrali Latvija sumenkintų Estijos
ir Lietuvos narystės NATO reikšmę,
atkirstų Estiją, netiesiogiai ir Suo
miją, nuo NATO branduolio. Įtampa
kartais mažėja, pvz., 1998 m. Latvijai
sušvelninus pilietybės suteikimo są
lyg as. Bet pam at in is prieš išk um as
lieka. Rus ij os int er es ai Liet uv oj e
yra gana kuklūs, rusų mažuma nėra
diskriminuojama, tad santykiai pa
stovūs ir pakankamai draugiški. Tad
atitinkami Lietuvos veiksmai galėtų
šį polinkį sustiprinti ir net paversti
Rusiją geru Lietuvos kaimynu, gal
net draugu.
Bet yra ir antroji Rusijos strategijos
interpretacija, pagal kurią Rusija turi
vieningą nedraugišką požiūrį į visas
Baltijos valstybes, nors ir neketina
imtis jas susigrąžinti jėga. Santykiai
su Lietuva buvo šiltesni ne tiek dėl
obj ekt yv ių priež asč ių, kiek dėl to,
kad diferencijuotai traktuoti Lietuvą
diplomatiškai naudinga. Kremlius gali
viešai tvirtinti, jog jis nėra iš principo
nusistatęs prieš Baltijos šalis. Su Lie
tuva sugyvenama, nes ji neskriaudžia
rusų mažumos. Santykiai su Latvija
esą būtų panašūs, jei ji gražiau elgtųsi
su vietos rusais.
Jei šiuo požiūriu svarbu Lietuvą
traktuoti skirtingai, tai kitais atvejais
su Baltijos valstybėmis elgiamasi vie
nodai. Didesnė nuolaida vienai verstų
dar yt i pan aš ią nuol aid ą kit oms. O
nuolaidų pobūdis ir apimtis griežtai
ribota. Taigi galima pasirašyti sienos
demarkavimo sutartį su Lietuva, bet
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atidėti jos ratifikavimą. Priešingu at
veju santykiai būtų pernelyg normalūs
ir reiktų dėl sienos susitarti su Estija
bei Latvija. Juolab negalima pritarti
vienos Baltijos valstybės įstojimui į
NATO. Neperžengiama linija aiški.
Teoriškai nustatyti, kuri intepreta
cija tiksliau nusako Rusijos politiką,
galima patikrinus jų ateities progno
zes. Jei Rusijos strateginės nuostatos
yra priešiškos visoms Baltijos šalims,
tai dar kurį laiką nebus ratifikuojama
sienos demarkavimo sutartis. O jei
Rusijos išpuoliai prieš Lietuvą kurį
laiką tęstųsi, Maskva turėtų gerinti
santykius su viena iš Lietuvos kai
mynių, veikiausiai su Estija. Bet jeigu
Rusijos politika yra diferencijuota ir
pragm at išk a, sien os dem ark av im o
sut art is tur ėt ų būt i rat ifi k uoj am a,
ir palyginti greitai. Be to, išpuolių
prieš Lietuvą neturėtų lydėti santy
kių su Estija atšilimas, jei Estija to
nenusipelnė.
Nuo int epr et ac ij os teis ing um o
priklauso ir retorikos kovų vertini
mas. Jeigu Rusija iš esmės priešiškai
nusistačiusi ir tik ieškojo dingsties
įtampai pad id int i, Seim o išš ūk iai
atliko labai kuklų vaidmenį ir nepa
keitė santykių pagrindų. To negalima
tvirtinti, jeigu Rusijos politika lanks
tesnė. Šiuo atveju liūto tampymas už
ūsų gali turėti neigiamų padarinių,
net užkirsti kelią sutarties ratifika
vimui.
Bet reikalai nėra tokie paprasti.
Kelių prognozių nepakanka interp
retacijos teisingumui nustatyti. Tas
pats Rusijos veiksmas dera su abiem
int erpr et ac ij om. Past ar uoj u met u
prisiminta, kad 1991 m. pasirašyta
tarpv alst yb in ių sant yk ių pag rind ų
sutartis yra terminuota. Visi skirsniai,
išskyrus pirmąjį, galioja dešimt me
tų ir yra automatiškai pratęsiami tik
tada, jei nė viena pusė pusmetį prieš
baigiantis terminui neprašo pakeiti
mų. Jau dabar nuogąstaujama, kad
Maskva vers Lietuvą daryti nuolaidų,
juolab jog ji vilsis, kad naujoji valdžia
bus jai nusiteikusi palankiau. Ši prog
nozė perdėm pesimistiška. Bet koks

mėginimas radikaliai pakeisti sutartį
sukeltų pasipiktinimo ir protestų ban
gą, kuri ribos naujos valdžios veikimo
galimybes, o sutarties denonsavimas
arba Lietuvai nepriimtinų sąlygų iškė
limas sustiprintų nuomonę Vakaruose,
kad Rusijos politika radikalėja ir ke
lia didesnį pavojų kaimynams. Tada
įtik in amesn i taptų NATO nar yst ės
šalininkų argumentai. Jei Maskvoje
dominuotų griežtosios linijos šalinin
kai, jie tai suprastų ir nereikalautų
esminių sutarties pakeitimų. Pana
šiai, bet dėl kitų priežasčių, elgtųsi
Maskva, jei užsienio politikos gaires
reguliuotų pragmatikai. Santykiai su
Lietuva tiek nepablogėjo, kad reiktų
griebtis tokių radikalių priemonių,
kaip sutarties denonsavimas.
Rusijos ir kitų šalių užsienio politi
ka nėra vieną kartą nustatoma visiems
laikams, net kai uoliai stengiamasi
užtikrinti tęstinumą. Kozyrevas, Pri
makovas, Putinas – kiekvienas paliko
skirtingą antspaudą Rusijos užsienio
politikoje. Diplomatai, kaip ir kiti biu
rokratai, nėra abejingi savo viršininkų
norams, tad pasuko diplomatijos laivą
į ministro mėgstamus vandenis. Pats
kursas dažnai yra trapus kompromi
sas, kurį gali destabilizuoti išorės įvy
kiai. Seimo nutarimai gali tiek nuvilti
ar susilpninti pragmatikus, kad laimės
konfrontacijos kursas. Tad veiksmai,
tur intys pad ėt i nus tat yt i, kur i in
terpretacija labiau atitinka tikrovę,
iš dalies pakeičia tikrovę, o kartu ir
interpretacijos tikslingumą.
Interpretacijos migla liks neper
matoma, bet vienas dalykas aiškus.
Nepaisant nemenko prezidento Adam
kaus moralinio autoriteto, užsienio
politika ir toliau slys iš jo rankų, jei
jis neturės jokių naujų idėjų. Kasdie
nius darbus atliks diplomatai. Visuo
menės, Lietuvos ir užsienio dėmesį
patrauks tie, kurie pasako ką nors
nauja. Prezidento patarėjai neturėtų
skųstis Prezidento galių uzurpavimu,
nes jų nesugebėjimas ką nors sugal
voti atveria kelią tiems, kurie pajėgia
prabilti kitaip.
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Mažųjų „kasdienybės mitų“ Atšvaitai
lietuvių vardyne
Bronys Savukynas

Išblėso simboliai, mitai tapo svetimi, tačiau tik
roji juos įkvėpusi gyvoji dvasia nevirto tiesiog
Nieku. [...] vadinasi, mitiškumas tebegyvuoja
mumyse toliau, tiesa, paslėptas, tačiau ne tiek,
kad negalėtume jo aptikti ir atskleisti.
Ulrich Mann1

Plačiai pripažintame „Religijų žodyne“, parengtame
Hanso Waldenfelso, remitizacijos (Remythisierung)
sąvoka aiškinama taip: „Normos ir vertybių sistemos,
nustojusios tradiciškai galioti dėl ardomojo Apšvietos
poveikio, vėl įvesdinamos kartu su prasmę kuriančiais
reikšmių kompleksais, kurie nors ir nebėra rišliai pa
pasakojami ir filos.[ofiškai] sutirštinti nebevirsta ide
ologija, bet vis dėlto yra veiksmingi. Šie „kasdienybės
mitai“ (R. Barthes) yra išsklidę (diffus) ir nesileidžia
preciziškai suvokiami, tačiau, nepaisant to, turi nenu
vertinamos galios formuoti dabartį“2.
Tie „prancūzų kasdienio gyvenimo mitai“, kuriuos
analizuoja Roland’as Barthes’as veikale Mythologies
(vokiškas vertimas Mythen des Alltags3), yra nauji,
sekuliarūs, ir juose kalbama apie dabartį; senųjų – va
dinkime juos tradiciniais – mitų pamatinis įvykis visada
yra buvęs priešistorėje, in illo tempore. Be to, tradi
cinių mitų tematika yra gana aiškiai ribota („pradžių
pradžia“, paklydimas, išganymas, eschatologija, išmintis
ir pan. – tai filosofinės temos), o Barthes’o „kasdienybės
mitais“ gali tapti bet kas. Jis teigia: „Yra mito formos
ribos, bet turinio – jokių. Ar viskas tad gali tapti mitu?
Manau, kad taip, nes universumas yra iki begalybės su
gestyvus. Kiekvienas pasaulio objektas gali iš uždaros,
nebylios egzistencijos pereiti į aptariamą, visuomenei
užvaldyti atvirą būvį, nes joks – natūralus arba nena
tūralus – įstatymas nedraudžia kalbėti apie daiktus“4.
Be to, toje Barthes’o mitologijoje „Kai kurie objektai
BRONYS SAVUKYNAS – lituanistas, „Kultūros barų“ vyriaus.
redaktorius. Šis straipsnis – tai vokiškai parašyto pranešimo, š. m.
birželio 17 d. skaityto Veclare (Vokietija), tenykštės Fantastinės
bibliotekos ir M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos surengtoje
konferencijoje, autorizuotas ir papildytas vertimas.
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tampa mitinio žodžio grobiu tik akimirkai, paskui jie
vėl dingsta, kiti užima jų vietą ir virsta mitu“5, o tra
diciniai mitai nėra stochastiniai dariniai – jie randasi
iškilus egzistencinei reikmei išsiaiškinti pasaulio ir
žmogaus jame prasmę, jie arba jų fragmentai išlieka
per tūkstantmečius.
Čia imamės aptarti kiek kitokių „kasdienybės mitų“
(Barthes’o terminas čia irgi tinka) porūšį – tai tradicinių
mitų nuotrupos, arba tik jų atšvaitai, desakralizuoti,
nes seniai atsiję nuo atitinkamų ritualų, ir todėl tapę
kasdieniški.
Skiriant nuo Barthes’o analizuotųjų, kurie pagal jų
išplitimą vadintini didžiaisiais, šiuos galima vadinti ma
žaisiais „kasdienybės mitais“. Jie reiškiasi tik kaip seno
sios lietuvių mitologijos padrikos atplaišos, dabartinėje
lietuvių kalboje dažniausiai manifestuojamos dievybių
vardais. Galima skirti tris šių vardų vartojimo rūšis: 1)
remitizuota vartosena, 2) demitologizuota vartosena ir
3) mitologizuota pseudomitinių vardų vartosena.

1. Remitizuota vartosena
Lietuvoje mitinių būtybių vardus imta vartoti as
menvardžiais tik XX a. pradžioje, taigi tuomet, kai
kulminaciją pasiekė tautinio atgimimo sąjūdis, įkvėp
tas ir veikiamas romantizuoto istorijos vaizdavimo ir
aiškinimo. Į tautinių vardų repertoriumą buvo įtraukti
senieji lietuvių asmenvardžiai, daugiausia istoriniuo
se šaltiniuose paminėti kunigaikščių vardai (Aµgirdas,
Gedimínas, Kęstùtis, Míndaugas, Vôtautas, Vytìnis ir
kt.). Tačiau moteriškų asmenvardžių istoriniuose šalti
niuose rasta vos keletas (Birùtė, Danùtė, Ringãilė), todėl
sudarinėjant kalendorių vardynus labai pravertė miti
1
Mann U., „Apie mitinį mąstymą“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1993,
Nr. 3, p. 14.
2
Lexikon der Religionen, begr. von Franz König, hrgs. von Hans
Waldenfels, 2. Aufl., Freiburg im Breisgau: Herder, 1988, S. 445.
3
Barthes R., Mythen des Alltags, Deutsch von Helmut Sceffel, Suhr
kamp Verlag Frankfurt a. M., 1964.
4
Ibid., p. 85–86.
5
Ibid., p. 86.
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draudimo žmonėms duoti mitinių būtybių, ypač dievybių,
vardus; šiems vardams galiojo tabu, tad jų vartojimas,
kad ir suvokiant mitinę prasmę, jau suponuoja desak
ralizuotą „kasdienybės mitą“. Suprantama, šių vardų
reikšmių mitologinė konotacija pareina nuo jų recipientų
mitologijos išmanymo. Recipientai, kuriems žinomos
atitinkamų mitinių būtybių funkcijos, šiems vardams,
be abejo, teikia onomantinę reikšmę, t. y. vardu linki
to, ką nusako numanoma jo etimologinė ar konotacinė
reikšmė, pvz., suteikiant vardą Austėja, gali būti jai
linkima tapti „rimta ir santūria moterim“.
Apie šį romantinį „prietarą“, regis, galima pasakyti
tą patį, kaip ir apie tikėjimą karvių šventumu Indijoje.
8-ame dešimtmetyje atlikta studentų apklausa parodė,
kad jie iš dalies – maždaug 35 procentais – karvių šven
tumu tiki, o iš dalies – maždaug 65 procentais – netiki.
Taigi tikėjimas, pasak Algirdo Juliaus Greimo, yra ne
kategoriška, o reliatyvi sąvoka7.

2. Demitologizuota vartosena
Kultūros sociologas Vytautas Kavolis savo studijos
„Civilizacijų analizė“ skyriuje „Moralės humanizavimas
ir „sakralumo sugrįžimas““ šitaip aptaria kultūros sak
ralumo–sekuliarumo dichotomijos vieną iš aspektų:

Paulius Galaunė. Prie Mildos aukuro griuvėsių.
Iliustracija iš žurnalo „Jaunimas“.
1913 m. balandžio mėn.

Kultūros
pobūdis

Sakrali (tai, kas spontaniškai gerbiama 	
dėl jo paties vertės)
Sekuliari (tai, kas panaudojama individu-	
aliems ar grupiniams interesams)8.

nių būtybių vardai. Naujojo lietuvių tautinio vardyno
radimasis patvirtina Hanso Georgo Gadamerio teiginį,
kad romantizmui: „Mitas tampa nešėju savosios tiesos,
neprieinamos racionaliam pasaulio aiškinimui“6.
Į tautinių vardų sąrašus kalendoriuose buvo įtraukti
kone visų žinomų senovės lietuvių mitinių būtybių ir
dievybių vardai. Tad dabar gana dažni yra tokie mo
terų vardai:
Aust¸ja – bičių dievybė, „šeimynos, rimtų ir santūrių
moterų globėja“ (: liet. ãusti, ãustyti);
Daliâ – dievybė, „likimo dalytoja“ (: liet. dalôti);
Gabijâ – namų židinio deivė (: liet. góbti, praes. gåbia,
gõbia);
Lãima – gyvenimo pradžios, gimimo, likimo deivė
(<*laid-mâ: liet. leisti, laidyti).
Šie vardai tebeturi išlaikę simbolinį ryšį su senai
siais mitais, gana aiškios yra jų nuorodos į atitinkamas
dievybių funkcijas, todėl jų vartojimą galima laikyti
remitizuotu. Neabejotina, kad pagonių religijoje būta

Taip pat ir Barthes’o įvardyti „kasdienybės mitai“,
ypač mit ol og in iai vard ai, pan aud oj am i pragm at iš
kiems tikslams, pvz., reklamai – firmų ir net prekių
pavadinimams – nes dėl savo neskaidrios reikšmės turi
slaptingumo ir fascinacijos galios. Antai skutimosi putos
(made in European Community) pavadintos Excalibur
(karaliaus Artūro legendinio kalavijo pavadinimas).
Tik vis dėlto keista, kodėl taip pavadintos putos, o ne
skutiklis.
Lietuvoje dabar nemažai firmų yra pasivadinusios
mitinių būtybių vardais. Galima skirti dvi tokių pava
dinimų rūšis: 1) prasmingai motyvuotą įvardijimą ir 2)
nemotyvuotą, kai etimologinė arba konotacinė vardo
reikšmė neturi nieko bendra su įvardijamu objektu.
Pirmojo atvejo galima pateikti tokių pavyzdžių:
Aušlavis – vaistinės Vilniuje pavadinimas (tai iškreip
ta senųjų prūsų dievavardžio Auschauts (pagal Luką

6
Gadamer H. G., „Mitas ir protas“, in: Idem, Istorija, menas, kalba,
sudarė ir vertė Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 1999, p. 22.
7
Greimas A. J., Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir žmones,

Vilnius–Chicago, 1990, p. 21.
8
Kav olis V., Civ iliz ac ijų analiz ė, Viln ius: Balt os lank os, 1998,
p. 264.
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Davidą) forma, vėliau Auschleuts – „visų negalių, ligų
ir sveikatos dievas“);
Austėja – jaunimo savanoriškos veiklos organizacija
(bičių deivės vardas primena stropumo dorybę);
Gabija ir Laima – taip vadinasi žurnalai moterims;
jau aptartos šių deivių funkcijos, be abejo, simboliškai
susijusios su šių žurnalų paskirtimi.
Turbūt daug daugiau dievavardžių įvairių firmų pa
vadinimams vartojama profaniškai – be simbolinio ryšio
tarp vardo reikšmės ir objekto paskirties. Remiamasi
vien jų slėpiningomis ir todėl fascinuojančiomis, var
totojui onomasiologiškai nemotyvuotomis reikšmėmis,
kaip antai:
Gabija – maisto prekių parduotuvė Vilniuje; Laima9 –
viešbutis ir naktinis baras Druskininkuose; Perkūnas –
restoranas Vilniuje (Perk¿nas – griaustinio dievas,
pagal Greimo apibrėžimą „dieviškosios ir žmogiškosios
tvarkos saugotojas“).

3. Mitologizuota pseudomitinių
vardų vartosena
XIX a. pagrįstai apibūdinamas kaip istorizmo amžius.
Lietuvoje tai buvo romantiškojo istorizmo laikotarpis.
Romantizmas įtvirtino tokią individo sąmonės struktūrą,
kuri esmingai skiriasi nuo švietėjiškos asmenybės pro
to diktato. Gadameris taip nusako romantizmo ir mito
santykį: „Bet mito ir proto santykis yra ir romantizmo
problema. Jei romantizmu laikome bet kokį mąstymą,
kuris neatmeta galimybės, kad tikroji dalykų tvarka
yra ne šiandien ir ne bus kada nors, bet kad ji kažkada
buvo, ir kad esamam ar būsimam pažinimui nepriei
namos kažkada žinotos tiesos, tai akcentai išsidėlioja
visai kitaip. Mitas tampa nešėju savosios tiesos, ne
prieinamos racionaliam pasaulio aiškinimui. [...] Taip
perkainojęs mitą, romantizmas atvėrė ištisą platų naujų
tyrimų lauką“10.
Garsusis Jacobo Grimmo veikalas „Vokiečių mito
log ij a“ (Deuts che Myth ol og ie), pag rįst ai prip až įst a
mas davęs pradžią moderniajai mitologijai, pasirodė
1835 m. Tais pat metais Vilniuje buvo išleistas Teodoro Narbuto devyntomės „Lietuvių tautos istorijos“
pirm as tom as „Liet uv ių mit ol og ija“ (Mit ol og ia Li
tewska). Nekritiškai naudodamasis istorinių šaltinių
duomenimis, juos papildydamas neva jo paties rekonst
ruotais, o iš tikrųjų paties sukurtais ar kompiliuotais
faktais, suplakdamas visų baltų tautų (lietuvių, latvių, prūsų) medžiagą, rigoristiškai laikydamasis in
terpret at io class ic a (t. y. graik ų–rom ėn ų pant eo n o
atit ik im o) nuos tat os, Narb ut as par aš ė kon e „išs amiausią“ tuometinėje Europoje mitologijos veikalą.
9
Kai kurie tarsi dievavardiniai įmonių pavadinimai, ko gero, gali būti
tik jų savininkių vardai.
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Paulius Galaunė. Pasakų žinynas. Iliustracija
iš žurnalo „Jaunimas“.
1913 m. spalio mėn.

Tarp kitko, vienas pirmųjų šio veikalo kritikų buvo
žinomas vokiečių kalbininkas Augustas Schleicheris;
jis konstatavo, kad veikalas parašytas be deramo tiks
lumo ir kritiškumo11.
Reikia pasakyti, kad iš 130 (sic!) Narbuto aprašytų
mitinių būtybių, ko gero, daugiau negu pusė yra jo pa
ties pramanytos. Tai, kad Narbuto mitologija vertinama
kritiškai, buvo žinoma gana siauram specialistų būriui, o
patriotiškai nusiteikusi, romantinio entuziazmo apimta
šviesuomenė Narbuto mitologiją priėmė palankiai ir net
su pasididžiavimu. Tuomet Lietuvoje labai populiarus
lenkų rašytojas Józefas I. Kraszewskis, nors ir kritiškai
vertindamas Narbuto mitologiją, savo veikaluose iš jos
panaudojo ganėtinai daug medžiagos ir šitaip prisidėjo
prie Narbuto falsifikatų platinimo.
Keletas tokių falsifikuotų deivių vardų pakliuvo ir į
tautinį vardyną, pvz.:
Mílda – gan a pop ul iar us vard as, pas ak Narb ut o,
„meilės ir piršlybų deivė“;
Nijõlė – „požemio deivė, pragaro karalienė“ (Narbuto
10
11

Gadamer H. G., op. cit., p. 22.
Schleicher A., Lituanica, Wien, 1853, S. 28.
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aiškinimu – slav. Nija „požemio karalystės deivė“ + liet.
ola). Pasak Narbuto, atliepianti graikų Prozerpiną.
Dabar iš Narbuto falsifikatų bene dažniausiai vartoja
mas yra senovės lietuvių rojaus pavadinimas Anapilis.
Manau, kad man yra pavykę nustatyti, iš kur Narbutas
pasiskolino šį „vietovardį“. Sakso Gramatiko istorijoje
Gesta Danorum atpasakojama saga apie vikingų kar
žygį Starcaterus. Šis, kovodamas „su kuršių, sembų,
žemgalių (orig. sangalorum) kariuomene“ ir pasiekęs
„visur, kiek akys mato, šlovingą pergalę“, išgirsta, kad
kažkur, toli Rusijoje, siautėja plėšikas:
Nepaprastai pagarsėjęs kovikas (gladiator), vardu
Wisinnus, įsitaisęs būstą ir buveinę Rusijoje, palei
uolą, kuri vadinasi Anafial, kankino artimas ir toli
mas apylinkes visokiomis piktadarybėmis.12
Starkateras, žinoma, ten nukeliauja ir vienu mūšiu
įveikia piktadarį, turintį burtininko galių. Narbutas
savaip atpasakoja šį sagos fragmentą:
Yra labai aukštas kalnas, stati neprieinama uola,
vadinama Anapiliu13, Anafielas, į kurią vėlės turėjo
kopti. [...] O kuo turtingesnis buvo žmogus, tuo sun
kiau jam kopti, nes vėlę apsunkina žemiški turtai;
neturtingasis, lengvas kaip plunksnelė, gali įsiropšti
į kalną, jeigu gyvas būdamas nepapiktino dievų. Prie
šingai, turčių nusidėjėlį apiplėš po kalnu gyvenantis
slibinas Wizunas [...].14

Ana-: sen. skand. *ãnn (<*awnaR) ‘senas’, plg. asmen
vardžius – sen. skand. Ãni, sen. šved. Ane, taip pat sen.
vok. aukšt. ano ‘senolis, protėvis’, prus. ane ‘senolė’,
liet. anôyta;
fial: sen. skand. fjall ‘uola, kalnas’, fryzų fial ‘t. p.’,
sen. islandų hvâl ‘uola’ <germ. *felza ‘uola’ (lyginamieji
žodžiai iš J. de Vrieso žodyno)15.
Ypač populiarus Anapilis tapo trečio dešimtmečio
antroje pusėje, kai Palangoje atsirado taip pavadintas
kurhauzas. Beje, kurhauzo savininkas Vailokaitis bu
vo paskelbęs šios įmonės vardo konkursą, kurį laimėjo
Palangos progimnazijos mokiniai, aišku, jau skaitę
„Vytuolio raudos“ Fausto Kiršos vertimą. Šiandien vargu
ar rastume nekrologą, kuriame nebūtų tokio sakinio:
„Jis / ji iškeliavo į Anapilį“.
Čia jau dera prisiminti ir tikrąjį, Kazimiero Būgos iš
aiškintą, senovės lietuvių rojaus vardą: „Žodžiu dausios
lietuviai vadina ne tiktai „tėvų protėvių dvasias“, bet ir
jų gyvenamają vietą [...]. Taigi, dausia arba dausios
(dausos) ir bus tikrasis senovės lietuvių „rojus“, mūsų
tėvų protėvių bei senelių prosenelių ilsėjimosi vieta.
[...] Po Dausias, tąjį lietuvių`Hlusion pedion dausioją
mūsų vėlės“16.

***

Taigi Narbutui uola Anafjal virsta rojum Anafielas,
o gladiator Wisinnus – slibinu Wizunas. Kraszewskis
šį lietuvišką rojaus vardą keliskart mini savo poemoje
„Vytuolio rauda“. Šio kūrinio vertimuose ilgainiui atsi
randa galutinai sulietuvinta forma Anapilis su spėjama
reikšmę „ana pilis“. Tai liaudies etimologijos pavyzdys;
šio legendinio vietovardžio mokslinė etimologija galėtų
būti tokia:

Tai, žinoma, tik eskizas iš tikrinių vardų, susijusių
su mitologija, istorijos, bandymas išsiaiškinti, kiek ir
kaip jie manifestuoja senuosius mitus ar išlikusius jų
fragmentus. Toliau, matyt, būtų tikslinga į šį reiški
nį pažvelgti kitu aspektu, kaip kad teigia minėtasis
„Religijų leksikonas“: „Kadangi „kasdienybės mitai“
nepasirodo visu savo pavidalu, jie tebelieka daug kuo,
neprieinami analitinio proto kritiškai pagavai. Galima
bandyti šią mitų rūšį interpretuoti kaip „pilietinės reli
gijos“ (Zivilreligion) (fragmentišką) artikuliaciją“17.

Bet tau jau turbūt antropologų darbas.

12
Eximie opionis gladiator, nomine Wisinnus, apud Ruscian rupem, que Anaf ial dic it ur, sed e et mans ion e comp lex us, uic in as
long inq ua sq ue prou inc ias omn i iniur ie gen er e uexaui t (Sax on is
Grammatici Gesta Danorum, hrsg. A. Holder, Strassburg: Vlg. von K.
Trübner, 1986, S. 187).
13
Į lietuviško vertimo tekstą forma Anapilis įterpta vertėjo ar redak
torių.

14
Narbutas T., Lietuvių tautos istorija, t. 1, Vilnius: Mintis, 1992,
p. 314.
15
Vries J., Altnordisches etymologisches Wörterbuch, 2. verbess.
Aufl., Leiden: E. J. Brill, 1977.
16
Būga K., Rinktiniai raštai, t. 1, p. 554; plačiau žr. Beresnevičius
G., Dausos, Vilnius, Gimtinė–Taura, 1999, p. 19–37.
17
Lexikon der Religionen, hrsg. von Hans Waldenfels, S. 446.
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PALEMONo LEGENDOS PERIFERINIS TURINYS
Lietuvių kilmės teorija XIII–XV a.

Gintaras Beresnevičius

Palemono legenda, žinoma iš Lietuvos metraščio (By
chovco kronikos), Motiejaus Strijkovskio, Alberto Vi
jūko-Kojelavičiaus ir vėlesnių romantinių redakcijų
– standartinė XVI a. legendinė etninė ideologema. Tai
šiandien istoriografiškai pripažinta, ir už šio teiginio
ribų išeiti neturiu nei noro, nei kokio nors pagrindo.
Bet mano tikslas – ne darsyk partrenkti Palemoną
ant menčių, – šis grubus ir neskoningas istoriografinis
dziudo veiksmas jau nusibodęs. Norėčiau susitelkti ne
tiek į kritiką – kuri dažniausiai nukreipta ne į legendą,
o į jos išraiškos priemones ar jos perrašinėtojų menta
litetą – kiek į analizę, nes Palemono legendos turinio
niekas taip ir nėra pamėginęs analizuoti.
Šiame straipsnyje apsiribosiu lietuvių ir apskritai
baltų kilmės versijomis, kurios Lietuvoje, Lenkijoje ir
Vakarų Europoje buvo žinomos „iki Palemono“, arba iki
Lietuvos metraščio sudarymo, t. y. – iki XVI a. Visi jose
esantys legendiniai intarpai dažnai kritikuojami kaip
vėlyvos istoriografijos produktas, mėgėjiška kompilia
cija, jau vien dėl to savaime nepatikima. Tačiau taip
nepastebima, kad nepasitikėjimas XVI a. šaltiniais
automatiškai atgaline data nukreipiamas ir į juose
naudojamą XV a. informaciją, ir taip nepaisoma lietuvių
romėniškos kilmės teorijos pobūdžio XV a. šaltiniuose.
Bet ar kas išmeta aukso gabalą, jei jį apdirba prastas
juvelyras? Akivaizdu, kad Palemono legenda neatitinka
istoriografinės kritikos. Tik kodėl taip yra?
Subrendusi valstybė privalo turėti savo ideologiją,
savo protėvius didžiavyrius, savo istorinį ab ovo. Šiuo
požiūriu nepaprastai pasisekė romėnams ir graikams,
– jų etniniai, ideologiniai, valstybiniai, poliniai, civili
zaciniai, religiniai dariniai turėjo precedentus. Už tai
iš dalies reikia dėkoti Homerui, Vergilijui, Titui Livijui,
iš dalies – patiems protėviams, kurie išties blaškėsi nuo
Kolchidės iki Gibraltaro stulpų, svilindavo rankas ant
tuometinių grilių, pasižymėdavo narsa ir dorybėmis
etc. Graikai ir romėnai tapo rašto tautomis (indoeuro
piečių kontekste) labai anksti, tai, ką atsiminė, spėjo
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užrašyti, ir ši sueiliuota tradicija tapo, pvz., kiekvieno
romėniuko lavinimo pagrindu – kitaip tariant, jie mo
kėsi iš precedentų.
Šita precedentinė savimonė nuvedė taip toli, kad įvy
kis, nepagrįstas precedentu, išvis negaliojo (tai Antika
perdavė ir Viduramžiams – pakito tik precedentai).
Graikų karaliukai, tironai, įkopę sostan ar dar anksčiau,
susirasdavo mitinį protėvį, nors toli ieškoti ir nereikė
davo – Romoje ir Graikijoje daugybė „normalių šeimų“
rimtu veidu kildindavo save jei ne iš Dzeuso, tai bent
iš Heraklio. Pritempimai būdavo juokingi, nors kartais
ir remtasi kokiu žinomu mito fragmentu, dažniausiai
būdavo tiesiog laisvai fantazuojama. Tačiau be miti
nės genealogijos užnugario paprasčiausiai nebūdavo
įmanoma apsieiti.
Ir vis dėlto šiandien moksle niekam neateina į galvą
tokia nutrūktgalviška metodologinė eskapada: pasitel
kus kokios antikinės šeimos sumeistrautą mitinę legen
dinę tradiciją, kildinančią ją iš Heraklio, išsityčioti iš
chronologinių šuolių, vardų ir vietovardžių makalynės,
istorinių nesusipratimų ir oriai pareikšti, kad tokie
nonsensai reiškia, jog Heraklis graikų mitologijoje bu
vo nežinomas, kad jį susikūrė ta pati nukvakusi šeima,
susėdusi sau prie kiaušinienės kur Beotijos kaimelyje.
Kad kaimynai pavydėtų.
Manding kažkas panašaus lietuvių ir lenkų istoriog
rafijoje vyksta su Palemono legenda.

ISTORIOGRAFIJOS PRIPAŽINTOS
LEGENDOS IŠTAKOS: JONAS DLUGOŠAS
IR STUDENTAI
Konstantinas Avižonis savo išsamų straipsnį apie
lietuvių kilimo iš romėnų teoriją pradeda stipriai su
kaltu ir aiškiu sakiniu:
„XV a. Lietuvoj susidarė ir plėtojosi įdomi teorija, tvir
tinanti, esą Lietuvos kunigaikščių dinastija ir aukštoji
bajorija yra kilę iš romėnų didikų, užklydusių į Lietuvą.
Ta teorija šiandien jokios kritikos neišlaiko ir yra įdomi
tik kaip tų laikų istoriografijos padaras. Tačiau savo
laiku ji buvo tiek stipriai įsigalėjusi Lietuvoje ir kai
myninių valstybių visuomenėje bei istorijos veikaluose,
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jog net 400 metų buvo laikoma tikru ir neužginčijamu
istorijos faktu“1.
Pasak istoriografijos, pirmasis lietuvius iš romėnų
ėmėsi kildinti Jonas Dlugošas (1415–1480). Nors ir pa
brėžiama, jog veikiau jis pirmasis šią tradiciją užrašė,
tuojau visas dėmesys paprastai sutelkiamas į Dlugošą
ir Jogailą, bet ne į legendos turinį. Niekaip neprieina
ma prie natūralaus klausimo: kokia informacija slypi
už Palemono legendos? Atsakymas visada toks: ji buvo
reikalinga ir atitinkamai sukurta. Aiškinama, kokią
kvailystę ar chronologinį riktą įterpė ar pašalino kuris
nors legendos kompiliatorius, juokiamasi iš naivumo ir
kvailumo, o kai jų konkrečiu atveju nematyti, tėškiama
lemiama korta – melas.
Bet jeigu seniai mirusių žmonių pasakojimo nesu
prantame, argi būtina savo nesupratimą išspręsti, juos
apšaukiant melagiais... Ir istorikai, ilgai ir sistemingai
patrankomis naikinę Palemono kūdikėlius, taip ir nesi
teikė įsiskaityti į tekstus, kad ir į tą patį Dlugošą. O juk
informacija paviršiuje, Dlugošas nieko neslepia.
Ką gi jis rašo apie lietuvių bei prūsų kilmę?
Ties 997 m. data, aprašydamas šv. Adalberto-Vaitie
kaus kankinystę Prūsijoje, pateikia kiek informacijos
apie Prūsiją, kompiliuodamas Petrą Dusburgietį2 (jei
netiesiogiai, tai per Mikalojų Jerošinietį), ir prideda
sa-vo samprotavimų:
„Prūsai turėjo savitą kalbą, kilusią iš lotynų, gimi
ningą lietuvių kalbai ir į ją panašią, garbino beveik tuos
pačius dievus, turėjo tuos pačius papročius bei apeigas
ir vieną tikrą vyriausią apeigų žynį, gyvenantį jų vals
tybės svarbiausiame mieste, pavadintame Romowe;
tas pavadinimas kilęs iš Romos [...]. Pripažįstama, jog
prūsai, lietuviai ir žemaičiai turi tuos pačius papročius,
vieną kalbą ir yra gentainiai. Kilus pilietiniams karams
tarp Cezario ir Pompėjaus, Italijai liepsnojant, jie, pa
likę seniausias gyvenvietes, atkeliavę į šiuos kraštus,
kuriuose dabar tebegyvena, įsirengę sau būstus giriose,
apleistose vietose, paupiuose, senuosiuose raistuose ir
pelkynuose. Įkūrę svarbiausią miestą, jie pavadino jį
Romos pavyzdžiu Romove ir apgyvendino čia vyriausiąjį
savo apeigų žynį. Ir nors pačių genčių pavadinimai, kaip
kad lenkų, čekų, rusų, skiriasi, tačiau, nepaisant to, jos
daug kuo panašios. Vis dėlto manoma, jog kilusios jos
ne iš to paties kamieno ir kalbėjusios ne viena kalba:
sakoma, jog prūsų kilmė buvusi kitokia negu lietuvių
bei žemaičių [...] [toliau pasakojama istorija apie Ha
nibalą ir Bitinijos karalių Prūsijų – G. B.]. Sumuštas ir
nugalėtas Prūsijus su savo Bitinijos gentimi bėgo nuo
romėnų ir nuvyko į šiaurės šalį, kurią pavadino savo
vardu Prūsija. Beje, Bitinijos tautos pėdsakai išliko ir

iki šių dienų, nes kai kuriuos prūsus, išlaikiusius senąją
kalbą, galima suprasti iš eoliečių, dorėnų, atikiečių ir
jonėnų kalbų žodžių“ (BRMŠ I 545–546, 565–566; čia
ir vėliau, cituojant Dlugošą – Daivos Mažiulytės ver
timas).
Kokią pozityvią informaciją gauname iš Dlugošo
„prūsiško“ fragmento? Istorijas apie Cezarį, Pompėjų,
Hanibalą ir Prūsijų atmetame (nors pastarasis atvejis
nagrinėtinas filologiškai, mitologiškai ir, kaip toliau
pamatysime, istoriškai), tai akivaizdi kompiliacija. O
pozityvus turinys toks:
1. Dlugošo filologinė, gal net kalbotyrinė kompeten
cija leidžia jam: a) nustatyti prūsų, žemaičių, lietuvių
giminystę, b) lyginti šių etnosų kalbas su lotynų ir
graikų kalbų dialektais, c) grįsti tuo mintį apie šių
tautų kilmę iš Romos ar Mažosios Azijos. Tačiau jis
pagrindžia tą idėją, bet ne ją sukuria. Tai filologinė
verifikacija, bet verifikuojamas kažin koks jau egzis
tuojantis x. Kas tai?
2. Tai jau pripažintas faktas, plg.: „Pripažįstama, jog
[...] kilus pilietiniams karams tarp Cezario ir Pompė
jaus“, „vis dėlto manoma, jog“, „sakoma, jog“. Regime
pakankamai susiformavusią žodinę tradiciją – sakoma,
manoma, pripažįstama, – kurią Dlugošas aprašinėja,
papildydamas ir pagrįsdamas. Tai akimirka, kai užra
šoma žodinė tradicija. Tačiau kuri jos fazė, kokia jos
aplinka, – tai esminis klausimas, prie jo grįšime.
3. Dlugošas pastebi, kad prūsų ir lietuvių, nors šiaip
giminingų tautų, kilmė grindžiama skirtingomis tra
dicijomis. Jam tai neparanku, jis mėgina kažkaip iš
šios prieštaros išsisukti – tačiau jos neslepia: „sako
ma, jog prūsų kilmė buvusi kitokia negu lietuvių ir
žemaičių“.
4. Aiškindamas romėnišką hipotezę, Dlugošas įve
da Romos–Romovės paralelę. Ji artima Dusburgiečio
žinioms, tačiau Dlugošas ją sujungia su atvykėliais,
kurie „atkeliavę ... įkūrę Romovę ... apgyvendino čia ...
vyriausiąjį savo apeigų žynį“.
Šioje svarbioje vietoje jau turime kreiptis į patį Petrą
Dusburgietį: „Šios klastingos tautos [gyvenamų žemių]
viduryje – Nadruvoje – buvo vieta, kurią vadino Ro
mow, gavusi savo vardą nuo Romos, o ten gyveno žmo
gus, vadinamas kriviu, kurį gerbė kaip popiežių, mat
kaip jo šventenybė popiežius valdo visuotinę tikinčiųjų
Bažnyčią, taip ir krivio valiai bei žodžiui pakluso ne
tik suminėtos gentys, bet ir lietuviai bei kitos gentys,
gyvenančios Livonijos žemėje [...]. Be to, jie garbino,
kaip buvo įprasta senovėje, negęstančiąją ugnį“ (BRMŠ
I 333–334, 344; Leono Valkūno vertimas).
Keli klausimai. Dusburgietis pats priklausė Ordi-

1
Avižonis K., „Lietuvių kilimo iš romėnų teorija XV ir XVI a.“, in:
Idem, Rinktiniai raštai, t. 3, Roma, 1982, p. 245–275; p. 245.
2
Nepaisant įsigalėjusios nuomonės, kad Dusburgiečio kronika
Dlugošas tiesiogiai nesinaudojo, šiandien istoriografijoje šia teze

kartais stipriai suabejojama, plg. Semenčiuk A., „Folklornyje tradiciji
Velikogo kniažestva Litovskogo v Polskich chronikach XVI veka“, in:
Senosios raštijos ir tautosakos sąveika: kultūrinė Lietuvos didžiosios
kunigaikštystės patirtis, Vilnius, 1998, p. 202–203.
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nui, kaip matome iš jo Kronikos, emociškai bei ideo
logiškai nusistatęs prieš prūsus, lietuvius ir kitus pagonis. Ir štai – šią vietą jis palieka be deramo komen
taro. Šiaip Romos–Romovės paralelė būtų puiki proga
pakalbėti apie velnią, beždžioniaujantį dieviškuosius
dalykus ar pan. Tačiau Dusburgietis tiesiog pasako:
Romow, trahens nomen suum a Roma (BRMŠ I 334) ir
šio religinio–geografinio akibrokšto nekomentuoja.
Išskaidykime ir pamatysime, kad čia esama dviejų

Palemonas. XVIII a. antra pusė. Puslapis
iš Silva rerum. MAB RS

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 7–8

informacijų:
a) buvo vieta, vadinta Romove, gavusi savo vardą
nuo Romos,
b) o ten gyveno žmogus, vadinamas kriviu, kurį gerbė
kaip popiežių, mat kaip... taip ir... etc. Ši informacija iš
pirmo žvilgsnio gali pasirodyti patvirtinanti ir paaiški
nanti a) informaciją, bet tada turėtume tikėtis žodžio
„nes“, „kadangi“ – bet to nėra, tiesiog tęsiama: in quo
habitat quidam, dictus Criwe. Regis, Dusburgietis it
karšt a bulv e ats ik rat o Rom ov ės–R om os
temos. Ar todėl, kad kažkokia Romovės–
Romos etimologinė tradicija Ordine buvo
žinoma, tad nereikėjo jos eksplikuoti, ar
atvirkščiai, todėl, kad pačiam Dusburgiečiui
buvo neaiškus šis sutapimas?
Suprantu, jog mano išvedžiojimai gali
neį tik int i, bet gal išt ies Rom ov ę–R om ą
paaiškina krivio–popiežiaus sankabėlė. Bet
tada dar gražiau – turime visą kompleksą:
Rom ov ę–kriv į/Rom ą–pop iež ių. Dusb urgietis to juolab nepaaiškina.
Taigi arba jam kas nors neaišku, arba
jis nes ir uoš ia užr aš in ėt i vis ai Prūs ij ai
žinomų trivialybių, arba ką nors nutyli,
arba – susidaro stiprus įspūdis, ir tai daug
ką paaiškintų – šioje vietoje esama kupiū
ros. Dusb urg iet is cenz ūr uot as. Juk kad
Dusburgietis jautė cenzūros galimybę ir
iš anksto su ja sutiko, liudija jo dedikacija
Ordino magistrui „Prūsijos žemės kronikos“
pradžioje3.
Žin om a, įspūd is, kad ir koks stipr us,
negali būti argumentas, bet vien tik šio
fragmento pakanka kilti įtarimui, kad 1323
m. Dusburgiečiui sudarinėjant „Prūsijos
žemės kroniką“, Prūsijoje jau sklandyta
kokių nors gandų apie „romėnišką“ kilmę.
Pasitenkinus tokiu konstatavimu, galima
vėl grįžti prie Dlugošo.
5. Pas ak od am as apie ital ų atvykimą,
Dlugošas sąžiningai pamini vieną keiste
nybę, tačiau jos nekomentuoja: jie, užuot
išnaudoję „legendinę galimybę“ apsigyventi
užimtokrašto upių pakrantėse, aukštumose,
pasielgia visiškai netikėtai: atvykėliai „įsi
rengę sau būstus giriose, apleistose vietose,
paupiuose, senuosiuose raistuose ir pelky
nuose“ (BRMŠ I 545, 565 – desertis locis
gal geriau versti „dykrose“, t. y. tuščiose
teritorijose tarp genčių, žinomose iš Prūsijos
3
Plg.: „niekas negali būti savo darbu patenkintas, kad
būtų galima pataisyti, jeigu joje kas taisytina, ir kad būtų
paskelbta šitaip pataisyta…“ – in: Dusburgietis P., Prūsijos
žemės kronika, Vilnius, 1985, p. 58.
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archeologijos). Ši Dlugošo informacija aukso vertės.
Atvykėliai romėnai ar italai, atsikėlę į baltų terito
rijas, randa ten vietinius gyventojus – tai akivaizdu,
nors Dlugošas (šioje vietoje) to ir nepabrėžia. Nereikia
gilios hermeneutikos, kad suvoktume, jog šie gyventojai
gyvena geriausiose vietose – pakrantėse, upių santako
se, prie miškų, tarp derlingų žemių. Tai, kad atvykėliai
apsigyvena kemsynuose, šabakštynuose ir dykrose, liu
dija, kad jie atkako ne su triumfo žygiu, kad jie nėra nei
gausūs, nei itin stiprūs kariškai, nes nesugeba užimti
pilių, kaimų, didesnių gyvenviečių. Vadinasi, Dlugošas
vėl žino daugiau negu rašo, ar tiesiog nesusimąstyda
mas perduoda egzistuojančią žodinę legendinę tradiciją,
kurioje esama apsigyvenimo blogiausiose vietose moty
vo ir kurią jis mėgina pajungti savo meto ideologijos,
genealogijos bei politikos interesams.
Romėnų/italų hipotezę Dlugošas rutulioja dar keliose
vietose. Štai skyriaus „Lietuvių kilmės, jų tikėjimo bei
senųjų papročių aprašymas“ pirmieji sakiniai:
„Nors ir mažai žinoma, kadangi to neminėjo nė vienas
rašytojas, kaip, kokiu būdu ir kada lietuvių ir žemaičių
gentys atsikraustė į šį šiaurės kraštą, kuriame dabar
gyvena, ir iš kokios giminės ar genties save kildina,
tačiau tam tikri posakiai, kalbos skambesys ir įvairių
daiktų, reiškinių pavadinimų panašumas į lotynų kalbą
leidžia spėti, kad lietuviai ir žemaičiai yra lotynų kilmės.
Atsiradę jeigu ir ne iš romėnų, tai bent iš kurios nors
lotynų giminės per pilietinius karus, kurių pirmasis
vyko tarp Marijaus ir Sulos, o po to tarp Julijaus Ceza
rio ir didžiojo Pompėjaus; karų dalyvių įpėdiniai bėgo
iš senųjų gyvenviečių ir tėvynės, manydami, jog visa
Italija pražūsianti nuo pilietinių žudynių; likusieji gyvi
su žmonomis, gyvuliais ir šeimynykščiais pasitraukė į
tuščias ir negyvenamas, nuolatinių šalčių kaustomas,
tik laukinių žvėrių lankomas sritis, į šiaurės kraštus,
kuriuos rašytojai vadina užkampiu“ (BRMŠ I 555, 575).
Toliau Dlugošas etimologizuoja Lietuvos vardą (nuo
Litalija), pasakoja apie bendrus romėnų ir lietuvių die
vus, papročius, ritualus (mirusiųjų deginimą, giraitėse
atliekamas religines apeigas etc.), taigi bet kokia kaina
nori lietuvius parodyti esant vienų ar kitų laikų lotynų
palikuonimis. Tačiau mūsų x paieškoms svarbiau kas
kita: pirma, Dlugošas jau pabrėžia, kad italų emigran
tai atkanka į tuščias, tegu ir atšiaurias, nežinomas,
bet – negyvenamas žemes (plg. mūsų komentarą Nr. 5).
Antra, pripažindamas, jog „mažai žinoma“ apie lietu
vių ir žemaičių kilmę, Dlugošas parodo ne kuriąs kokią
nors lietuvių kilmės versiją, o apkabinėjąs antikinės
genealogijos blizgučiais kažką jau esama.
Kitą skyrių „Lietuviai įkuria Vilniaus miestą [...]“
Dlugošas pradeda: „Lietuviai, žemaičiai ir jotvingiai,
kad ir skirtingai pasivadinę, kadaise buvo viena gentis,
kildinanti save iš romėnų ir italų“ (BRMŠ I 557–577).
Čia jau be jokių apylankų šaunama – „kildinanti“, bet
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tai darsyk nurodo egzistuojančią – tikriausiai žodinę –
tradiciją. Toliau Dlugošas, nelabai mėgindamas suvesti
galą su galu (juk ką tik kalbėjo apie italikus, pabėgu
sius Marijaus ir Sulos kivirčų laikais), pasakoja: „Šie
žmonės buvo romėnai, pabėgę įsiliepsnojus pilietiniams
karams tarp Julijaus Cezario ir Pompėjaus. Per tas ko
vas jie buvo Pompėjaus pusėje, bet kai Pompėjus buvo
nugalėtas [...], jie, palikę Romą, su visu turtu ir vergais
septyni šimtai keturiasdešimtaisiais metais nuo Romos
įkūrimo patraukė į šiaurės kraštus, kad ten saugiai ir
be pavojaus galėtų gyventi“ (BRMŠ I 557, 578). Taigi
išties Dlugošas tempte tempia ant romėniško kurpalio,
bet tempia kažką. Numetus visas antikines grožybes,
pro tą tradiciją prasimuša toks sluoksnis:
Į šiaurę, ieškodama saugaus prieglobsčio, su šeimo
mis, gyvuliais, vergais slenka kažkokia grupė iš – labai
apytikriai – vakarų ar pietų. Atvykę jie turi tam tikrų
problemų su vietos gyventojais, vėliau asimiliuojasi, gal
ir įgyja politinės įtakos. Tačiau apie jokį antplūdį, užka
riavimą, etninės situacijos pakeitimą nėra kalbos.
Šita situacija nenurodo nei į Romą, nei į Bitiniją – tai
greičiau klasikinis tautų kraustymosi epochos epizodas.
Nieko čia ypatinga, Europoje tokios grupės keliaudavo
iš krašto į kraštą, kol galiausiai nusėsdavo, suformuoda
mos šiuolaikinių etnosų pagrindus ar dažniau daleles.
Romos ir netgi XV a. Krokuvos ar Vilniaus požiūriu
(juolab XIV a., kai lietuviai Europai „savaime“ buvo
barbarai pagonys) kažin kokios „barbariškos ordos“
atsikraustymas buvo ideologiškai netinkama legenda.
Susidaro įspūdis, jog ją reikėjo pakeisti. XV a. tam dar
bui mobilizuotas Dlugošas. Jis stengėsi:
„Lietuviai anksčiau save vadino litalais, bet laikui
bėgant v buvo pridėta, o l pasikeitė į n, taigi kitos gen
tys juos ėmė vadinti litvanais – lietuviais. Iš Romos
ir Italijos išvaryti pilietinių karų bei riaušių, slapčia
užėmė tušč ias, neg yv en am as viet as tarp Lenk ij os,
Rusios, Livonijos ir Prūsijos, kurias didesnę metų dalį
kaustė labai stiprūs žiemos šalčiai. Ten jie įkūrė pir
mąjį miestą Vilnių, kuris ir šiandien yra svarbiausias
to krašto miestas, pavadintas kunigaikščio Vilijaus
vardu, kadangi jo vadovaujami paliko Italiją ir atvyko
į šias žemes. Šį miestą juosia Vilijos ir Vilnios upės,
gavusios pavadinimą nuo to paties kunigaikščio vardo“
(BRMŠ I 558, 578).
Tačiau šis „gabalas“ lietuviams netiko. Dlugošas jiems
pakišo romėną Vilijų, lengvai paaiškinantį ir sostinės,
ir dviejų upių vardų kilmę, bet niekam Lietuvoje jo ne
prireikė – matyt, lietuviai turėjo savo legendų, kurios
kirtosi su aiškiai sukonstruota versija. Tai simptomiš
ka – buvo galima modeliuoti, aiškinti, plėsti jau esamą
tradiciją, bet nieku gyvu ne kurti naują. Dar kartą
Dlugošas pabrėžia „tuščias“ žemes, siekdamas nutylėti
vietinius gyventojus atvykėlių pirmapradiškumo nau
dai. Ir dar – šiame fragmente Dlugošas jau nebeteigia
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„pasakojama, kad“, o rėžia tiesiai – „užėmė“, „atvyko“.
Toliau jis rašo:
„Iš pradžių, kaimynams nesikišant, gyveno naudoda
miesi savo teise kaip norėjo, o paskui, kai smarkiai
padaugėjo gyventojų, nusiaubė žemutinį kraštą prie
Prūsijos (kurį savo kalba pavadino Žemaitija, tai reiš
kia žemutiniu kraštu), prisišliejusį prie tolimiausių
Lenkijos žemių, kurias jie vadina Jarašonais“ (BRMŠ
I 558, 578).
Taigi iš Vilniaus, Rytų Lietuvos, Lietuvos siaurąja
prasme, veržiamasi į vakarus. Tai legendinė tradicija.
Štai kita citata, iš šiuolaikinio akademinio istorijos
veikalo:
„Rytų baltai I tūkstantmečio viduryje ėmė veržtis į šių
dienų Vidurio, o vėliau į Vakarų Lietuvą, asimiliuoda
mi vietinius gyventojus. Šitaip lietuvių gentis praplėtė
savo teritoriją ir patraukė naujų žmonių“4.

ISTORIOGRAFINĖ MITOLOGIJA
Taigi į legendinę tradiciją reikia žiūrėti su derama
pagarba, ten, kur jos neužgožia pseudoromėniški barš
kučiai, ji pasirodo informatyvi ir patikima.
Kaip, istorikų nuomone, atsiranda Palemono legen
da? Nesiekiame aprėpti nė dalies bibliografijos, nes
kritiniai paaiškinimai paprastai kartojasi. Chresto
matinis pavyzdys būtų jau minėta Avižonio studija.
Su jo pastebėjimais, argumentais ir kritika dažniau
siai negalima nesutikti, tačiau čia svarbiau niuansai,
pasirinktas akiratis.
Pasak Avižonio, „XIV a. gale ir XV a. pradžioj, vis
dažniau susiduriant su lotynų kalba, negalima buvo
nepastebėti jos panašumo į lietuvių kalbą. Šiuo pana
šumu susidomėjo ypač Lietuvos šviesuoliai, kurie jau
XIV a. pabaigoj ėmė lankytis po užsienius [...]. Arčiau
susipažinę su lotynų kalba ir susidomėję jos panašumu
į lietuvių kalbą, lietuvių šviesuoliai humanizmo įtakoje
pradėjo tyrinėti senovės romėnų istoriją ir raštus. Čia
jie taip pat rado panašumų tarp senovės romėnų ir pa
gonių lietuvių tikybų. Belyginant abiejų tautų kalbas,
tikybas ir papročius, kilo mintis, ar tik lietuvių proseniai
nebus turėję kokių artimesnių ryšių su Italija. Taip
pamažu kilo ir susidarė ypatinga, mums šiandien gana
keistai atrodanti teorija, pagal kurią lietuviai būsią
ainiai romėnų, žiloje senovėje į Lietuvą atkeliavusių,
o lietuvių kalba – tai tik per amžius apkitusi lotynų
kalbos tarmė“5.
Kodėl gi ne – tai įtikėtina, tačiau joks šaltinis iki
Dlugošo (nelietuvio, žinia) to nepatvirtina, visa ši citata
tėra prielaidų virtinė, į XIV–XV a. pradžią suprojektuo
4
Gudavičius E., Lietuvos istorija, t. 1, Nuo seniausių laikų iki 1569
metų, Vilnius, 1999, p. 23.
5
Avižonis K., op. cit., p. 246.
6
Ibid., p. 251.
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janti XVI a. humanistų idėjas. Pagrindinė prielaida:
pastebėjus panašumus, „kilo ir susidarė teorija“. Bet ji
ne daugiau pagrįsta už teiginį, jog Palemonas išvyko
iš Romos Nerono siautėjimų metais. Jos nei paneigti,
nei įrodyti neįmanoma. Tai aksioma, kuria reikia pa
aiškinti viso ideologinio etninio legendinio komplekso
atsiradimą tuščioje vietoje.
Be abejo, akivaizdu, jog šviesuomenės susidūrimas
su lotynų kalba, Antikos istorija, religijomis negalėjo
nepalikti pėdsakų, Krokuvos ar Italijos universitetuose
studijuojantys lietuviai negalėjo nepastebėti Europos
susižavėjimo Antika. Ir jiems identifikacija su antikine
tradicija išties galėjo pasirodyti fantastišku keliu pa
tiems tapti jei ne tiesioginiu žavėjimosi objektu, tai bent
tarpiniu, prisijungiant prie Romos tradicijos.
Kitas klausimas – kodėl sukta link Romos, Italijos? Lo
tynų kalba? Gal ir taip, bet Dusburgietis Romovę su Roma
gretino dar 1323 m., kai prūsai ir lietuviai aršiai kovojo su
Europa, o ne studijavo klasikinę filologiją Pizoje.
Toliau Avižonis perpasakoja Dlugošo filologines ir
ist or in es mot yv ac ij as, gan a aišk iai ats kleisd am as,
kaip jis klijuoja detales. Lygindamas Lietuvos metraš
čio sąsajas su Dlugošo pateikiama medžiaga, Avižonis
puikiai pastebi: „Dlugošas romėnų bėglių vadu buvo
sugalvojęs kažkokį Vilių, įsteigusį Vilniaus miestą, kas
aiškiausiai prieštaravo lietuvių tautos padavimams,
anot kurių, Vilnių įsteigė Gediminas“6. Aiškiai susi
duriama su legendų ciklo esminiu turiniu: juk esama
mokslingų apnašų, esama ir tradicijos, tiedu dalykai
skirtini. Nėra ko ir kalbėti, kad Avižonis čia neapsi
stoja – taip elgiasi visi istorikai – ir toliau nagrinėja
legendos sklaidą vėlesniais amžiais, Mykolą Lietuvį,
Motiejų Strijkovskį, kitus autorius. Išties nesunkiai ma
tyti, kaip legenda aplipdoma, pritaikoma prie savo meto
dinastinių, ideologinių poreikių. Tik „toliau Dlugošo“
ir menamų studentų sugalvotų teorijų (kuo ne „mokyti
žemaičiai“ iš XIX a. pr.?) neinama. O straipsnio pabai
goje, darsyk grįžtant prie lietuvių romėniškos kilmės
teorijos atsiradimo laiko ir aplinkybių, konstatuojama:
„Aš manau, kad teoriją ir bus sudarę lietuvių didikai
XV a. pirmoje pusėje“7. O Dlugošas negalėjo jos apeiti
net norėdamas: „Matyti, tais laikais ta teorija jau taip
labai buvo paplitusi, kad net Dlugošas, išėjęs didelio
Lietuvos priešo Zbignievo Olesnickio politinę mokyklą,
atpasakojo ją kaip neginčijamą faktą“8. Tačiau visi tie
pasakojimai iš esmės niekai ir kliedesiai, plg. paskutinį
studijos sakinį: „Taip labai anuomet buvo paplitusi le
gendinė teorija, šiandien jokios kritikos nebereikalinga
ir istorijos mokslo be pasigailėjimo atmesta“9.
Kokia istoriografinio mito esmė: pusė sakinio – sugal
Ibid., p. 268.
Ibid., p. 272.
9
Ibid., p. 273.
7
8
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vojo studentai ir Jonas Dlugošas, vėliau visi jau šėlte
pašėlo būti romėnais.
Bet negi sunkus, įmantrus, painus Lietuvos metraš
čio siužetas gali būti laisvų asociacijų lietuvių–romėnų
tema vaisius? Vytauto ar Jogailos aplinka, ar studentai
Paduvoje sykį prie vyno ąsočio susėdo ir nutarė: imkim,
vyrai, ir sugalvokim, kad lietuviai kilę iš romėnų! Tokius
galvočius, paskelbusius savo teoriją, pats Vytautas
būtų išjuokęs, o apie lenkus ir teutonus nėra ir kalbos.
Priešingai, nei gali atrodyti, meluoti labai sudėtinga.
Net meluojama „apie kažką“...
Jei Dlugošui teko pačiam modeliuoti romėnų hipote
zę, kartkartėmis paaiškinant, kad lietuviai nesiprausę,
buki, klastingi, žiaurūs – vadinasi, jis dirbo su tradicija,
kurios apeiti buvo neįmanoma.
Jos turinys galėjo būti trys keturi sakiniai. Iš esmės
Lietuvos metraščio legendinė dalis ir yra trijų keturių
sakinių eksplikacija, papildyta gal dar giminių tradi
cijose saugoma skirtinga legendine informacija apie
protėvius, kurią metraštininkai turėję koreguoti, jungti,
kartais peršokdami šimtmečius ir įvesdami fantastiškus
personažus. Ir dar priduriamos kelios liaudiškos vieto
vardžių etimologijos, tarsi susiejančios viską į visumą
(tokių etimologijų, dar ir anekdotiškai žaidybinių, dar
dabar gausu, plg. Še-Du-Va, Panie-Vėžys).
Tradicija galėjo būti kad ir tokia: tam tikra grupė į
Lietuvos/Prūsijos teritorijas atvyksta apytikriai pirmo
tūkstantmečio po Kr. pirmoje pusėje. Atvyksta su šei
mom, vergais, turtais, jie ginkluoti, patyrę, tačiau jų per
mažai, kad imtų konfliktuoti su juos pranokstančiais
vietos gyventojais ar juolab mėgintų juos pavergti. Jie
apsigyvena dykrose arba laisvose teitorijose, gal tie
siog ten, kur jiems leidžiama. Prasideda asimiliacija,
atvykėliai ima naudoti atsigabentus patirties, karinius,
turtinius išteklius ir palengva suvienija aplinkines gen
tis iš pirmojo savo centro kažkur apie Vilnių, – įsigali iš
esmės būsimosios Mindaugo Lietuvos teritorijoje.
Tad maždaug tokia informacija slypi Dlugošo romė
niškoje teorijoje, išmetus visus „romėniškus“ ir filolo
ginius žaidimus.
O dabar įsivaizduokime, kad ankstyvaisiais Vidu
ramžiais, griūvant Romai, per genčių ir tautų sumaiš
tį, nežinia kokios etninės priklausomybės grupė (gal
geriau tektų kalbėti ne apie etnoso, o apie vyraujančią
karinių komandų kalbą, kuri galėjo būti nesusijusi su
kelių genčių kalbomis) prasimuša iki baltų masyvo ir
ten nusėda, įsitvirtina, perima vietinę kalbą, siekia
išgyventi ir įsitvirtinti. Po pusšimčio, šimto ar penkių
šimtų metų tos genties palikuonys mėgina susivokti –
kas jie, iš kur atėjo. Etninė situacija bus pasikeitusi. Net
artimiausi kaimynai bus pasikeitę tris keturis kartus.
Europa apskritai išmetusi seną genčių kortų kaladę,
o naujai gimstančių tautų autoidentifikacija jau visiš
kai kitokia. Ką tokios grupės palikuonys per penkių
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ar dešimties kartų atminties miglas galės įžiūrėti? Jie
nebežinos, kuriai genčiai jų protėviai priklausė, juolab
jei ta gentis buvo etniškai efemeriška. Ji jausis kaip
pasakos herojus, pramiegojęs septynis šimtmečius ir
pakirdęs, suvokęs, kad viskas aplink pasikeitė nebe
atpažįstamai. Keli atminties ženklai galėjo likti, pvz.,
Roma. Bet ne romėnų Roma, veikiau jau Roma barbarų
akimis – vienintelė pastovybė po tautų kraustymosi
sumaišties, Roma, į kurią galima įsikibti ir taip išlikti
istorijoje. Tai Roma, kurioje proprotėviai gotai, galai,
langobardai, herulai, gal ir kokie letovici galėjo lanky
tis ir lankėsi, gal ją ir siaubė, ir vieną dieną – išvyko
šiaurėn, su visais atsiminimais.
Tie protėviai nebuvo kilnūs Romos patricijai, tai bu
vo barbarai. Palikuonims apie savo atvykimą jie sekė
kiek ar gerokai pagražintus padavimus. Šie nusistovėjo,
nors giminės, gentys, teritorijos galėjo turėti skirtin
gas legendos versijas. Tokia legenda galėjo įvairiomis
atmainomis funkcionuoti ir IX, ir XIV a. Tik susidūrus
su naujai Viduramžių kūne atgimstančios Romos civili
zacija, ši kiek miglota legendinė tradicija galėjo atgimti,
suklestėti ir būti permąstyta Paduvoje, Krokuvoje ar
Vilniuje. Ją tada prireikė „priregistruoti“, ir tai buvo
padaryta: negrabiai montuojant – Dlugošo, stipriai, kiek
per griežtai – Lietuvos metraščio, grakščiai – Strijkov
skio, kurtuaziškai – Kojelavičiaus.
Atrodo, kad daugelis autorių tiesiog žinojo skirtingas
kilmės versijas ir tą žinojimą mėgino patikrinti, t. y.
jie elg ės i kaip XV–XVI a. moksl in ink ai, sąž in ingai
verifikuojantys hipotezes – filologiniu, kultūriniu, isto
riniu pagrindu. Daugybė priekaištų Jonui Dlugošui
ar vėlesniems autoriams iš tiesų turėtų būti skiriami
lyginamosios kalbotyros situacijai XV a. Jie naudojo
sau prieinamus metodus, kitokių nebuvo – o dabar už
sąžiningas mokslines nuostatas apšaukiami patologiš
kais melagiais.

DLUGOŠO KOREKCIJA: PILYPAS
KALIMACHAS
Pilypas Kalimachas (Philippus Callimachus Buonac
corsi, 1437–1496), įdomaus likimo italų intelektualas,
ne vienus metus praleidęs Lietuvoje, apie 1479–1480 m.
parašė menkai pas mus tenagrinėtą tekstą „Kardinolo
Zbignevo gyvenimas ir būdas“. Čia aptinkame reto blai
vumo legendinės lietuvių kilmės versijų pristatymą.
„Kadangi nėra vienos nuomonės dėl šios [t. y. lietu
vių] genties kilmės, todėl čia verta išdėstyti, ką apie tai
mano įvairūs žmonės.
Dauguma teigia, kad toji gentis atėjusi iš Italijos; ta
čiau šis įsitikinimas greičiau yra jokiais tikrais faktais
neįrodytas prasimanymas. Kur kas tikslesnė prielaida
tų, kurie lietuvius kildino iš galų. Jie sako, kad tada,
kai keltų viena dalis nuėjo į Italiją, tuo pat metu kita
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šiandien užima. Tenykščiai gyventojai, menkai teišma
nantys apie žemdirbystę, matydami, kad dauguma jų
atsidėję šiam darbui, pavadino juos Litifani – lietuviais,
pagal žemės vaisius, kuriems savo kalboje jie turi ben
drą pavadinimą litifa. Bet kai kas mano, kad lietuvių
(Lituani) vardas kilęs iš pakrantės (litus) okeano, nuo
kurio jie esą kilę [...]. Beje, graikai, nežinodami tikros
jų [t. y. lietuvių] kilmės, davė jiems keltoskitų vardą,
kuris reiškia ir senąją, ir naująją jų tėvynę. Kadangi
su kitomis gentimis jie susidurdavo be galo
retai, tik esant būtinam reikalui, – keltos
kitų vardas buvo užmirštas, ir išliko tik
tas, kuriuo juos vadina žmonės, susiję su
jais nuolatiniais glaudžiais tarpusavio ry
šiais (BRMŠ I 600–601, 603; vertė Juozas
Tumelis).
Kalimachas italas, jam itališka versi
ja akivaizdžiai pritempta, tad „tikslesnė
versija“, kildinanti lietuvius iš galų. Tai
mums iš pirmo žvilgsnio netikėta. Keltų
kraustymasis, kai jie pajuda iki Romos,
Mažosios Azijos, Britų salų, žinomas isto
rinis procesas, datuojamas V–II a. pr. Kr.
Keltiškos kultūros siekia baltų teritorijas,
Silezijoje, apie Vroclavą, gyvuoja stiprus
keltų kultūros centras, apie kurio sąsajas
su baltais lyg ir nėra rašyta. Galai – galin
dai, Lietuvoje paplitę vietovardžiai su -ga
la... Kalimachas čia kiek paaiškina šalių,
genčių pavadinimų kilmę ir pateikia gana
kebl ų ilg al aik io kraust ym os i leg end in į
aprašą, kuriame ne taip jau viskas aišku
ir jam pačiam. Vis dėlto lieka iš kažkur iš
nirę keltai ir keltoskitai. Pasak Strabono,
tai gentis, gyvenusi į šiaurę nuo Dunojaus
žioč ių. Gal „Dun oj ėl is“ į liet uv ių dainas
atėjo ne iš trakų? Kalimachas, be abejo,
susipažinęs su Cezariu, kitais antikiniais
autoriais, rašydamas, jog gališką lietuvių
kilmę patvirtina ir jų religija: „religinis
paprotys, kaip ir galų druidų, laikyti šven
tais miškelius, neturint jokių šventyklų“
(BRMŠ I 601, 603). Mes šią hipotezę kol
kas palikime nuošaly, pastebėję, kad esama
trijų legendinių tradicijų – greta romėniškos
egzistuoja ir keltiška, ir bosforėniška.
Pasak Kalimacho, argumentų „netrūksta
ir tiems, kurie teigia, kad jie kilę iš bosfo
rėnų“ (BRMŠ I 601, 603). „Bosforėnai“ čia
tikriausiai reiškia Kerčės pusiasalyje gy
vavusią daugiagentę Bosforo valstybę (V a.
Živinbudas, Kukovaitis, Utenis, Ringaudas. XVIII a. antra pusė. Puslapis iš
pr.
Kr. – IV a. po Kr.). Ši hipotezė gali būti
Silva rerum. MAB RS
Dlugošo pateiktos Bitinijos versijos atmaina,
nors chronologiškai ją anksčiau iškėlė vokie

dalis, vadovaujama Lemonijaus, kartu su vaikais ir
žmonomis pajudėjo Šiaurės Okeano link, užėmė Europos
pakraščius ir iš pradžių įsikūrė būtent tuose kraštuose;
netrukus jis [t. y. tas kraštas], pakeitus vado Lemoni
jaus vardą, buvo pavadintas Livonija, jeigu galima tuo
patikėti. O kai vėlesniais laikais kimbrai kraustėsi
Bosforo link, jis buvo jų pramintas Kimerų [Bosforu],
tarsi Kimbrų [Bosforu]. Keltai, palikę savo gyvenvietes
vidurio Sarmatijoje, persikėlė į tas žemes, kurias ir
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čių kronikininkas Laurynas Blumenau: „Prūsijos vardas
kilo nuo Prūsijaus, Bitinijos, kuri dar vadinosi Biticija
ir Bukcinėja, karaliaus“ (BRMŠ I 507–508). Vienaip ar
kitaip, Bosforas šiaurinėje, Bitinija pietinėje Juodosios
jūros pakrantėje nurodo tam tikrą kryptį.

PALEMONAS IKI PALEMONO.
TRADICIJA XIII–XIV a.
Baltramiejus Anglas (Bartholomaeus Anglicus, apie
1190 – po 1250) – viduramžių enciklopedistas, apie
1240 m. surašęs veikalą „Apie daiktų savybes“ (De pro
prietatibus rerum). Jo informacija surankiota iš Europoje
žinomų gandų, tiesiogine „baltiška“ informacija vargu
ar remiamasi, tačiau tuo metu Europos kontaktai su
baltais buvo gana intensyvūs. Bent kryžiaus žygių da
lyviai Magdeburge, kur nuo maždaug 1230 m. gyveno
Baltramiejus, turėjo lankytis.
Lietuvą jis vadina Skitijos provincija, Sembą – Mezi
jos provincija Europoje, kuri plyti žemutinėje Skitijoje
(BRMŠ I 232–233). Akivaizdu, kad čia, mėginant baltus
įjungti į Europos geoistorinę orbitą, retrospektyviai
remiamasi Herodotu, Strabonu ir vėlesniąja Romos
provincijų geografija (Mezija išties, menamai pratęsus
ją į šiaurę, pasibaigtų maždaug sulig Prūsija).
Tačiau dėl žiemgalių esame priversti suklusti. Sky
riuje De Semigallia Baltramiejus teigia, kad Žiemgala
taip „vadinama todėl, kad joje gyvena galatai, kurie ją
užgrobė ir sumišo su šios žemės (vietiniais) gyventojais.
Štai kodėl žiemgaliais vadinami tie, kurie kilo iš galų,
arba galatų, ir vietinių žmonių“ (BRMŠ I 232–234; vertė
Juozas Tumelis).
Čia galėtume įžiūrėti Kalimacho gališkos/keltiškos
versijos ištakas. Pačios legendos dar nėra, tik principi
nė atsikraustymo idėja. Kalimachas kalba apie keltų
kelionę per Sarmatiją ir skiria keltus bei galus; anot
jo, čia keltai, jungdamiesi su vietiniais gyventojais,
pagrindžia lietuvių etnosą. Baltramiejus mini galus
ir galatus, kurie, sumišę su autochtonais, pagrindžia
žiemgalius, arba „semi-galus“, taigi „pusiau galus“. Abi
versijos skirtingos, viena kalba apie keltus, kita – galus,
o tai ne tas pats, „galai“ – tai apytikriai Galijos provin
cijų galai. Įmanoma, kad Baltramiejus, kaip mokslin
guose sluoksniuose visuomet buvo populiaru, užsibūrė
tikrai keistai skambančiu etnonimu semi-gales ir pats
sukūrė žiemgalių etnogenezės hipotezę. Tačiau Kali
machas apie žiemga-lių kilmę nešneka, jam lietuviai
atsiradę keltams sumišus su vietiniais gyventojais, ir
jis nepasinaudoja semi-gales savo hipotezei patvirtinti
ar praplėsti. Gali būti, jog Baltramiejus apie 1240 m.
žinojo gandą apie baltų/keltų/galų sąsajas ir jį sujun
gė su semi-gales, žiemgalių etnonimu. Iš Magdeburgo
žvelgiant, tos gentys vienodos.
Tai, kad Baltramiejus gali naudotis tuo pačiu keltišku/
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gališku legendiniu šaltiniu, netiesiogiai liudija tai, kad
jis nedetalizuodamas, tačiau aiškiai kalba ne tiek apie
galus, kiek apie galatus. Kas kas, o viduramžių encik
lopedistas tuos dalykus turėjo skirti. Įsiskaitykime:
Semigallia [...] sic uocata quasi a Galatis ipsam occu
pantibus cum incolis terrae mixtis est inhabitata. Unde
Semigalli sunt dicti, qui ex Gallis, siue Galatis, et illis
populis processerunt (BRMŠ I 232–233). Du sykius Bal
tramiejus pamini galatus, vieną kartą, galus. Galatia,
Galatae (su viena „l“) tai Galatija, galatai, Gallis (dvi „l“),
aišku, galai. Kad Galija – tai, mūsų supratimu, Prancū
zija, Belgija, Šveicarija, Baltramiejus negalėjo nežinoti,
kaip ir negalėjo nežinoti, kad Galatija – tai Romos provin
cija Mažojoje Azijoje (mūsų supratimu, Turkijoje), į kurią
iš Europos III a. pr. Kr. prasimušę keltaigalatai kurį laiką
sugebėjo politiškai ir kariškai sėkmingai veikti, kol juos
nugalėjo Pergamo karalius Atalas. Galatai apsigyveno
Mažojoje Azijoje, kur nuo 25 m. pr. Kr. įsteigta Romos
Galatijos provincija. Bet tai kiti Europos kampai, net jei
Mažąją Aziją laikysime Europa.
Baltramiejus Anglas ne šiaip kildina žiemgalius iš
galų, bet nurodo, kad joje gyvena „galatai, kurie ją už
grobė“, a Galatis occuppantibus, verčiant pasyvu „galatų
užimta“. Kitame sakinyje jis, berods, kiek sutrinka, nes
Semigallia gramatiškai iš Galatia, Galatae neišvedama.
Tada jis tiesiog deda lygybės ženklą: Gallis siue Galatis.
Tarsi galatai – tie patys galai (tam tikra prasme taip
ir yra, jei „galus“ laikysime visų keltų sinonimu, kaip
neteisingai, bet dažnai daroma, o ir galatai pasivadino
pagal galli). Jei galatai Baltramiejui trukdė, kyla klau
simas, kodėl jis juos valkioja po tekstą, juk galėjo tarti
Galli ir jokių galatų nebūtų reikėję.
Išvada: Baltramiejus Anglas 1240 m. remiasi versija,
pagal kurią į baltų kraštus yra atsikraustę galatai.
Kad taip yra, (gal) liudija ir (perrašymo?) klaida, kuri
simptomiška. Pradėjus aiškinti, kad Semba – Mezijos
provincija, tas pat lyg ir turėtų būti pakartota kalbant
apie žiemgalius, tačiau čia vietoje Mesia įsiterpia Asia
(BRMŠ I 232–234). Jei kalbama apie galatus, asociacija
su Azija yra pagrįstesnė nei su Mezija. Gal tai lapsus
calamis, bet galatai juk Mažosios Azijos gyventojai.
O štai Kalimachas, kalbėdamas apie keltų atsikraus
tymą (galus jis pamini tik kad būtų aiškiau, apie ką
kalbama), daug šneka apie Bosforą, bosforėnus, Dlu
gošas – apie Bitiniją.
Ir šią akimirką viskas susijungia. Galatijos provincija
ribojasi su Bitinijos ir Ponto provincija šiaurės vakaruose
ir šiaurėje. Iki Juodosios jūros nuo Galatijos 50–200 km,
o tiesiai į šiaurę nuo Galatijos ir rytinės Bitinijos – Bos
foras. Graikiškoji Bosforo karalystė, bosforėnai.
Pats suprantu, kad viskas atrodo pernelyg fantas
tiškai. Dlugošas mini Bitiniją, neminėdamas galatų ir
bosforėnų. Kalimachas, atmesdamas Dlugošą ar juo
nesinaudodamas, mini Bosforą ir keltus. Baltramiejus
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kalba apie galatus, neminėdamas Bosforo ir Bitinijos.
Bet žemėlapyje viskas išsirikiuoja viena linija.
Kaip tuos sutapimus paaiškinti: prasimanymams,
net mokslingiems, čia daug daugiau peno duotų grai
kai, Troja, Enėjas, Dakija, Trakija. Kažkod ėl – ne,
žiūrima į antraeiles Romos provincijas rytuose, ir tai
net ne Ponto Bosforas, Trakų Bosforas, jungiantis Vi
duržemio ir Juodąją jūras, o palyginti skurdus Kimerų
Bosforas, apie kurio vietą dar reikia ilgai aiškinti, užuot
prakilniai tvojus Trojos ar Atėnų korta? Tiesa, šia korta
XV–XVI a. ir buvo pasinaudota – Romos korta, bet tra
dicija privalėjo būti.
Kuo gi svarbus Kimerų Bosforas? Čia pat – Boris
teno, Dnepro žiotys. Dnepro aukštupys, o ir kai kurios
žemiau esančios teritorijos – baltiškos. Čia ir Gintaro
kelias su kontroliuojamu, gana saugiu maršrutu į ginta
ro radimvietes vakarų baltų teritorijose. Nuo Galatijos
iki Galindijos, Žiemgalos, Baisogalos ar Vandžiogalos
kelias gali eiti netgi upėmis.
Jei tai – prasimanymai, kodėl gi trys nesusiję šalti
niai telpa į vieną gretą?

KIMERŲ BOSFORO VERSIJA
Ji atrodo nutrūktgalviška, einanti visiškai kita kryptimi
nei „derėtų“, be to, niekas nesiteikė net jos paneiginėti.
Tačiau XV a. ta hipotezė egzistavo. Štai kaip ją komentuoja
Kalimachas: „Tačiau kaip tie, kurie lietuvius kildino vei
kiau iš galų negu iš romėnų, savo nuomonei pagrįsti turi
daug argumentų, lygiai taip jų netrūksta ir tiems, kurie
teigia, kad jie [lietuviai] kilę iš bosforėnų, kadangi pasta
rųjų gyvenimo dėsniai ir taisyklės apskritai yra tokie pat
kaip ir pirmykščių lietuvių“ (BRMŠ I 601–604).
Kalimachas negalėjo paminėti to, ką šiandien jau
žinome mes: tarp Bosforo valstybės karalių buvo keli
Polemonai10. Bosforo karalystė, siekdama išlaikyti savo
nepriklausomybę, laviravo tarp Ponto, vėliau ir Romos,
bei tarp skitų, sarmatų, Meotidės pakrantės genčių: kar
tais sekdavosi, kartais ištikdavo ilgalaikės krizės, kaip
62 m. po Kr. Neronui uždraudus Bosforo valdovams ant
jų kaldinamų auksinių monetų dėti jų monogramas, jas
teko pakeisti Nerono monograma (faktiškas nepriklau
somybės praradimas)11. Štai ir Neronas su „krikščionių
persekiojimais“ iš Lietuvos metraščių versijų...
Krizes visada lydi kraustymaisi. Štai III a. pr. Kr. pabai
goje dėl karinės–ekonominės krizės dalis Bosforo gyventojų
persikelia šiauriau, pas kimerus12. O mūsų atveju visai
tikėtina, kad kokia nors emigracija vyko ir tautų krausty
mosi epochoje, kai koks nors bosforėnų būrys galėjo būti
gotų ar hunų įsuktas ir pamėtėtas šiaurėn.
10

533.
11
12

Istorija Evropy, t. 1, Drevniaja Evropa, Moskva, 1988, s. 530,
Ibid., s. 533.
Ibid., s. 532.
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Jei manysime, kad kraustomasi dėl ekonominių ar
politinių priežasčių, t. y. sąlygiškai ramiai ir organizuo
tai, galima prisiminti Lietuvos metraščio pabrėžiamą
Palemono plaukimą upe aukštyn. Tuomet suprantama:
kelionė neilgu Nemunu vargu ar galėjo įsitvirtinti kaip
legendos branduolys. Juk Lietuvos metraščio legen
dose nekalbama apie nuotykius, tariamai plaukiant
pro Vakarų Europą, Britaniją, Jutlandiją. Ne – pa
sakojama tik apie iš tikrųjų gal kelių dienų kelionę
Nemunu. Bet jeigu Palemono plaukimo Nemunu aukštyn provaizdis buvo Polemono kelionė aukštyn Dnepru
(Boristenu)?
Visa tai – tik prielaidos, bet galima pastebėti, kad
Polemono/Bosforo versija ima aplipti medžiaga, net
nepradėjus nuoseklios studijos. Mykolas Michelbertas,
rašydamas apie ankstyvąjį geležies amžių Lietuvoje,
tarp kitko pamini: „Panašių į Lietuvos radinius dalgių
[...] aptikta ir Bosporo [?] karalystės vėlyvojo antikos
laikotarpio gyvenvietėse“13. Apskritai baltų ryšiai su
Pajuodjūriu per Dneprą I–IV a. intensyvūs: „Daugiau
duomenų turime apie Lietuvos gyventojų ryšius su
Černiachovo kultūra, kuri buvo paplitusi taip pat Žemu
tinėje Padnieprėje, prie Dnestro ir Dunojaus žemupyje.
Lietuvoje aptikta Černiachovo kultūrai tipiškų žiestų
indų (Veiviržėnai). Tiek Lietuvoje, tiek Černiachovo
kultūros teritorijoje pasitaiko tų pačių emaliuotų dir
binių, lankinių segių lenkta kojele, gintarinių kabučių.
Galimas daiktas, iš Černiachovo ar Pševorsko kultū
ros į Lietuvą pateko kibiro pavidalo kabučių. Vidurio
Padn ieprės lob iuos e apt ikt a [...] vyt in ių antk akl ių
kiliniais galais, kurias chronologiškai dar galima sieti
su Černiachovo kultūra. Taip pat dalis centrinės Lie
tuvos gyventojų galėjo migruoti į Černiachovo kultūros
teritoriją. Taigi Lietuvos gyventojai bei černiachoviečiai
palaikė įvairius ryšius, kurie pasekami III–IV amžiu
je“14. Žinoma, Černiachovo kultūra toli gražu ne Bosforo
karalystė, nors pietryčių kampe tiesiogiai su ja ribojasi,
bet mums čia svarbesnis kontaktų su Dnepro žemupiu
intensyvumas, netgi archeologiškai leidžiantis kalbėti
apie galimas gyventojų migracijas. O kad kraustytasi ir
šiaurės kryptimi, į baltų teritorijas, netiesiogiai rodo ir
Černiachovo kultūrai būdingų žiestų indų atsiradimas:
vargu ar dužūs moliniai indai buvo gera eksporto prekė,
čia greičiausiai juda technologija, o ją neša žmonės...
Jei Bosforo–Polemono legenda būtų padirbta XV
a., tai ir Bosforas, ir Polemonas būtų išnirę kartu. Bet
Bosforas pasirodo XV a., o Palemonas (ne Polemonas)
– jau kompiliacinėje romėniškoje lietuvių kilmės versi
joje XVI a. Taigi esama bendro šaltinio. Tai veikiausiai
turėtų būti žodinė tradicija, Lietuvoje gyvuojanti XV a.
13
Michelbertas M., Senasis geležies amžius Lietuvoje, Vilnius,
1986, p. 202.
14
Ibid., p. 221.
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Gintaras Beresnevičius

Užrašoma ji buvo iškreipta, ideologiškai–patriotiškai
ją persukant Romos kryptimi.

KELTŲ PĖDSAKAS
Tacitas teigė, kad aisčių kalba primenanti britų kal
bą (Germania, 45, BRMŠ I 143, 145). Britanija Tacito
laikais buvo keltiška. Esu keliose vietose pastebėjęs,
kad prūsų religija nežinia kodėl atitinka keltų religinę
organizaciją, o krivio kirvaičio (krivaičio) bei vaidelotų
institucijos bei jų socialinis-religinis funkcionavimas
Prūsijoje (Simono Grunau ir kitų „prūsiškų“ kroniki
ninkų duomenimis) gali būti gretinamas ar net tapati
namas su keltų druidų institutu.
Vis dėlto keltiškas/gališkas pėdsakas irgi atrodo dirb
tinis, Baltramiejus Anglas ir Kalimachas tiesiog paisto
niekus. Bet viskas ne taip paprasta. Ar mes norime, kad
keltai, kadaise prasiveržę į baltų teritorijas, paliktų
įsmeigę čia savo vėliavą? Kad savo pasienio upę pava
dintų keltiškai, kokiu nors „Nemunu“? (Nem- šaknis
keltiškai „šventas“, Nemetona – keltų deivė, Nemain
– karo dievo Neito sutuoktinė15, plg. slavų Nieman,
Neman), kad į Nemuną įtekėtų Neris (Nera keltų mi
tologijoje – keliautojo į pomirtinę karalystę vardas, o
jo mitas bemaž pažodžiui atkartoja Sovijaus mito siu
žetą16), kad pirmoji legendinė valstybės sostinė būtų
pavadinta keltiškai (Kerna – airiškas vietovardis, pa
gal airių knygą „Vietų senovė“, Dindsenchas, reiškiąs
„Gausybę didvyrių“17), kad Airiogala gali reikšti „Įkaitus
duodančius pavaldinius“, Airgialla18. Jeigu mes norime
ko panašaus, tai turime.
Keltai IV–III a. pr. Kr. skirtingomis bangomis įsiver
žia į Balkanus, Dunojaus žemupį, gyvena dabartinės
Rumunijos teritorijoje, Vengrijoje, Čekijoje. Vidurio
Europoje jie iš esmės baltų pašonėje, bet atrodo, kad
toliau į šiaurės rytus jie neprasimuša. Bent jau iš va
karų ar pietvakarių. Primenu, kad čia aš ieškau ne
lietuvių kilmės, o tik pagrindo keltiškai lietuvių kilmės
legendinei versijai. Tad dar kelios citatos ne pro šalį.
Štai vėl Kalimachas:
„Kai keltų viena dalis nuėjo į Italiją, kita dalis, vado
vaujama Lemonijaus, kartu su vaikais ir žmonomis pa
judėjo Šiaurės Okeano link, užėmė Europos pakraščius
ir iš pradžių įsikūrė būtent tuose kraštuose; netrukus
jis, pakeitus vado Lemonijaus vardą, buvo pavadintas
Livonija [...]. O kai vėlesniais laikais kimbrai kraustėsi
Bosforo link, jis buvo jų pramintas Kimerų Bosforu [...].
Keltai, palikę savo gyvenvietes vidurio Sarmatijoje,
persikėlė į tas žemes, kurias ir šiandien užima. [...] grai
15
Botheroyd S., Paul F., Lexikon der keltischen Mythologie, 2. Aufl.,
München, 1995, S. 250–251.
16
Ibid., S. 251–252.
17
Predanija i mify srednevekovoj Irlandii, Moskva, 1991, s. 234.
18
Ibid., s. 276.
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kai, nežinodami tikros jų [lietuvių] kilmės, davė jiems
keltoskitų vardą, kuris reiškia ir senąją, ir naująją jų
tėvynę“ (BRMŠ I 600–603).
Marija Gimbutienė taip nusako padėtį baltų ir aplin
kinėse teritorijose II a. pr. Kr. – II po Kr.:
„Bendra politinė Europos situacija – keltų ir germa
nų veržimasis į rytus – galėjo turėti įtakos Zarubincų
kultūros žmonių migracijai. III–II a. pr. Kr. keltai siekė
Vakarų Lenkiją, net Kujaviją“19. „Zarubincų kultūros
žmonių paplitimas pasekamas pagal kapinynus [...].
Kapuose aptikta daug žalvarinių keltiško stiliaus se
gių; pagal jas Zarubincų kultūros paplitimas Volynėje ir
Dnepro vidurupyje datuojamas II–I a. pr. Kr. [...]. Zaru
bincų tipo radinių, daugiausia urninių kapų, atsiranda
paskutiniaisiais a. pr. Kr. Volynėje ir Dnepro vidurupio
baseine aplink Kijevą, o eros pradžioje jie paplinta pa
lei Desną, Seimą iki Okos ir Dnepro aukštupio baseine
[...]. Vidurio Rusijos galindai, metraščiuose minimi iki
XI–XII a., siejami su prūsų galindais. Kadangi jokia
kita migracija, išskyrus slavų, VI–VII a. į Desnos ba
seiną archeologiškai nežinoma, spėjama, jog Zarubincų
kultūros žmonės turi būti prūsų galindai“20.
Pakeiskime Vidurio Rusiją, Volynę, Dnepro vidurupį
žodžiu „Sarmatija“, kas visiškai teisėta antikinės (ir
viduramžiškos) geografijos požiūriu, o žodį „Zarubincų
kultūra“ – keltoskitais. Galindų net keisti nereikia.
Kitame akademiniame veikale skaitome: „Iš sukaup
tos medžiagos matyti, kad Zarubincų kultūrą palikusios
gentys palaikė glaudžius ryšius su antikinės kultūros
centrais prie Juodosios jūros, taip pat su keltais“21.
Štai ir Bosforo-Ponto linija, štai ir keltiškas pėdsakas.
Kalimachas XV a. puikiai perteikė sampyną: keltai/
Bosforas. Ją galima aptikti ir archeologiškai.
Tad galėtume tarti: XV a. tikrai egzistavo legendinė
tradicija, kildinanti lietuvius iš galų/keltų ir (ar) Šiau
rės Pajuodjūrio.
Deja, politiniai-ideologiniai motyvai šią versiją per
suko Romos link.
Tokia yra šio straipsnio išvada.
Atrodytų, čia galėtume dėti tašką, bet yra ne taip.
Istorikai ne veltui savo uosle nujautė – už Palemono
kažkas slypi – tai ne šaltinis, bet ir ne pasaka.
Ir šią akimirką, visiškai netikėtai, iškyla pagrindinė
tema, pačios Palemono legendos turinio tema. Tai – at
vykimo tema. Palemono legenda – ir man pačiam tai
tam tikras smūgis ir netikėtumas – nėra sugalvota ar
sudėliota. Jos specifika verčia konkretizuoti kontekstą,
kuriame Palemono legenda turėtų būti išspręsta, ir tas
kontekstas – airiškas.

Gimbutienė M., Baltai, Vilnius, 1985, p. 86.
Ibid., p. 85.
21
Lietuvių etnogenezė, Vilnius, 1987, p. 113.
19
20
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TEMA: LIETUVIŲ MITOLOGIJA

Istorikai apie senąją
lietuvių religiją ir mitologiją
Tyrimų kritika ir atsinaujinimo viltis

Pranas Vildžiūnas

Rašant Lietuvos istorijos sintezes, susiklostė tradicija
vieną skyrių skirti senajai lietuvių religijai. Tai gana
keista tradicija, turint omenyje istorijos ir religijos, kaip
tyrimo objektų, skirtumus. Sintezėse aprašoma tai,
dėl ko dauguma tyrinėtojų daugiau ar mažiau sutaria,
stengiamasi neliesti probleminių ar mažai ištirtų klau
simų. Kiekviena „Lietuvos istorija“ yra tarsi tyrinėjimų
kvintesencija – labiausiai patikimos mokslinės tiesos
lašas, kurį daugybei mokslininkų sunkiai triūsiant pa
vyko išspausti. Tad ir rašydami apie religiją, istorijos
sintezuotojai išdėsto neginčijamus dalykus. Kad ir kaip
būtų gaila, tačiau tai, dėl ko rašydami apie religiją su
taria istorikai, bet kurį mitologą, religijotyrininką ar
kitą religijų specialistą mažų mažiausiai gali įvaryti į
neviltį. Problema tampa dar opesnė prisiminus, kad is
torikų rašytas Lietuvos istorijas skaito kur kas daugiau
žmonių nei, pavyzdžiui, specializuotą lektūrą religine
tematika. Kiekvienas save gerbiantis lietuvis namuose
būtinai turi Adolfo Šapokos „Lietuvos istoriją“, na, da
bar ir Edvardo Gudavičiaus naujausiąveikalą. Labiau
praeitimi besidominčiųknygų lentynose, ko gero, rastu
me ir dar keletą įvairių autorių skirtingu laiku rašytų
„istorijų“. Kitaip tariant, dauguma lietuvių apie senąją
religiją sužino būtent iš šių knygų ir nekvestionuodami
priima jose esančią informaciją.
Trumpame, dažniausiai tris-keturis puslapius už
imanč iam e skyr el yj e, steng iam as i trump ai drūt ai
atskleisti senosios lietuvių religijos esmę. O ta esmė,
pasak Šapokos, yra gamtos ir jos reiškinių garbinimas1.
Deja, panašiai mano ne vien Šapoka. Po daugiau nei
keturiasdešimties metų lygiai tą patį rašo ir iki šiol bene
geriausios Lietuvos istorijos sintezės autorius Zenonas
Ivinskis. Jis net neabejodamas teigia: „Lietuviai įdvasino
gamtos jėgas ir jos reiškinius, dar jiems nesuteikdami
antropomorfinio pavidalo“2 . Dar po dešimtmečio Van
PRANAS VILDŽIŪNAS – VU Religijos studijų ir tyrimo centro
magistrantas.
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da Daugirdaitė-Sruogienė savo „Istorijos“ skyrelio apie
religiją pradžioje išryškina jo pagrindinę mintį – „seno
vės lietuviai garbina gamtos jėgas“3 (!). Bemaž tuo pat
metu jau atbundančioje sovietinėje Lietuvoje pasirodo
dar viena autorių kolektyvo parašyta sintezė. Knygoje
istorikas Mečislovas Jučas nuogąstauja, kad „lietuvių
priešai, kovodami su pagonimis lietuviais, neužsimena
apie pagonybės turinį, jos esmę“4. Ir čia pat pasidžiaugia,
nes „kiek daugiau apie tai XIV a. pradžioje yra parašęs
P. Dusburgietis“, kaip antai, kad lietuviai nepažinę
Dievo ir todėl klaidingai garbinę saulę, mėnulį, rupūžes
ir t. t.5 Istorikų nuomonė apie senąją lietuvių religiją
nepakinta nei po septynių, nei dar po keturių metų.
Štai 1995 m. išleista vėlgi autorių kolektyvo parašyta
knyga, kurioje religijos klausimus nušviesti panūdo
archeologas Albinas Kuncevičius6; ir galiausiai 1999
m. pasirodo Gudavičiaus veikalas7. Abiejose knygose
lietuviai po senovei garbina sau gamtą, ir ką tu jiems.
Jei paklausčiau gerbiamų istorikų, kodėl jie mano, kad
tie vargšai lietuviai buvo tokie nesusipratėliai gamtos
garbintojai, ko gero, sulaukčiau atsakymo, esą taip teigti
leidžia šaltiniai. Ir iš tiesų, kalbant apie baltus apskri
tai, pirmą kartą „gamtmeldyste“ jie buvo apkaltinti dar
1199 m. Šiais metais rašytoje bulėje popiežius Inocen
tas III teigia, neva Livonijos gentys „Dievui prideramą
garbę teikė kvailiems gyvuliams, lapuotiems medžiams,
skaidriems vandenims ir žaliuojančioms žolėms“8. Apie
tai, jog prūsai, lietuviai ar latviai, užuot garbinę patį
1
Šapoka A., Lietuvos istorija, Vilnius, 1989, p. 34. Pirmas leidi
mas – 1936 m. Kaune.
2
Ivinskis Z., Lietuvos istorija, Vilnius, 1991, p. 141. Pirmas leidi
mas – 1978 m. Romoje.
3
Daugirdaitė-Sruogienė V., Lietuvos istorija, Vilnius, 1990, p. 27.
Pirmas leidimas – 1987 m. Čikagoje.
4
Jučas M., Lukšaitė I., Merkys V., Lietuvos istorija, Vilnius, 1988,
p. 32.
5
Ibid., p. 32.
6
Kuncevičius A., Kiaupa Z., Kiaupienė J., Lietuvos istorija, Vilnius,
1995, p. 50–53.
7
Gud av ič ius E., Liet uv os ist or ij a, Viln ius, 1999, p. 179–181,
189–190.
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kūrėją – Dievą, garbina jo tvarinius, rašė ir vėlesni
autoriai: apie 1220 m. Oliveris Paderbornietis9 , 1326
m. Petras Dusburgietis10, 1442 m. Sembos vyskupas
Mikalojus11 ir daugelis kitų. Kaip matome, panašių liu
dijimų daugybė. Tačiau
kurgi šaltinių kritika?
Istorikai šiuo atveju vis
ką supranta tiesiogiai ir
vienareikšmiškai: para
šyta „garbino gyvulius“,
vadinasi, garbino gamtą
– ir taškas. Ir netgi pozi
tyvizmu garsėjantis prof.
Gudavičius taip mano.
Bet juk tai paprasčiausia
ideo l og em a. Anais lai
kais buvo įprasta šitaip
rašyti apie pagonis. Iš
tiesų mano noras, kad
istorikai atliktų religi
nės informacijos patei
kiančių šaltinių analizę,
nėra pasvertas. Tam rei
kia religijotyrinio pasi
rengimo – gerai išmanyti
atit ink am us met od us
ir pasaulio religijų em
pirinę medžiagą. O tuo
istorikai tikrai neblizga.
Skait ant jų paraš yt us
Adomas Brakas. Iliustracija. 1940
tekstus, nesunku paste
bėti, kad mitologiniai ir
religiniai tyrinėjimai – jiems nežinoma žemė: geriausiu
atveju – remiamasi XIX a. antros pusės teorijomis ir
metodologijomis, blogiausiu – bandoma šaltinius inter
pretuoti savo jėgomis, nesiremiant niekuo.
Istorikų pamėgtas pozityvizmas gal ir veiksmingas
istorijos tyrinėjimuose, tačiau religijos analizei netinka
mesnio metodo surasti neįmanoma. Juo galima viską
sutrupinti ir sudaužyti, tačiau tai ne pati geriausia
prieiga prie religijos. Įdomu, kad rašant apie religiją
pozityvizmas tiesiog automatiškai neveikia. Skyriuose,
skirtuose senajai lietuvių religijai, šaltinių hiperkritika
išsisklaido kaip dūmas. Ko gero, tai nujausdami isto
rikai griebiasi šiaudo – parašo, neva senasis lietuvių
tikėjimas esąs animizmas12. Bet ir vėl paslysta. Pavadinę
lietuvių religiją animizmu, paaiškina, jog tai – gamtos
garbinimas. Tačiau gamtos garbinimą dera vadinti ne
animizmu, o natūrizmu. Animizmas, pasak šios teorijos
pradininko Eduardo Burnetto Tyloro, yra evoliucinis re
BRMŠ, Vilnius, 1996, p. 203.
Ibid., p. 225.
10
Ibid., p. 344.
11
Ibid., p. 499.
12
Ivinskis Z., op. cit., p. 141; Kuncevičius A. ir kt., op. cit., p. 51.
8
9
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ligijos raidos modelis, besiremiantis „sielos“ (lot. anima)
įvaizdžiu13. Gamtos garbinimas yra visai kas kita. Be
to, tiek animizmo, tiek natūrizmo teorijos yra seniai14
sukritikuotos ir išėjusios iš religijotyrinės apyvartos.
Dar pirmą šio amžiaus dešimtmetį Émile’is Durkheimas
pagrįstai tvirtino, kad animizmas susiaurina religiją
iki haliucinacijų ir kliedesių sistemos. O natūrizmas
net nepaaiškina, kodėl dalykai skirstomi į sakralinius
ir profaninius. Peršasi mintis, kad istorikai animizmo
sąvoką vartoja jos nesuprasdami, vedami nežinia kaip
susiformavusios tradicijos. Taip daryti tikrai nevertė
tų, juolab šiais laikais, kai specializuota religijotyrinė
lektūra nesunkiai prieinama. Tačiau istorikai jai turi
kažin kokį imunitetą. Net išeivijoje rašę Ivinskis ir Dau
girdaitė-Sruogienė, be didesnio vargo galėję susipažinti
su naujausiais religijų tyrimais ir teorijomis, to nedarė.
Matyt, nematė reikalo. Nieko geriau už animizmą juk
vis vien nesugalvosi. Gudavičius, bendradarbiavęs su
Norbertu Vėliumi rengiant BRM šaltinius, stulbina savo
atsparumu profesionaliems baltų religijos tyrinėjimams.
Štai šalia Gudavičiaus parašyto įvado šaltinio tekstui
kitame puslapyje dažnai aptinkame Vėliaus šaltinio
religinės informacijos komentarą, galų gale įvadinia
me BRMŠ straipsnyje puikiai sprendžiama šaltinius
rašiusiųjų bei vėliau juos interpretavusiųjų pozityvistų
požiūrių santykio problema. Rezultatas – jokio poveikio,
ką jau kalbėti apie naudojimąsi ankstesniais Vėliaus ir
kitų autorių profesionalų tyrimais, rašant tokį svarbų
veikalą kaip Lietuvos istorija.
Tarp istorikų, bandančių interpretuoti šaltinius niekuo
nesiremiant, ypač išsiskiria Daugirdaitė-Sruogienė. Štai
kaip ji išsprendžia senovės lietuvių religijos atsiradimo
ir pobūdžio klausimą: „Visur lietuvio tykojo pavojai.
Aplinkui – amžinoji giria, slepianti plėšriuosius žvėris,
o gal ir žmogų užpuoliką. [...] Įeina žmogus į mišką –
visokių balsų jame girdėti: ar tai seno medžio šaka kur
sugirgžda, ar vėjas sustaugia, lapai sušlama. Ir rodos
jam, kad čia tikrai kažkokia dvasia gyvenanti, kad visi
tie garsai – kažkokios dvasios darbas“15. Žinote, aš irgi
taip manau. Tai vienas tiksliausių ir patikimiausių se
novės lietuvių religijos atsiradimo aprašymų. Apie tai
liudija ir istorijos audras pergyvenę bei iki mūsų dienų
išlikę didingas himnas dievams „Tindi rindi riuška,
kas ten miške triuška“ ir pagrindinis lietuvių mitas
„Dangus griūva“.
Nelabai nuo Daugirdaitės-Sruogienės atsilieka ir Me
čislovas Jučas. Jo teigimu, „XVI a. humanistai pasakojo,
kad lietuviai turėjo šimtus savo dievų, netgi sukūrė jų
vardus, tačiau tai jau ne lietuvių pagoniškasis tikėjimas,
o mitologija, dažnai perimta iš Antikos ir susieta su
13

111.

Beresnevičius G., Religijotyros įvadas, Vilnius, 1997, p. 109–

14
Plg. Durkheim E., Elementarios religinio gyvenimo formos, Vil
nius, 1999, p. 53–94.
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lietuvių žemdirbystės ir gyvulininkystės papročiais“16.
Humanistai išties aprašė nepaprastai daug dievų, tačiau
beveik nė vieno jų atitikmens neįmanoma surasti An
tikos mitologijoje. Dievų gausa – ne vien Graikijos ir
Romos nuosavybė. Religiniu istoriniu požiūriu dievų
gausėjimas, specifikacija yra visiškai natūralus proce
sas, dažniausiai vykstąs religinio nuosmukio metu17.
Todėl kaltinti humanistus, neva jie viską „nusirašė“
nuo Antikos mitologijos, juolab neišeina.
Kai kurių istorikų požiūriu, vienas išskirtiniausių
lietuvių gamtmeldystės bruožų – saulės garbinimas.
Štai Daugirdaitė-Sruogienė, remdamasi jau minėtais
šaltiniais, teigia, kad „lietuviai garbino saulę“18. Jai
pritaria ir kiti istorikai, tik prof. Jučas dar patikslina,
esą „ypatingą vietą visų pagonių tikėjime užėmė saulės
kultas, o lietuvių – tekančios saulės kultas“19. Čia tik
rai naujiena. M. Lasockio (juo remiasi Jučas) teiginys,
kad gyvulys, kuris pirmasis pažvelgs į tekančią saulę,
tą dieną bus šventas, neįrodo saulės kulto. Tai papras
čiausias kalendorinių papročių (Sekminių?) atspindys.
Nors saulė dažnai minima tautosakoje, tačiau religinė
jos reikšmė, bent jau oficialiojoje XIII–XIV a. lietuvių
religijoje, vargiai tikėtina. Pasak Jono Malalos kroni
kos intarpo, Saulę nukalė mitinis kalvis Teliavelis ir
užmetė ją ant dangaus. Panašiai tvirtina ir kai kurios
lietuvių sakmės. Pasak Jeronimo Prahiškio, Saulė ka
daise buvo paslėpta ledo bokšte, ir „Zodiako ženklai“ ją
išvadavę milžinišku kūju. Atrodo, kad šie šaltiniai Saulę
vaizduoja veikiau kaip objektą, o ne subjektą20.
Gudavičius teigia, kad, kaip ir kitos indoeuropiečių
tautos, lietuviai praktikavo žmonių aukas21. Petras Dus
burgietis prie 1261 m. datos pamini, kad sukilę prūsai
burtais parenka vieną iš teutonų belaisvių, Hirtshalsą,
kurį paaukoja savo dievams: pririštą ant žirgo sudegi
na22. Vėlesni šaltiniai – Eiliuotoji Livonijos kronika,
Lenkų analai ir kiti – taip pat aprašo panašius auko
jimus. Diskusijos, ar lietuviai aukojo žmones, ištakos
siekia septintądešimtmetį. Čia vertėtų prisiminti dar
1976 m. išėjusią Juozo Jurginio knygą „Pagonybės ir
krikščionybės santykiai Lietuvoje“, kurios vienas skyrius
kaip tik ir skirtas šiam klausimui nagrinėti. Naudoda
masis istorikams priimtina pozityvistine metodologija,
autorius gana įtikinamai įrodinėja, kad lietuviai žmo
nių neaukojo23. Tačiau šiandien istorikams nelauktai
priimtinesnė pasirodo priešingai rašiusios24, itin ne
patikimos ir nesyk pagrįstai sukritikuotos25 autorės

Pranės Dundulienės linija. Visi aukojimo paminėji
mai, regis, patikimi, todėl abejonių, kad tai išties vyko,
net ur ėt ų kilt i. Tač iau daug yb ė ženk lų rod yt ų, kad
lietuviai ir baltai apskritai atlikinėjo karo ar, tiks
liau, perg al ės auk as,
ir kultui griežtąja pras
me tai nep ris kirt in a.
Dažn iausiai vien as
belaisvis parenkamas
burtais, kitus leidžia
ma išp irkt i. Be to,
aukojama ne grįžus į
dislokacijos vietą, o iš
syk po pergalės, bemaž
mūšio lauke. Belaisvį
auk oj a ne koks nors
žynys ir ne prieš kokį
nors stabą, o patys ka
riai, atsidėkodami die
vams už jiems suteiktą
pergalę. Tai vis karių
kar o žyg ių rel ig ij os
apr aišk a. Pats die
vų kult as Liet uv oj e,
atr od o, žmon ių auk ų
ner eikal av o 26. Tok ios
nuom on ės laik os i ir
Z e n o n a s I v i n s k i s :
„reik ia labai abej ot i,
ar žmonių aukos šiaip
Adomas Brakas. Iliustracija.
jau sen oj oj e liet uv ių
1940
r e l i g i j o 
je buv o dar om os, to dar neg al i įrod yt i ats kir i
priešo karių paaukojimai žiaurių kovų metu“27.
Tūlas istorikas, perskaitęs šiuos žodžius, greičiau
siai pasipiktins ir paprieštaraus, esą lietuviai stabams
aukoti negalėję, nes jų paprasčiausiai neturėję. Štai
Šapokos nuomone, aisčiai stabų neturėjo, „jie turėjo tik
apeiginių statulų bei stulpų, ant kurių dėjo aukas, bet
tai nebuvo dievai“28. Neturėjo stabų, bet turėjo statulų.
Tai labai įdomus, tačiau sunkiai suvokiamas teiginys.
Kuo skiriasi stabas nuo statulos? Be abejo, tos statulos
nebuvo dievai, o tik jų atvaizdai. Autorius turbūt norė
jo pasakyti, kad jos nebuvo dievų atvaizdai. O kieno gi
tada? Suprantu, kad stabų klausimas Adolfo Šapokos
laikais galėjo būti atviras (atviras jis ir dabar), tačiau

Daugirdaitė-Sruogienė V., op. cit., p. 27.
Jučas M. ir kt., op. cit., p. 33.
17
Beresnevičius G., „Lietuvių religija ir mitologija“, in: Mitologijos
enciklopedija, t. 2, p. 239.
18
Daugirdaitė-Sruogienė V., op. cit., p. 27.
19
Jučas M. ir kt., op. cit., p. 33.
20
Beresnevičius G., „Saulė“, in: Mitologijos enciklopedija, t. 2, p.
294.
21
Gudavičius E., op. cit., p. 180.

BRMŠ, p. 347.
Jurg in is J., Pag on yb ės ir krikšč ion yb ės sant yk iai Liet uv oj e,
Vilnius, 1976, p. 19–32.
24
Dundulienė P., Senovės lietuvių mitologija ir religija, Vilnius,
1990, p. 175.
25
Plg., pvz., Baltakienė V., „Romantiškų hipotezių keliais“, in: Darbai
ir dienos, Kaunas, 1998, p. 305–315.
26
Žr. Beresnevičius G., „Lietuvių religija ir mitologija“, in: p. 267.
27
Ivinskis Z., op. cit., p. 142.

15
16
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1969–1976 m. pajūryje vykusių archeologinių ekspedi
rafijos37 istorikams, matyt, nė motais. Ne tik dievai, bet
29
cijų radiniai – stulpai su žmogaus galvomis – verčia
ir žemesnio rango mitinės esybės įsivaizduotos žmogaus
pavidalu38. Negi ir tai – ne antropomorfizmas? Faktas,
stabtelėti ir naujai apmąstyti šį klausimą. Tai ir Daugir
30
daitė-Sruogienė supranta , tačiau Ivinskis po senovei
kad senuosiuose šaltiniuose maža dievų konkretesnių
apibūdinimų, nieko neįrodo. Kam tada rūpėjo, kaip tie
tvirtina, kad „senovės lietuvių religijoje reikia paneigti
dievai atrodo? Svarbiausia buvo viską kuo greičiau su
stabų buvimą“31. Kam paneiginėti tai, ko dar nelabai
maišyti su žemėm.
žinome? Kol kas duomenų apie
Gamt os jėg ų garb in im as,
juos turime labai mažai, tačiau
Saulės kultas, žmonių aukos,
ir tie veikiau liudytų baltus
antropomorfizmo nebuvimas –
turėjus stabų, o ne priešingai.
dėl viso to istorikai vienbalsiai
Tokio probleminio klausimo,
sut ar ia. Tač iau band yd am i
rašant sintezę, reikėtų papras
aps krit ai nus ak yt i liet uv ių
čiausiai vengti.
religiją, pasimeta ir ima rašy
Remdamiesi tariamu stabų
ti, kas kaip išmano. Ivinskis
nebuvimu, dauguma istorikų
ir Kuncevičius mano, esą tai
link ę man yt i, esą „liet uv iai
buv ęs anim izm as 39, Daug ir
įdvasino gamtos jėgas dar jiems
nesuteikdami antropomorfiško
dait ė-Sruog ien ė teig ia, kad
pav id al o“32 ar kad „antr op o
„liet uvis buv o lab ai rel ig in
gas“40, o Gudavičiaus nuomone,
morfinio pavidalo lietuvių die
33
vai dar nepasiekė“ . Stabų ne
„pagonių tikėjimas nepasiekė
religijos lygio“41. Kaip reaguoti
buvimas to dar neįrodo. Idant
diev us gal ėt um įsiv aizd uot i
į pastarąjį požiūrį? Aš nežinau
antropomorfiškai, visai nebū
nė vienos tautos, kuri neturė
tina jų „abrozdėlius“ drožti iš
tų religijos. Seniausios mums
medžio. Pavyzdžiui, Haityje,
žin om os civ il iz acij os išn yr a
išskyrus šiaurinę jo dalį, stabų
jau su religinėmis sistemomis.
nea pt ink am a. Vud u adept ai
Mes nežinome, kada atsiranda
dievybes vaizduoja specialiais
religija, ir greičiausiai niekuo
piešiniais veve, kuriuos supila
met nes už in os im e. Čia to ir
iš miltų, grūstų plytų ar net
nes ia išk ins im e. Savo teiginį
kav os tiršč ių, pan aš iai kaip
Gudavičius komentuoja labai
tibetiečiai mandalas. Tačiau
įdom iai. Jo žod žiais tariant,
piešiamas ne dievybės veidas,
„kulto tarnai netapo bažnyčia,
o kur is nors jos atr ib ut as –
die
vybių įvaizdžiai ir fragmen
Adomas Brakas. Iliustracija (J. Remeika. Kai dar amžina
ženklas. Tai gali būti gyvatė,
tiniai jų veiklos bei santykių su
ugnis ruseno). 1940
širdis, laivas ir pan. Nepaisant
žmonėmis siužetai neišaugo į
to, tyrinėtojai akcentuoja Vudu
mitus, juo labiau į mitų cik
religijoje esant itin ryškų antropomorfizmą34. Lietuvių
lus“42. Kulto tarnai ir šiaip negali tapti bažnyčia, nes
religijoje nuo pat ankstyviausių paminėjimų minimi
bažnyčia – tai visa tikinčiųjų bendruomenė. O ji Lietu
asmenys – Jono Malalos kronikos intarpe kalbama apie
voje buvo. Be to, kažin ar „bažnyčios“ terminą apskritai
Sovijų, ten pat minimas ir kalvis Teliavelis35. Sakoma
galima pritaikyti archajinei religijai. Kalbant apie mitus
ir jų ciklus, jie veikiausiai taip ir liko neužrašyti, o ne
tiesiogiai – „Sovijus buvo žmogus“, o Teliavelis – „kal
nespėjo atsirasti. Religijų medžiaga liudytų greičiau
vis“36.  Kokio dar reikia antropomorfizmo? Vėlesni tauto
priešingai. Jei mitų ir „bažnyčios“ nebuvimas leistų
sakiniai šaltiniai labai detaliai apibūdina dievų Perkūno
tarti lietuvius neturėjus religijos, ką ir kalbėti tada apie
ir Velnio išvaizdą, jų būdą ir t. t. Jiems skirtos monog
Šapoka A., op. cit., p. 36.
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Istorikai apie senąją lietuvių religiją ir mitologiją

ortodoksinį budizmą, hinajaną (iš dalies ir dzenbudiz
mą)? Juk šios religinės tradicijos neturi nei Dievo, nei
dievų sąvokų, tačiau tai, be jokios, abejonės religijos.
Tai ne vienintelis mažai pagrįstas Edvardo Gudavi
čiaus teiginys. Pavyzdžiui, gerokai nustebau perskaitęs,
jog „milžinų erai atstovavo Prakorimas – milžinų die
vas“. Bet tai vien tik Algirdo Juliaus Greimo asmeninė
nuomonė, kurios nepatvirtina net Teodoras Narbutas.
Tiesa, milžinai minimi lietuvių padavimuose, bet labai
retai ir apie jokį milžinų dievą ten nekalbama. Prako
rimą pirmas paminėjo Motiejus Strijkovskis 1582 m.
Jo teigimu, tai „pats pirmutinis dievas“. Jis iš tiesų
neabejotinai turi pirmapradžio dievo bruožų43, tačiau
kurgi milžinai?
Su Gudavičiaus tvirtinimu, esą „atsiradusios kariau
ninkų, o vėliau – bajorų, terpės nebepatenkino gana nu
tolęs ir neryškus gamtą įkūnijančių dievų panteonas“44,
sutikti taip pat negalime. Priešingai, vienas pagrindinių
senosios religijos elementų – dievų artumas. Pasak
Gintaro Beresnevičiaus, „Perkūnas gyvena debesyse,
tačiau jį galima sutikti ir girioje ar tiesiog prie savo
namų slenksčio, kur jis pasirodo medžiodamas savo
amžinąjį priešininką velnią. [...] Dievas gyvena dangu
je, tačiau daugelis sakmių tikina jį tebevaikštant „po
svietą“ pavargėlio elgetos pavidalu. [...] Velnias gyvena
požemiuose, tačiau pelkėse arba ežeruose ar šiaip žemose
vietose pragarai išnyra į paviršių, ir, bėdai prispaudus,
žmogus eina į tokias vietas šauktis Velnio pagalbos“45.
Sunku ką ir bepridurti, nebent tai, kad nė vieno iš šių
personažų „neryškumu“ tikrai neapkaltinsi. Norint tuo
įsitikinti, pakanka pavartyti mano jau minėtas Velniui
ir Perkūnui skirtas monografijas.
Iš visų anksčiau „Lietuvos istorijas“ rašiusių autorių
Gudavičius išsiskiria pateikdamas dar vieną skyrelį in
triguojančiu pavadinimu „Pagonybės atsilikimo esmė“.
Išvardijęs visą grupę Viduramžių Vidurio bei Vakarų
Europos kultūros vertybių bei pasiekimų, autorius nu
sprendžia, jog Lietuvoje kliūtis šiems dalykams pasiekti
buvo rašto neturėjimas46. Daugiau nei prieš šešis šimtus
metų Dusburgietis teigė, jog „prūsai nepripažino Dievo,
būdami paprasti žmonės, neįstengė jo protu suvokti, o
kadangi neturėjo rašto, tai nė iš rašto jo negalėjo pažin
ti“47. Matyt, tai išties labai baisu. Šį kartą svarbiausia
Ibid.
Beresnevičius G., „Prakorimas“, in: Mitologijos enciklopedija,
t. 2, p. 291.
44
Gudavičius E., op. cit., p. 180.

ne požiūrio senumas. Iš paties skyrelio pavadinimo
matyti, kad autorius pradeda vertinti: ta religija ge
resnė, ana blogesnė. Viskas ne taip paprasta. Istorikai
ima pamažu apsiprasti su civilizacijų tyrinėtojų (tarp
jų ir civilizacijų istorikų) nuostata, kad visos kultūros ir
civilizacijos yra lygios ir vienodai vertingos, nepaisant
to, kad viena kuri gali būti sukūrusi sudėtingą socia
linę sąrangą, apsitvėrusi valstybės siena, pastačiusi
daug didingų miestų, o kita – nepriklausomų klajoklių,
gyvenančių be valstybės, sienų, rašto ir daugelio kitų
dalykų, kultūra. Jos paprasčiausiai skirtingos, kitokios.
Tačiau retas kuris supranta, kad vienas pagrindinių
(jei ne pats pagrindinis) civilizacijos ar kultūros dė
menų yra religija. Nesvarbu, ar kultūra veikia religiją
ar religija – kultūrą. Jučo teigimu, vienintelė kliūtis
lietuviams priimti krikščionybę buvo ta, kad Vokiečių
ordino žodžiams prieštaravo jų pačių kėslai ir darbai48.
Vadinasi, lietuviai jau ir patys susipratę, kad tas jų
gamtos garbinimas nei šis, nei tas; būtų krikštijęsi,
bet tie vokiečiai vis negražiai elgdavęsi. Tada lietuviai,
nebežinodami, ką daryti, pasimetę, o gal ir įsižeidę
nebesikrikštijo. Supratingi tie lietuviai – keičia sau
religijas kaip kojines, ir visiems gerai. O kas, jei dabar
patirtume arabų ar kinų invaziją? Ko gero, po kelių
šimtų metų istorikai rašytų, kaip netikėliai krikščionys
lietuviai nenorėjo priimti islamo arba budizmo. Religija
kur kas subtilesnis dalykas už kojines, ir jos pakeitimą
lydi stiprūs sukrėtimai. Iškritęs iš vienos religijos kon
teksto, greičiausiai prarasi gebėjimą išpažinti apskritai
kurią nors religiją. Religijos pakeitimas labiau susijęs
su dvasinių vertybių pakitimu, autentiško išgyvenimo
praradimu, kurį sąlygoja kiek kiti veiksniai, nei kieno
nors geri ar blogi darbai.
Taigi kyla klausimas – argi verta rašyti apie tai,
dėl ko nesi nei suinteresuotas, nei teoriškai angažuotas.
Istorikų mažų mažiausiai atmestinas požiūris į religinius dalykus daugiau nei akivaizdus. Nors ir įprasta,
tačiau skyrius apie religiją „Lietuvos istorijoje“ atrodo
taip pat keistai, kaip, tarkim, skyrius apie Lietuvos
istoriją atrodytų „Senovės baltų pasaulėžiūroje“. Vi
liuosi, kad šis tekstas galbūt sukels taip reikalingas
diskusijas. Mat vis dar yra manančių, kad diskusijose

gimsta tiesa.
Beresnevičius G., Religijų istorijos metmenys, p. 327–328.
Gudavičius E., op. cit., p. 190.
47
BRMŠ, p. 344.
48
Jučas M. ir kt., op. cit., p. 32.
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Akademija, tautiškumas, valstybė
Tomas Daugirdas

1930 m. buvo min im os ašt unt os ios
Liet uv os univ ers it et o suk akt uv ės.
Universiteto rektorius šia proga pa
sakytoje kalboje teigė: „Universiteto
steig ėj ai nor ėj o, kad Univ ers it et as
būtų tautinio ir valstybinio gyvenimo
konsolidacijos židiniu“. Šis steigėjų
nor as šiand ien nur od o tą tikr ov ę,
kurią sovietmečiu esame praradę. Kita
vertus, besivienijančioje Europoje apie
tautinį valstybingumą lyg ir nepadoru
kalbėti, į Europą nukreiptoms lietuvių
aus ims akad em ijos-valst yb ės-tau
tiškumo tema turėtų skambėti kaip
archajiškas dalykas. Tačiau minint ka
raliaus Mindaugo karūnavimo dieną
neįmanoma atsispirti norui grįžti prie
užmirštų ar nepopuliarių temų.
Sov ietm eč iu taut išk um o, valst y
bingumo, o kartu ir universiteto są
vokos išliko, tačiau jų turinys pakito
neatpažįstamai. Lietuvių tauta tapo
liaudimi, turinčia liaudies muziką,
liaud ies chor eo gr afi j ą, liaud ies te
atrą. Lietuvos universitetas išvirto
į liaudies universitetą ir institutus,
kur ie neb uv o liet uv ių taut in io ir
valst yb ės gyv en im o kons ol id ac ij os
židiniai. Maža tauta su savos liau
dies savitumu per naujų universitetų
kultūrą turėjo perimti aukštąją kitos
liaud ies, tap us ios nac ij a, kult ūr ą.
„Liet uv os tar yb in ėj e enc ikl op ed ij o
je“ aptinkame numatytą mažų tautų
likimą: „Kai kurios tautos, ypač ne
didelės, menkai išsivysčiusios, gali ir
nepasidaryti nacijomis, jos suartėja
su labiau išsivysčiusiomis tautomis,
perima jų kultūrą, kalbą ir ilgainiui
su jom is sus il iej a“. Univ ers it et ai
Lietuvoje, kaip sovietinės kultūros
konsolidacijos židiniai, turėjo rengti
smulkiatautiškumu neužsikrėtusius
sovietinius inteligentus.
Tautinės valstybės simbolika buvo
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su šaknimis raunama iš bet kurios
mok ym o įstaig os. Valst yb ės kult ū
ra – programiškai atskirta nuo kurios
nors konkrečios sovietiniam pasauliui
priklausiusios liaudies kultūros. Kita
vertus, Lietuvos aukštosiose mokyklo
se tautiškumui, atrodo, buvo skiriama
nemažai dėmesio. Moksliškai tyrinėja
mi nevalstybiniai tautos atributai: fol
kloras, kalba, tikėjimai. Etnografijos
rinkimas, archeologiniai kasinėjimai
pritraukdavo nemažai jaunimo. Aki
vaizdu, kad ši valdžios toleruojama
veikla negalėjo pažadinti tautinės sa
vimonės, kuri lietuviams neatskiriama
nuo valstybingumo. Liaudies dainas
dainuojantis, žalvarinėmis, žalčiais
gražintomis apyrankėmis pasipuošęs,
tautines juosteles po kaklu pasirišęs
„Ramuvos“ jaunimas kūrė sentimen
talių taikingų keistuolių, o ne karingų
tautininkų įvaizdį. Jie visuomenėje
diegė „autentiško“ lietuvių liaudies
atstovo paveikslą. Paradoksalu, kad
didžiulę valstybę sukūrusios karingos
ir neišvengiamai žiaurios tautos pa
likuonys kildino save iš taikių, žemę
mylinčių, kaimynus toleruojančių ir
ramiais vakarais lyrines dainas dai
nuojančių protėvių.
Sovietmečiu taikingas godas godo
janti lietuvių liaudis mintimis buvo
atit ol us i nuo valst yb ing um o idėj os
ir negalėjo daryti įtakos sovietinės
valstybės valdymui. Prieš šimtmečius
vyravę liaudies tikėjimai,
sukurtos liaudies dainos,
posakiai, pasakojimai da
rė įtaką tautinei to meto
vis uom en ės sav im on ei,
tačiau tokia liaudies savi- 
identifikacija su išnykusia
praeitimi tiesiogiai neska
tin o tautin io valst yb in
gumo paieškų, juo labiau

nestiprino valstybingumo savimonės.
Tai buvo paslaptingos praeities at
spindžiai, dėl savo paslaptingumo pa
sirodydavę kaip pasaka, o ne tikrovė.
Nepriklausomybės metais bandymai
iš sov ietm eč io pav eld ėt ą liaud išk ą
tautiškumą derinti su valstybingumu
ne kartą skleidėsi groteskiškais pavi
dalais. Galima prisiminti, pavyzdžiui,
prezidento Algirdo Brazausko inaugu
racijos ceremoniją, lydimą „pagonių“
apeigų ir jų laužo dūmų. Lieka tik
džiaugtis, kad andainykštis „vaidila“
vardan Lietuvos valstybės gerovės vi
sų džiaugsmui nepaaukojo ožio, jaučio
ar kiaulės.
Lietuvių folklorui, kalbos tyrimams
sovietinėje akademijoje buvo skiria
ma nem až ai dėm es io, tač iau kaž in
ar šios studijos gali būti pasitelktos
kloj ant pag rind us šiuol aik in ei lie
tuv ių kult ūr ai. Sov iet in ę liet uv ių
kultūros situaciją apmąstydamas iš
Lietuvos emigravęs Tomas Venclova
1983 m. esė pabrėžė: „Ne tiek už kal
binį ar biologinį išlikimą reikia kovoti
šiandien Lietuvoje, kiek už atmintį,
sąžinę ir protą“. Atminties, proto ir
sąžinės žadinimą poetas suprato kaip
vien int el į kel ią, reng iant liet uv ius
civilizacijai, sudarant sąlygas jiems
įsijungti į vakarietišką kultūrą. Tai
kvietimas tobulinti intelektą totali
tarinio antitautinio valstybingumo
sąlygomis. Tokiai veiklai tautiškumas
ir valst yb ing um as nė
ra svarbiausi veiksniai.
Sug eb ėj im as įsil iet i į
vakarietiškącivilizaciją
yra vienintelis intelek
tualo veiklos vertinimo
matas. Siekis įsijungti į
Vakarų civilizaciją tarp
jaun ųj ų int elekt ual ų
šiand ien tap o rea l yb e.
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Kit a vert us, ši tend enc ij a skat in a
visai nesidomėti Lietuvoje vykstan
čiu akademiniu kultūros gyvenimu.
Ne kart ą pas teb ėt a, kad stud ent ai
linkę sugaišti nemažai laiko ieško
dam i užs ien ieč ių autor ių darb ų jų
tiriamai temai plėtoti, nepastebėdami
šalia esančių lietuviškų publikacijų.
Mokslo rinka Lietuvoje diktuoja tai
sykles, verčiančias lietuvių kūrinius
nubraukti kaip civilizacijos laimėji
mus. Panašią kryptį kultūrai rodė ir
ne viena Atviros Lietuvos namuose
rengt a diskus ij a. Į liet uv ių kalb ą
išverstų užsienio autorių knygų ap
tarimai nepriartindavo jų prie mūsų
tikrovės ir palikdavo klaidžioti kito,
kitoniško pasaulio, kitokios patirties
aptarimo abstrakcijose.
Akivaizdu, kad nacionalinė kultūra
negali būti tapat inam a vien tik su
liaud ies kult ūr os stud ij om is. Kit a
vertus, vienareikšmis savęs siejimas
su Vakarų civilizacija kažin ar gali
suk urt i Liet uv oj e int el ekt ua l in ių
diskusijų lauką bei padėti pagrindus
kultūrinės bendrijos formavimuisi.
Tarp kitų mėnraščių aptikus „Liau
dies kult ūrą“, kyl a įtar im as, kad
ir iki šiol Lietuvoje tarp liaudies ir
akademinės kultūros yra išlikusi gili
praraja, kurią dabar dar labiau gili
na naujai atsiradusi vakarietiškumo
ir lietuviškumo priešp rieš a. Gair es
lietuvių kultūros plėtotei nužymėjo
filosofas Tomas Sodeika, grįždamas
prie haid eg er išk os ios kalb os kaip
būties namų temos. Anotuodamas ką
tik pasirodžiusią Tatjanos Maceinienės
knygą apie Antaną Maceiną, jis tei
gia: „Gimtoji kalba yra būdas, kuriuo
kiekvienas žmogus gyvena savo gim
tinėje-pasaulyje, kuriam e jis gim ė,
kuriame jis tik ir gali tikrai gyventi
ir tikr ai mirt i, pas aulyj e, kur iam e
žmogus tikrai yra namie“. Be abejo,
taip išreiškiamas ne humanitarinėje
lietuvių kultūroje realizuojamas pla
nas, o veikiau individuali intelektinės
veiklos programa ateičiai.
Sustingęs šiandienės lietuvių kultū
ros gyvenimas, besireiškiantis visiška
intelektinių diskusijų stoka, liudija,
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kad, ir išsaugojus kalbą, atminties,
proto ir sąžinės pabudimas Lietuvoje
dar nėra įvykęs. Iki šiol jokia mokslo
institucija nėra viešai atsižadėjusi ar
įvardijusi ideologiškai nuspalvintų
veikalų. Nenustatyti ir kriterijai, ga
lintys atskleisti kai kurių sovietmečiu
parašytų darbų mokslinę vertę. Uni
vers it etuose, mokslo įstaigose, kur
sovietinė mokslo kultūra buvo plėto
jama, iki šiol neatskleistos „savųjų“
klaidos bei neatverta naujų tyrimų
perspektyva.
Nes teb ina naujos kart os int elek
tualų atsiribojimas nuo to, kas da
bar vyksta Lietuvos akademiniame
pas aul yj e. Jaun iej i, moksl us baig ę
jau nepriklausomybės metais, turėję
galimybę studijuoti užsienyje, grįžę
neranda palankios dirvos kultūrinei
veiklai. „Vakarų civilizacijos“ paraga
vę intelektualai, ypač tie, kurie prieš
išvykdami neturėjo susikūrę tvirtų
akademinių pozicijų, grįžę suvokia,
jog sunku pritapti. Didžioji dalis bando
laimę kitur, pasitraukdami iš Lietuvos
akademinės kultūros lauko. Klaidinga
būtų manyti, jog šiuos pasirinkimus
lemia ekonomiškai geresnės padėties
ieškojimai. Grįžę jie gali palyginti skir
tingą akademinio pasaulio realybę, iš
naujo atrasti vien sovietinį Lietuvos
akad em in io pas aul io pag rind ą bei
patikrinti akademinių tvirtovių sie
nų kietumą.
Akademinis pasaulis Lietuvoje šian
dien yra išlaikęs daug totalitarinių
bruož ų. Akiv aizd u, kad sov iet in iai
inteligentai iki šiol griežtai laikosi
mokslininkų sąžinės kodeksų, nesun
kiai suseka moksliškumo ir mokslo
prof an av im o rib ą. Kit a vert us, jų
akademiniai įpročiai lemia tai, kad
tarp skirt ing as hier arc hin es pak o
pas užimančių akademinio pasaulio
gyventojų vyrauja ne kolegiški ben
dradarbiavimo, o klusnumo santykiai,
išk reip iant ys akad em in ės veikl os
laisvę. Bet kokioms iš išorės ateinan
čioms reformoms universitetai, mokslo
įstaigos dėl išlaikytos struktūros tam
pa neprieinama tvirtove. Universitetų
tarybų, turėsiančių gal tik simbolinę

visuomenės kontrolės funkciją, stei
gimas buvo suprastas kaip kišimasis
į akademinės veiklos laisvę. Atrodo,
iš tiesų dėl akademijos salų vidinės
struktūros, nepajudinamų nuostatų
bei atsparumo bet kokiai išorinei įta
kai jas daug lengviau sunaikinti negu
konstruktyviai pertvarkyti. Tokiais
motyvais gali būti aiškinami nemažai
triukšmo ką tik sukėlę planai uždaryti
Lietuvos filosofijos ir sociologijos insti
tutą. Tai liudija ir prieš dešimtį metų
Vilniaus universitete drąsiai pradėta
bei paties reformatoriaus pamažu už
gniaužta reforma.
„Liaudies kultūra“ byloja, kad tarp
liaudies ir akademinės kultūros Lie
tuvoje išlikusi sovietmečiu nubrėžta
pers kyr a, kur ią šiand ien stipr in a
nauj ai ats ir and ant i vak ar iet išk os
ir lietuviškos kultūros priešprieša.
Atsiskyrimas nuo aukštosios sovie
tin ės akad em in ės kult ūr os, kur ios
lietuviška atplaiša iki šiol neužleidžia
vyraujančių pozicijų, ir išlikusi praraja
tarp „aukštosios-mokslinės“ bei „liau
dies“ kultūros sąlygoja, jog Lietuvoje
turinti formuotis aukštoji akademinė
kultūra, vienintelė galinti vadintis
nacionaline kultūra, čia neturi jokios
palankios dirvos.
Tautiškumas, kaip ir valstybingu
mas, jų kons ol id ac ij a šiand ien jau
negal i būt i dek lar uoj am i akademi
jos veikl os tiksl ai. Kit a vert us, be
stiprios intelektualų bendruomenės,
įsitvirtinus tik intelektualams admi
nistrat or iams, liet uv ių akad em ij os
ateitis atrodo apgailėtina. Kažin ar
Liet uv os valst yb ė išu gd ys akad e
minio lygio civilizuotą humanitarinę
kult ūr ą, jei pas kir i nauj os kart os
intelektualai išsibarstys pasaulio in
telektinės laisvės salelėse. Dabartinis
Lietuvos akademinis gyvenimas, ven
giantis kritikos bei nepripažįstantis
savikritikos, skatina pasirinkti dvi
saugias priebėgas naujiesiems aka
dem in iam e pas aul yj e siek iant iems
išlikti kultūrininkams: gilintis į liau
diškąsias lietuvių tautos šaknis arba
tapti atsidavusiais Vakarų civilizacijos
sekėjais.
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Pro et contra

Šv. Brunono kankinystės
atvaizdas ir Ademarus Cabannensis 
Historia
Inga Leonavičiūtė

1983–1996 m. profesoriui Edvardui Gudavičiui prakal
su šv. Adalberto ir šv. Brunono kankinystės aprašymu
binus šv. Brunono misiją ir mirtį aprašančius šaltinius,
Ademaro Šabaniečio (Ademarus Cabannensis) Historia
istorijos mokslas pasipildė naujais sensacingais fak-
pontificum2. Kiek tiksli tokia išvada?
tais: pirmojo lietuvio vardu, pirmuoju krikštu Lietuvoje,
Atsiverskime minėtą Cardini knygą ir pabandykime
pirmąja valstybin
plačiau panagrinėti
gumo užuomazga1.
minėtos iliustraci
jos kom ent ar ą; jo
Nauj a sens ac ij a,
vertimas į lietuvių
ypač Lietuvos tūks
kalb ą būt ų toks:
tantmečio konteks
„Kankiniai. Vieno
te, turėjo tapti ne
XI a. graikiško ran
seniai Nauj aj am e
kraščio iliustracija.
Žid in yj e-Aid uos e
Rytų Europos chris
paskelbtam e Ele
tianizacija vedė kai
n o s Ž e v ž i k o v o s
kur iuos mis ion ie
straipsnyje (vertin
rius į kank in yst ę
gas ir sveikintinas
ir šventumą. Ade
istorikės bandymas
mar as Šab an iet is
pirmą kartą Lietu
apr ašo abiejų ka
vos istoriografijoje
non iz uot ų vysk u
did akt išk ai int er
pų – Adalb ert o iš
pretuoti vizualinius
Prahos ir Brunono
šalt in ius) pat eik
Pav. 1. Miniatiūra iš Adamerio Historia pontificum
iš Augsburgo – mir
tas pirm oj o Liet u
tį. Pirmasis „atvertė
vos krikšt yt oj o šv.
į krikščionybę keturias iki tol paklydime gyvenusias
Brunono kankinystės atvaizdas. Savo straipsnyje is
provincijas“, antrasis atvertė „Vengrijos provinciją ir
torikė atkreipė dėmesį į italų istoriko Franco Cardini
kitą, vadinamą Rusija“. Abu jie patyrė kankinio dalią
monografijoje, skirtoje ankstyvųjų viduramžių Euro
iš „velniško įtūžio apsėstų pečenegų (mintyje turimi
pos ir pasaulio istorijai, esančią iliustraciją (Nr. 197),
prūsai), kurie atėjo prie Adalberto, „kai jis gulėdamas
vaizduojančią dviejų šventųjų kankinystę (pav. 1), ir ją,
ant žem ės meld ės i“, ir „perd ūr ė jį sav o gel ež in iais
remdamasi šio istoriko komentaru iliustracijai, susiejo
INGA LEONAVIČIŪTĖ – istorijos mokslų magistrė, VU Istorijos
fakulteto asistentė.
1
Bumblauskas A., „1009-ieji Lietuvos istorijos periodizacijoje“,
in: Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos darbai, t. 17, Vilnius, 1999,
p. 357–358.
2
Ževžikova E., „Regimoji istorija: Trys baltų genčių evangelizacijos
vaizdai“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2000, Nr. 4, p. 161: Yra išliku
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si Adamero Historia pontificum pasakojimą iliustruojanti spalvota
miniatiūra (pav. 1). Kiek mums žinoma, pirmą kartą ši miniatiūra pa
skelbta 1995 m. italų istoriko Franco Cardini monografijoje, kurioje
ji datuojama XI a. Turint omenyje, kad Adamero XI a. rašytos Historia
pontificum originalas neišlikęs, o egzistuoja tik XII a. vidurio nuorašai,
tai ir miniatiūra yra ne ankstesnė kaip XII a. vidurio kūrinys. Miniatiū
roje vaizduojami krikščionių misionieriai – kankiniai (abu vainikuoti
šventųjų aureole), vienas jų kankinamas nukorus galvą žemyn, kitas
kniūbsčias ant žemės plakamas vytimis. Iš Adamero pasakojimo išeina,
jog tai šv. Adalbertas ir šv. Brunonas.
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strypais“, tada „nukirto jam galvą, įmetė ją į didelį ežerą,
o kūną atidavė laukiniams žvėrims suėsti“. Brunonui
„jie iš pilvo per mažą skylutę šone ištraukė žarnas“3.
Kaip matome, Cardini nusako šią miniatiūrą kaip
iliustraciją iš vieno XI a. graikiško rankraščio. Ademaro
„Istorijos“ išlikę rankraščiai rašyti lotynų kalba4 ir nė
vienas jų nėra graikiškas. Net ir nesklaidžius jų, tai
aiškiai pasako bibliotekų signatūros5 bei publikuotas
tekstas rašytinių šaltinių rinkinyje Monumenta Ger
maniae Historica6. Be to, palyginus šaltinio tekstą su
vaizdu, pamatysime, kad šventųjų kankinimo būdai
skiriasi. Iš kur autorius paėmė miniatiūrą, knygoje
tiksliai nenurodoma. Atsižvelgdami į šį nepreciziškumą
(gal vis dėlto ši miniatiūra yra kuriame nors Adema
ro „Istorijos“ rankraštyje?), pabandėme jos paieškoti.
Neradome tokios nei Ademaro „Istorijos“ rankraščių
aprašymuose7, nei reprodukuotose jos miniatiūrose8,
kur ios aišk iai skir ias i nuo apt ar iam os iliustr ac ij os
savo stiliumi (plg. pav. 2).
Tuo būtų galima šį straipsnelį ir baigti – sensaci
ja neįvyko, jeigu ne dar viena klaida. Italų istorikas
Cardini nekritiškai įveda į istorijos mokslo apyvartą
Brunoną iš Augsburgo. Taip atsitiko, autoriui netiksliai
įvertinus šv. Adalberto ir šv. Brunono kankinystės
aprašymą9 Ademaro „Istorijoje“, kurioje pilna klaidų
ir sum aiš ymų: šv. Adalb ert as klaid ing ai laik omas
Prahos arkivyskupu, šv. Brunonui priskiriama beveik
vienalaikių bendravardžių – Augsburgo vyskup o ir
popiežiaus Grigaliaus V – atskiri biografijos faktai10,
Vengr ij os kun ig aikšt is Gey z a sut ap at in amas su jo
3
Cardini Fr., Zeitenwende. Europa und die Welt vor tausend Jahren,
Stuttgart–Zürich, 1995, S. 144: Märtyrer. Illustrationen einer griechis
chen Handschrift des 11. Jahrhunderts. Die Christianisierung Osteuropas
führte manchen der Missionare ins Martyrium und zur Heiligkeit. Ade
mar von Chabannes schildert den Tod der beiden heiligesprochenen
Bischöfe Adalbert von Prag und Bruno von Augsburg. Erster „bekehrte
vier noch im alten Irrtum gefangene Provinzen zum Glauben an Christus:
Polen, Slawonien, Warschau und Krakau“, letzterer bekehrte die Pro
vinz Ungarn zum Glauben und eine andere, genannt Rußland“. Beide
erlitten das Martyrium durch die „von diabolischem Zorn besessenem
Petschenegen“ (gemeint sind die Pruzzen). Sie kamen zu Adalbert,
„als er im Gebet  ausgestreckt am Boden lag“ und „durchspießten ihn
mit ihren eisernen Pfeilen“, dann „schlugen sie ihm den Kopf ab, war
fen diesen in einen großen See und gaben seinen Körper den wilden
Tieren auf dem Felde zum Fraß“. Bruno „zerrten sie durch eine kleine
Öffnung an der seite die Eingeweide aus dem Leib.
4
Ademaro Historia, surašyta XI a. 3 deš., yra išlikusi keliolikoje ran
kraščių. Klysta Elena Ževžikova, teigdama, kad išlikę tik XII a. nuorašai.
Žinomas rankraštis, kuriame yra Historia, surašytas paties Ademaro,
Paryžiaus Nacionalinėje bibliotekoje (Ms. lat. 5943 A), ten pat saugo
mas XI a. vid. nuorašas (Ms. lat. 5927); žr. Waitz G., in: Monumenta
Germaniae Historica. Scriptores [toliau – MGH Scriptores], 4, 2. Aufl.,
1925, S. 111–112; Wattenbach W., Holtzmann R., Geschichtsquel
len Deutsche Kaiserzeit, I, 2, Berlin, 1939, S. 310–311; Werner K. F.,
„Ademar von Chabannes und die Historia pontificum et comitum Engo
lismensium“, in: Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters, 19,
2, 1963, S. 227–230; Landes R., Relics, Apocalypse, and the Deceits of
History:  Ademar of Chabannes, 989–1034, Harvard University Press,
1995, p. 346–368.
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Pav. 2. Karolio Didžiojo portretas iš Paryžiaus nacionalinės
bibliotekos rankraščio (Ms. lat. 5943 A, fol. 5)

sūnumi šv. Steponu (tiesa, minimas ir pastarasis)11,
klystama laikant Augsburgo vyskupą Ulriką12 šv. Bru
nono įpėdiniu, sumaišomi prūsai su pečenegais13 bei
šv. Brunono palaikų išpirkimas klaidingai priskiriamas
rusams14. Atrodytų, kad šv. Adalberto ir šv. Brunono
kankinystės aprašymo autorius tarsi puzlių dėlioja jų
misijų ir kankinystės paveikslą, kuris, kitaip nei ki
ta kronikoje pateikiama informacija, primena labiau
hagiografinį, o ne kronikinį pasakojimą. Jo autorius,
matyt, ir rėmėsi kokiu nors hagiografiniu pasakoji5
Pvz., Paryžiaus nacionalinėje bibliotekoje esančių rankraščių sig
natūros: Ms. lat. 6190, Ms. lat. 5926, Ms. lat. 5927; Vatikano biblio
tekos – Cod. lat. Regin. 692. Apie Paryžiaus nacionalinės bibliotekos
katalogavimą žr. „Collections de manuscrits“, in: http://www.bnf.fr/
web–bnf/catalog/mssoc–bl.htm.
6
MGH Scriptores, 4, 2. Aufl., 1925.
7
Bibliotheque Nationale, Les manuscrits â peintures en France du VII
e an XII e siecle, Paris, 1954, p. 110; Landes R., op. cit., p. 346–371.
8
Landes R., op. cit., p. 367; taip pat žr. „Adémar de Chabannes“, in:
http://www.culture.fr/culture/limoges/limog3.htm.
9
Šv. Adalberto ir šv. Brunono kankinystės aprašymas, kuris, daugelio
istorikų nuomone, parašytas interpoliatoriaus, o ne paties Ademaro,
randamas tik viename iš rankraščių; žr. Leonavičiūtė I., „Trys ar ketu
rios šv. Brunono misijų šaltinių versijos?“ in: Tarp istorijos ir būtovės:
Studijos prof. E. Gudavičiaus 70-mečiui, sud. A. Bumblauskas, R. Pet
rauskas, Vilnius: Aidai, 1999, p. 21.
10
Leonavičiūtė I., op. cit., p. 22–23.
11
MGH Scriptores, 4, p. 129–130: Regem Ungrie baptizavit, qui
vocabatur Gouz, et mutato nomine in baptismo Stephanum vokavit,
quem Oto imperator in natali protomartiris Stephani a baptismate
excepit, […].
12
Ibid., p. 129: Quod exemplum eius secutus Brunus episcopus, pe
tiit imperatorem, ut pro eo iuberet consecrare in sede sua episcopum,
quem elegerat, nomine Odolricum.
13
Leonavičiūtė I., op. cit., p. 23–24.
14
MGH Scriptores, 4, p. 130: Corpus eius – Russorum gens magno precio redemit, et in Russia monasterium eius nomini construxe
runt, […].
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inga leonavičiūtė

mu (ar pasakojimais). Atskiri šio pasakojimo motyvai randami šiandien žinomuose šių misionierių gyvenimo aprašymuose15. Remdamasis šiuo kankinystės
aprašymu, komentare prie iliustracijos klysta ir pats
Cardini. Šis istorikas, nors ir keisdamas pečenegus
prūs ais, int erp ol iac ij oj e min im ą Brun on ą vadin a
Augsburgo vyskupu16, tarsi priskirdamas misiją į Prū
siją ne Brunonui iš Kverfurto, 1008–1009 m. kelia
vusiam pas prūsus, bet jo bendravardžiui Augsburgo
vysk up ui (1006–1029), niek ad a nea pašt al av us iam
Prūsijoje. Tiesa, jis žino ir pirmąjį Brunoną, regist-

re netgi teisingai nurodo jo gyvenimo metus17.
Tagi Cardini cituojama kankinystės istorija iš Ade
maro „Istorijos“ pasakoja apie šv. Adalberto iš Prahos
ir šv. Brunono iš Kverfurto (o ne jo bendravardžio augs
burgiečio) kankinystę, bet ji nėra tiesiogiai susijusi
su reprodukuojama XI a. graikiška miniatiūra. Ra
šyt in io šalt in io išt rauk a, pat eik iam a iliustr ac ij os
ko-mentare, tėra tarsi NN šventųjų kankinystę vaiz
duojančios miniatiūros pavyzdys. Todėl ši miniatiūra
negali būti laikoma šv. Brunono iš Kverfurto kanki
nystės atvaizdu.


15
Beresnevičius G., „Pirmoji misija: šventasis Vaitiekus Prūsijoje“, in:
Prūsijos kultūra, Vilnius, 1994, p. 212–216, ypač p. 216; Wenskus R.,
Studien zur historisch – politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt,
Münster–Köln, 1956, S. 238–246; Karwasiñska J., „Studia krytyczne nad

ýywotami úw. Wojciecha, biskupa praskiego“, in: Úwięty Wojciech,
Warszawa, 1996, s. 129–155, ypač s. 138.
16
Cardini Fr., op. cit., S. 144.
17
Ibid., S. 140, 148, 231.
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Filosofija

Morbus hermeneuticus – tezės apie
vieną filosofijos ligą
Herbert Schnädelbach

1. Tai, ką Friedrichas Nietzsche savo antrajame Ne
savalaikiame pastebėjime „Apie istorijos žalą ir naudą
gyvenimui“ diagnozavo kaip istoriškumo ligą, šiandien
veikiausiai taip pat priklauso filosofijos praeičiai. Ši
dažniausiai jau nepainiojama su filosofijos ist or ij a,
o mokantis tokių pasiūlymų, kaip „nuo Bahlseno iki
Leibnizo“ (Blochas), yra tikrai nedaug. Tačiau vietoj
anos ligos dabar susiduriame su kitu negalavimu –
hermeneutiškumo liga – ir ji pakankamai užkrečiama.
Ligos simpt om ai pas ir eišk ia įsit ik in im u, jog fil os o
favimas yra filosofinių veikalų skaitymas, o filosofija
„įvyksta“ ten, kur interpretuojami filosofiniai tekstai.
Tas, kuris tiki, kad filosofijos studijų tikslas – išla
vinti studijuojančiųjų gebėjimus skaityti Kantą, taip
pat serga hermeneutiškumo liga, ir jeigu filosofijos
seminaro – o mūsų šalyje taip iš tikrųjų vyksta – skai
dymas į pamatines, pagrindines bei teksto sandaros
studijas iš esmės orientuojamas pagal „apdorojamo“
teksto sunkumo laipsnį, tada tenka imtis karantino
priemonių. Hermeneutiškumo liga yra filosofijos filolo
gizacija, iš naujo plintanti po trumpos ir pereinamosios
analitinės fazės.
2. Įsivaizdavimą, kad filosofinė nuostata tėra filoso
finių veikalų skaitymas, galima atmesti kaip kuriozą,
nes tuo neimplikuojama jokia konkreti filosofinė po
zicija, kuri savo ruožtu reikalinga, norint apibrėžti
„lygį“ ir mokslinį filosofijos pobūdį. Filosofinė pozicija,
siekianti filosofijos filologizacija užimti vyraujančią

Herbert Schnädelbach (g. 1936) – Hamburgo univer
siteto filosofijos profesorius (nuo 1978). Knygos: „Hegelis:
subjektyvios laisvės teorija“ (1965), „Patyrimas, pagrindimas ir
refleksija. Pozityvizmo apmatas“ (1971), „Istorijos filosofija po
Hegelio. Istorizmo problema“ (1974), „Refleksija ir diskursas.
Filosofijos logikos klausimai“ (1977), „Filosofija Vokietijoje
1831–1933“ (1983) ir kt.
Iš vokiečių kalbos (Schnädelbach H., Vernunft und Geschich
te. Vorträge und Abhandlungen, Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1987, S. 279–284) vertė Tomas Augulis.
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padėtį, yra hermeneutinė ontologija: filosofavimas yra
įėjimas į veikmės istoriją (Wirkungsgeschichte), ir tai
identiška „didžiųjų“ filosofų tekstų poveikio (Wirkung)
ist or ij ai. Jeig u nor im e dal yv aut i fil os ofi j oj e, būtina
šiuos tekstus aiškinti, nes tik taip į priekį stumiasi
filosofijos istorija, kuri, savaime suprantama, ne kaip
mūsų kūrinys, bet kaip mūsų „buvimo tekste“ (Mar
-quardas) būdas galiausiai yra pačios būties lemtis.
Kas tiki pajėgsiąs savo mąstymu paspartinti filosofijos
istoriją, yra neišprusęs ir suklaidintas, ir tik hermeneutinės ontologijos atstovas yra pasiekęs filosofinį
„lygį“. Hermeneutinių ontologų filosofija dėl jų permanentinės ir bemaž viską permalančios praktikos
gyvuoja vien kaip šios praktikos metateorija: jie ap
rašo tai, ką daro, ir pagrindžia, kodėl filosofuojantysis
privalo elgtis kaip jie.
3. Hermeneutinė ontologija yra ne kas kita, kaip
pasaulio istorijos filologizacijos perdėtas stilizavimas.
Taig i fil os ofi j os ist or ij a jud a pirm yn aišk ind am a ir
panaudodama tekstus, o jeigu nurodysime „didžiųjų“
filosofų nehermeneutinės laikysenos savo pirmtakų
atžvilg iu žym esn ius pav yzd žius – Arist ot el is prieš
Platoną, Kantas prieš Leibnizą, – tai galime išgirsti,
kad jie kaip tik ir buvo didieji filosofai, tačiau po He
gelio būtent didieji filosofai jau negalimi ir dėl to mes
turime elgtis hermeneutiškai. Tokie argumentai, kaip
„visa, kas didu, jau praėjo“ arba „būtis ne-esti“ (Das
Sein west ab), hermeneutinė ontologija įgalioja save
kaip vienintelę dabar galimą filosofinę poziciją ir qu
asi a priori diskredituoja kiekvieną alternatyvą kaip
„nefilosofinę“. Šiame kontekste taip pat aišku, kodėl
hermen eut in iai ont ol og ai sav o bîîos herm en eut ikós
dažniausiai sieja su kiek įmanoma sudėtingesniais rei
kalavimais: jie tikri, kad šiandien vis tiek niekas kitas
negali jų įvykdyti ir jie pateikiami visur, kur kas nors
pabando savarankiškai filosofiškai mąstyti. Įsidėmėtina,
jog hermeneutai taip daro – ir kaip tik tada, kai turėtų
filosofuoti sistemiškai, – be sistemos, nes patys jos neturi
ir net nesirūpina ją įgyti. Šiuo požiūriu hermeneutinių
ontologų filosofija nusigręžia nuo filosofijos.
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4. Kas nėra ontologinės hermeneutikos šalininkas,
turėtų taip pat deramai apsvarstyti, kaip neužsikrėsti
hermeneutiškumo liga. Po XIX a. mokslo sampratos
pokyčių filosofija pat eko į krizę, teb esit ęs ianč ią iki
mūsų dienų. Kaip priešnuodis jai buvo pasiūlytas fi
losofijos istorizavimas: kaip filosofijos istorija ji galėjo
įsiterpti į tuo metu besiformuojančių dvasios mokslų
sritį ir viltis taip išsaugoti savo reputaciją. Praėjusio
šimtmečio filosofijos istorikų filosofija šiandien beveik
užmiršta, retkarčiais net susidaro įspūdis, kad šie jai
neteikė bent kiek savarankiškesnės vertės, palyginti
su savo istoriniais tyrinėjimais, kuriuos neabejodami
priskyrė mokslui. Mūsų amžiuje dėl filosofijos filologi
zacijos susiklostė panašios aplinkybės: „didžiojo“ filo
sofo Y knygos X nauja interpretacija vienaprasmiškai
patvirtina interpretuotojo kaip filosofo statusą, nors jo
paties minčių ten nėra. Susidaro įspūdis, jog rūpestin
gai vengiama savarankiško mąstymo, nes jis gali būti
„nemokslinis“, o kaip tada norėti mokslinio požiūrio į

Gintautas Trimakas. Aleksandro kambarys.
1988. Fotografija
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interpretacijos teisingumą ar klaidingumą? Filosofija
kaip ir literatūros mokslas ieško tęstinumo. Tad kodėl,
tiesą sakant, mūsų filosofijos seminarų nepavadinus
tiesiog „filosofinės literatūros seminarais“?
5. Tai, kad daugelis filosofų nuo savarankiško mąs
tymo rizikos ir pavojų šiandien bėga į filosofiją kaip
mokslą, pastebima daugelyje situacijų. Juk kas ne
susidūrė kongresuose ar panašiomis aplinkybėmis su
istoriniais–hermeneutiniais pamokymais kaip reakcija
į savo bandymus savarankiškai argumentuoti. Šiuo
atveju supykdo ne pastabos dėl tavo neišmanymo – su
jomis dar galima taikstytis, – bet dėl filosofijos filologi
nio moksliškumo atsirandanti bausmė, kuri vykdoma
norint išvengti savo ir kitų filosofavimo. Be to, mokyk
lose ir filosofijos seminaruose labai patogu kaip filosofui
pasislėpti už tekstų: tekstas tai leidžia. Užuot manius,
kad daug kas nežinoma, jog taip pat yra dalykų, apie
kur iuos vis ai arb a nep ak ank am ai mąst om a, niek o
nėra paprasčiau kaip pasakyti: „Kantas, Prole
gomenai, ir baigta!“ Maždaug toks filologiškai
imponuojantis elgesys taip pat prisidėjo, kad
po septinto dešimtmečio protesto judėjimų vėl
išryškėjo pavojingas mokančiųjų ir besimokan
čių-jų vaidmenų pasiskirstymas. Taip išvengia
ma ne tik bendro filosofavimo, bet ir autoriteto
problemos. Tarp besimokančiųjų tai seniai pa
plitęs dalykas. Daugelis studentų prašo tekstų,
nes tad a jie gal i kažk uo remt is. Su Heg el io
ar Kanto tekstais jie mažų mažiausiai turi ne
šiaip kažką rankoje, bet ir daugelio mokančių
jų pritarimą jų įsitikinimui, esą jie rankose jau
turi filosofiją. Bet šiuo atveju, nors mokinių bei
studentų atžvilgiu tai suprantama ir atleistina, mūsų dalyko mokytojas jokiomis aplinky
bėmis negali nuolaidžiauti bėgimui iš filosofi-
jos į dvasios ir literatūros mokslus.
6. Hermeneutiškumo ligos pasekmės filosofijai
yra tiesiog pražūtingos: pateikdama save kaip
filologiją, ji gali būti tikra tuoj sukelsianti vi
suotinį įtarimą. Kai filosofijos studentai po 6–7
hermeneutikos semestrų pamėgina prisiminti,
kodėl jie iš pradžių norėjo studijuoti filosofiją ir
taip turėjo būti kažkaip susiję su savarankišku
mąstymu, išryškėja, ką su jais kartu jau esu pa
tyręs: studentai mėgino savarankiškai mąstyti
už filosofijos seminaro ribų, ant parko suoliukų
ir smuklėse. Todėl į geranorišką pastabą, jog
tuos pačius dalykus Kantas svarstė bei formu
lavo štai taip, jie sureaguos: „Prašom, be klasikų
citatų!“ Ką gi – iki kurios dienos privalu atidėti ir
savarankišką mąstymą? Įsidėmėtina, kad tokie
studentai niekuomet nelaiko klasikų savo sa
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varankiško mąstymo sąjungininkais. Žinia, turėdama
plačios filologinės disciplinos statusą, tik prasidėjusi
filosofija, kaip mokyklinis dalykas, tuo ir baigiasi, nes
išnyksta iš antros mokymosi pakopos, visiškai nutylint
jos ateitį universitetuose, mat kaip tokio tipo išsilavini
mas ji negali tikėtis paklausos. Šiaip ar taip, daugelyje
švietimo sričių konstatuojamas susidomėjimas filoso
fija nesusijęs su susidomėjimu hermeneutiniu išsilavinimu. Kas rūpi, tai – mąstymo patyrimo ugdymas,
intelektinis savarankiškumas, tai – skausmingai chao
tiškos šiuolaikinės kultūros panorama, susivokimas joje,
orientacija arba, kaip sako Helmuthas Plessneris, tavo
gyvenimą formuojančių veiksnių išmanymas. Kodėl ta
da, dėl ko nors viešai tariantis ar ką nors sprendžiant,
taip retai atsiklausiama filosofų? Nes iš jų, tariamai
apsaugotų akademiniu, t. y. dvasios mokslų, respek
tabilumu, paprasčiausiai nieko daugiau nebesitikima.
Ką galėtų žinantys visus komentarus Kantui, dar, be
to, mums pasakyti?
7. Numanomi prieštaravimai tam, kas pasakyta, – kaip
ant delno: čia kalbėta apie linksmąjį neišsilavinimą ir
visuotinį impresionizmą, kaip ir apie priblėsusį tradi
cijos aktualumą bei joje sukaupto mąstymo patyrimo
nuvertinimą. Be to, visuotinis kolegų nepritarimas šiuo
atveju nėra itin tinkamas. Tokie prieštaravimai nebu
vo apeiti. Juk kalbėta ne prieš filosofijos istoriškumą
ir hermeneutiškumą, bet prieš filosofijos redukavimą į
juos. Kalbėta prieš hermeneutinę–ontologinę ideologiją
ir prieš filologinio moksliškumo fetišizavimą filosofijo
je, nes abu jie grasina peraugti į filosofijos sabotažą.
Teisingas istoriškumo ir hermeneutiškumo vaidmuo
galbūt taps aiškesnis, jeigu suprasime, kad filosofijos
seminare ne Kantas arba Aristotelis ir jų veikalai turi
būti svarstymo objektas, bet faktinė padėtis ir problemos,
kurias jie svarstė ir kurios mus liečia. Tačiau filosofi
jos filologizacija pakeičia filosofavimo būdą jo tikslu, o
priemonę turiniu. Teisinga, jog filosofija savo objektą
„turi“ tik tarpininkaujant tekstams – ar jie būtų isto
riniai, ar šiuolaikiniai, rašytiniai bei sakytiniai. Todėl
hermeneutika filosofijoje visur praktikuojama, bet vis
dėlto ji negali pakeisti filosofinės klausimų įžvalgos. Her
meneutikos vaidmuo taip pat būtų pernelyg apribotas,
jeigu iš jos reikalautų tik parengti istorinę medžiagą
argumentacijai pagal modelį: „Nagi, pažiūrėkime, ką
iš Leibnizo galime suprasti, o ko negalime suprasti,
taip pat nesuprasime“. Mums reikalingas dialogas su
tradicija, todėl svarbiausias istoriškumo hermeneu
tikos uždavinys – filosofams, kurie patys jau negali
kalbėti, interpretuojant jų veikalus suteikti šansą kaip
dialogo partneriams bei taip jiems atstovauti, kad jie
mus galėtų kritikuoti ir mes iš jų mokytis. Filosofinis
pokalbis yra dalykinis dialogas, o filologus patenkina
kalbėjimas apie tekstus ir drauge kalbėjimas apie kitų
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dalykines kalbas. Todėl, pavyzdžiui, filosofijos objektas
yra ne ką Kantas galvojo apie valios laisvę, bet valios
laisvė, o tada primygtinai patartina įsidėmėti, ką šiuo
klausimu galvojo Kantas. Jeigu dėl rūpimų dalykų ne
užklausiama tradicija, tada reikia juos palikti ramybėje
arba tapti filologu.
8. Didaktines išvadas iš šių tezių nesunku atspėti.
Nereikia situacijos įsivaizduoti taip, tarsi filosofinė
tiesa jau mūsų lauktų tam tikrose knygose, kurias tik
reikia hermeneutiškai paaiškinti, idant prie jos pri
artėtume. Reikia mokytis ir įgusti skaityti bei inter
pretuoti tekstus, nes be to negali būti filosofavimo, bet
taip pat privalu nepainioti šito su mokymusi filosofuoti.
Negalima slėptis už „didžiųjų“ filosofų ir tekstų auto
riteto, nes besimokantysis pats įgyja patyrimo, kurį
jam suteikia didieji filosofai ir tekstai. Reikia pačiam
galvoti, nors tai, kas galvojama, veikiausiai nėra didžios
mintys. Nereikia bijoti diletantizmo, bet tik įklimpimo
diletantizme, ir, kai mokantys ir besimokantieji tiki
mintiją didžias mintis, reikia argumentais, o ne klasi
kų citatomis nustatyti jų tikrą dydį. Nereikia įtarinėti
istor išk um o herm en eut ik os, bet būtina priv erst i ją
pasiteisinti, o ne vien tik leisti imponuoti. Filosofinės
hermeneutikos atstovų privalu klausti, kodėl herme
neutinės problemos, kurios jiems iškyla dėl filosofo X,
mums taip pat turėtų rūpėti. Be to, reikia ne tik filo
sofuoti – pokalbiuose tarpusavyje ir su tradicija, – bet
visada turėti omenyje, kad mums neduodančių ramybės
filosofinių klausimų sprendimas priklauso mums, nuo
mūsų pačių ir nuo nieko kito.


Skaitykite
Kultūros barus
ir jausitės dalyvaują
kultūros gyvenime
Kultūros barai – universalus kultūros ir meno žurnalas, atviras
kritinei minčiai ir polemikai, siekiantis atspindėti nuomonių
įvairovę ir ugdyti kraštokultūrą pačia plačiąja prasme.
Kultūros barai skiriami ne tik intelektualams, meno kūrėjams,
kultūros strategams, bet visiems, kam rūpi Lietuvos ateitis –
kokiomis vertybėmis, kokiomis orientacijomis ir nuostatomis
remsimės xxi amžiuje.
Kultūros barus galima prenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose
ir redakcijoje, pirkti spaudos kioskuose, daugelyje knygynų
ir meno galerijų.
Metinės prenumeratos kaina:
Lietuvoje – 48 Lt
Užsienyje (oro paštu) – 40 usd (arba kita valiuta pagal esamą kursą).
Galima į redakciją atsiųsti banko čekį arba kreiptis į Mariją Paškevičienę
šiuo adresu:
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Vaikų dantys yra valstybės
nuosavybė
Guoda Steponavičienė

Taip teig ia aukšt as valst yb ės par eig ūn as, bes id ar
buojantis sveikatos apsaugos srityje. Kyla mažiausiai
vienas klausimas – ar vien dantys? Galima įtarti, kad
ne vien. O jeigu ir kitos mūsų kūno dalys mums nepri
klauso, tai ir jų gydymo kokybė taip pat mums netu
rėtų rūpėti. Užmiršusiems verta priminti, kad pagal
įstatymą gydymas Lietuvoje yra dar ir nemokamas.
Taigi žmogus turėtų būti visiškai laisvas nuo sveika
tos bėdų – nei išlaidų, nei atsakomybės. Yra tik vienas
„bet“ – tai skausmas sunegalavus. O kol skausmas sa
vas, rūpestis dėl galimybių gydytis nedings.

Medikai ir pacientai be ryšio
Kitaip negu daugelis kitų veiklų, medicina turi garan
tuotą klientūrą. Kad ir kaip negražiai skamba, tačiau
žmonės serga ir sirgs. Maža to, medicinos paslaugų
poreikis netgi auga. Ir ne vien dėl to, kad kvėpuojame
anglies dioksidu, mintame nitratais, judame stebėdami
sporto varžybas per televiziją ir dažniausiai mąstome
visokius niekus. Mokslas išranda naujus gydymo būdus,
mada formuoja naujus sveikatos standartus. Tampa nor
malu turėti ne tik savo stomatologą ir šeimos gydytoją,
bet ir psichologą, profilaktiškai tikrintis, nuolat vartoti
vitaminus ar kitokius gudrius preparatus bei naudotis
kitomis sveikatos gerinimo priemonėmis. Sakytum,
medikas – puikiausia profesija: paklausa garantuota ir
nuolat auganti. Tačiau dažniausiai medikams taip ne
atrodo (apie pacientų norus ir potyrius – atskira kalba).
Ne vienas išvyksta pacientų ieškoti svetur, nepaisant
sudėtingų licencijų įsigijimo procedūrų. Kiti įsidarbina
užsienio farmacijos firmų atstovais arba tampa tiesiog
verslininkais. Būtų nieko bloga, jeigu iš gydytojų rato
pasitrauktų tie, kurie nenori arba nesugeba gydyti, tačiau
dabartinė sistema, kurioje darbo užmokestis nesusietas
su jo kokybe, „išmeta“ ne prastai dirbančius, bet prastai
GUODA STEPONAVIČIENĖ (g. 1969) – Laisvosios rinkos insti
tute vadovauja tęstiniam projektui „Lietuvos makroekonominių
rodiklių tyrimai“. Nuo 1999 m. – VGTU doktorantė.
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prie jos prisitaikančius, kas šiuo atveju nėra tas pats.
Iš tiesų būti gydytoju šiandien Lietuvoje ne pyragai.
Priežastis viena – paklausa veikia ne rinkoje. Arba,
kaip sako vienas Seimo narys, „paklausa yra nemoki“.
Žmoniškai kalbant, pacientai už paslaugas nemoka.
Paprastai nemokama tada, kai neturima pinigų. Ta
čiau pas mus esama ir kitų nemokėjimo būdų, kai už
paslaugas vartotojas jos teikėjui nemoka, o užmokestis
pastarajam priklauso iš biudžeto.
Taigi paklausa medicinos paslaugoms yra (žr. eiles
rytais prie poliklinikų registratūrų), pasiūla taip pat
(gydytojų Lietuvoje esą gerokai daugiau nei Vakaruose),
ir netgi pinigų yra (biudžetas, Ligonių kasos, asmeni
niai pinigai kyšiams, tarptautinės paramos programos
ir pan.). Nėra tik vieno – ryšio tarp šių komponentų.
Šiandienėje sveikatos apsaugos sistemoje viena yra
gydyti, kita – gauti už gydymą pinigus. Kai pinigų
gavimo procedūra atskiriama nuo paslaugos teikimo
procedūros, išsiskiria ir interesai. Gydytojo interesas
išgydyti ligonį ir interesas gauti už darbą pinigus ne
sutampa, nes nustatyti finansavimo kriterijai remiasi
statistiniu, o ne realiu pacientu. Ar bereikia sakyti, kad
nuo to nukenčia visi pagrindiniai šių santykių veikėjai:
gydymo įstaigos vadovas turi valdyti du visiškai skirtin
gus procesus – ligonių gydymą ir finansavimo gavimą,
didžiąją dalį gydytojo laiko atima popierių pildymas, o
ne gydymas, be to, skirdamas gydymą, jis turi atsižvelgti
į daugybę apribojimų, kurie su medicina turi mažai ką
bendra. Pacientui su realiomis problemomis šioje siste
moje apskritai nėra vietos – yra vieta tik jo registracijos
kortelei. Pridėkime dar galimybę finansavimo būdu vie
nas įstaigas proteguoti, kitas diskriminuoti, teisinius
konkurencijos apribojimus neleisti užsienio medikams
verstis Lietuvoje medicinos praktika už pinigus, didžiulę
biurokratiją ir aibę reguliuojančių institucijų, ir turė
sime artipilnį šiandienės asmens sveikatos apsaugos
sistemos Lietuvoje vaizdą.

Medicinos pinigėliai
Idant skaitytojams būtų visiškai aišku, iš kur atsiran
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da ir kaip tvarkomi jų sveikatos pinigėliai, pažiūrėkime,
ką apie sveikatos finansavimą sako įstatymai. Pagal
LR Sveikatos draudimo įstatymą sveikatos draudimo
biudžetas (Ligonių kasos) formuojamas iš šių įmokų: 3
procentiniai punktai privalomojo socialinio draudimo
įmokų, ne mažiau nei 30% fizinių asmenų pajamų mo
kesčio bei kitų įmokų pagal gyventojų kategorijas (pvz.,
ūkininkai bei jų šeimų nariai privalo mokėti 1,5–3,5%
minimalaus vidutinio atlyginimo dydžio įmokas). Ne
mažos dalies gyventojų sveikatos draudimas dengiamas
valstybės lėšomis – tai pensinio amžiaus žmonės, nepil
namečiai, bedarbiai, valstybės remiami ir kt.
Ligonių kasos apmoka asmens sveikatos priežiūros pa
slaugas (pagal patvirtintą sąrašą), finansuoja sveikatos
priežiūros įstaigų, su kuriomis yra sudariusi sutartis,
darbą, apdraustiesiems kompensuoja išlaidas vaistams
bei sanatoriniam-reabilitaciniam gydymui ir dar šį bei
tą (nepainioti su šiuobeituo). Finansavimas gydymo
įstaigai skiriamas pagal suteiktų sveikatos paslaugų
kiekį Sveikatos ministerijos patvirtintomis bazinėmis
kainomis. Dalis valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų
gauna ir tiesiogines valstybės dotacijas.
Panagrinėkime kai kuriuos tokio finansavimo bruo
žus. Pirma, jokios gydymo įstaigos, sudarančios sutartis
su Ligonių kasomis, savo pacientams negali nustatyti
paslaugų kainų, viršijančių Sveikatos ministerijos pa
tvirtintus įkainius. Taigi Ligonių kasos, nebūdamos
pajėgios sumokėti gydymo įstaigoms už paslaugas tiek,
kiek jos vertos, neleidžia to padaryti ir pacientams (plg.
istoriją apie šunį ant šieno). Todėl norintys ir galintys
teikti geresnes, bet brangesnes paslaugas, nesudaro
sutarčių su Ligonių kasomis. Tada jų pacientams ten
ka mokėti ne skirtumą tarp visos paslaugos kainos ir
Ligonių kasų kompensacijos, bet visą kainą ir prarasti
savo mokesčiais sumokėtą dalį už sveikatos paslaugas.
Antra, sveikatos įstaigos yra suskirstytos į tris lygius,
nuo kurių priklauso kompensuojamos sumos už tas pa
čias paslaugas. Be to, ir kompensacijos yra kvotuojamos,
t. y. Ligonių kasos apmoka x tos pačios rūšies operacijų
pirmo lygio sveikatos įstaigose, y – antro ir z – trečio
(brangiausio). Turėtų būti visai neaišku kodėl, tačiau
kvotos brangiausiai dirbančioms įstaigoms paprastai
būna didžiausios. (Pravartu prisiminti, kad kokybiniai
kriterijai čia apskritai neveikia. Manoma, kad atskiros
paslaugos kokybę pakankamai reprezentuoja įstaigai
suteiktas lygis.) Tiesa, gydytojai visada yra suintere
suoti gydyti geresne aparatūra, geresnėmis sąlygomis
ir netgi (kad ir kaip ciniškai skambėtų) – sudėtingesnes
ligas. Todėl dažnai atsitinka taip, kad liga, kuri galėjo
būti išgydyta ambulatoriškai, gydoma aukščiausio lygio
klinikoje, kelis ar net kelias dešimtis kartų brangiau,
negu reikia. Žinoma, ne visi gydymo įstaigų vadovai
gali sau tokių malonių užsakymų suorganizuoti. Todėl
įstaigos, kurių vadovai tai gali, tampa turtingomis, o
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kurių ne – skursta. Pastarosios ima nebeatitikti nu
statytų kriterijų, todėl gauna vis mažiau sutarčių su
Ligonių kasomis, taigi patenka į uždarą ratą.
Šį sveiku protu nepaaiškinamų realijų sąrašėlį galima
būtų tęsti. Apie tai, kiek žmonių dirba biurokratiniame
sveikatos apsaugos sistemos aparate ir kokias mums gy
vybiškai reikalingas funkcijas jie atlieka, kiek gydytojas
turi pateikti informacijos apie pacientą ir kaip gydymui
reikalinga informacija praslysta neužfiksuota, kaip ap
skritys ir savivaldybės varžosi dėl teisės gauti sutartį
su Ligonių kasomis, kaip tos sutartys sudaromos ir kiek
jose yra realios sutarties kvapo, kaip sekasi privačioms
gydymo įstaigoms konkuruoti su valstybinėmis, kurie
vaistai patenka į kompensuojamų vaistų sąrašą ir kokių
vaistų gali išrašyti gydytojas. Pasigilinus į šiuos klausi
mus, paciento užmokestis gydytojui į kišenę rodosi kaip
išsigelbėjimas, o ne nusikaltimas, nes leidžia pacientui
gauti geresnį gydymą, o gydytojui – užmokestį už ko
kybišką darbą. Gauti atlyginimą už darbą turėtų būti
normalu ir legalu, tačiau dabartinė sveikatos apsaugos
sistema tai paverčia kyšiu. Tapęs nelegaliu, toks darbo
užmokestis negali būti nei teisingas, nei efektyvus. Visų
pirma medicinoje egzistuoja įvairios paslaugos, kurių
teikėjų kišenės atsiduria šalia paciento ištiestos rankos
ne vienodai arti, be to, ne apie visų paslaugų svarbą pa
cientas turi informacijos. Žinoma, galima įsivaizduoti,
kad jeigu tarp gydytojų vyrautų pasitikėjimas, tai gero
rezultato vardan jie surastų būdą, kaip šiuo užmokesčiu
pasidalyti. Tačiau, kadangi šie procesai vyksta šešėlyje,
visi – ir medikai, ir pacientai – stokoja informacijos, kas
kiek kainuoja, o be informacijos neįmanoma pasiekti
jokios veiklos efektyvumo.
Taigi aišku viena – paliegęs šiandienės sveikatos ap
saugos sistemos šuo yra pakastas finansavimo darže.
Todėl tenka grįžti prie jau minėto Sveikatos draudimo
įstatymo. Įstatymo pavadinime pavartotas žodis „drau
dimas“, tačiau, deja, tuo jo buvimas ir baigiasi*. Kaip
jau minėta, privalomojo sveikatos draudimo biudžetas,
kurį valdo Ligonių kasos, formuojamas iš bendrųjų mo
kesčių, taigi nėra jokios sveikatos draudimo įmokos. Be
to, įmokos nėra personalizuotos, t. y. ir visi mokame į
vieną katilą, ir visi iš to katilo gauname. Jokio ryšio
tarp sumokėtų mokesčių ir gaunamų sveikatos paslau
gų nesti. Sistema lygiai tokia pat kaip švietimo, tik
pinigų skirstymu užsiima atskira institucija – Ligonių
kasos. Lygiai taip pat galėtume biudžetinius švietimo
pinigus perduoti „mokinių kasų“ institucijai ir tai pa
vadinti švietimo draudimu. Ar dėl to kas nors keičiasi?
Keičiasi – atsiranda dar viena biudžeto išlaikoma pini
gus skirstanti (dėl to labai įdomi ir įtakinga) kontora.
* Šiame negatyviame kontekste žodis „draudimas“ taip pat pradeda
skambėti neigiamai. Patikslinu, kad čia turimas omenyje ap-draudimas,
o ne už-draudimas.
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Tačiau eiliniam gydytojui bei eiliniam pacientui visai
nerūpi, kas skirsto pinigus (medicinos įstaigos vadovui,
beje, labai rūpi). Jiems rūpi, kiek tų pinigų yra, ir už
ką jie mokami.

Tas saldus žodis „draudimas“
Sveikatos apsaugoje įdiegti draudimo principus nė
ra paprasta. Visų pirma dėl to, kad labai neapibrėžtos
išlaidų sąlygos draudžiamojo įvykio (ligos) atveju. Kai
mes apdraudžiame turtą, tai turime apibrėžtą objektą
(pvz., butą ir jame esantį turtą) ir tai, kas su juo gali
atsitikti (pvz., sausra, uraganas, potvynis, vagystės ir
pan.). Kai apdraudžiame sveikatą, visiškai nežinome,
kuri mūsų kūno dalis gali sugesti ir kokių procedūrų jai
pataisyti prireiks. Jau nekalbant apie tai, kad įvairūs
taisymo būdai skirtingai kainuoja (pvz., dantų taisymas
su narkoze ar be jos). Todėl sveikatos draudikai nau
doja „rinkinius“ ligų su jų gydymo aprašymais. Tačiau
tam reikia, kad medicinos įstaigos būtų įkainavusios
kiekvieną paslaugą. Jeigu medicinos įstaigos veiktų
rinkoje, tai jos turėtų kiekvienos paslaugos kainą – kaip
kitaip jos galėtų ją parduoti? Turi tokius įkainius ir
dabar Lietuvoje veikiančios privačios gydymo įstaigos,
tačiau valdiškos – ne. Neturi ir, prisimenant anksčiau
išdėstytus Ligonių kasų lėšų skirstymo būdus, negali
turėti. Gydymo įstaiga už „sąrašinio“ ligonio gydymą
gauna fiksuotą pinigų sumą, kuri visiškai nesusijusi su
realiais darbais. Kam sudarinėti sąskaitą, pagal kurią
niekas nemoka? Nebent iš sportinio intereso.
Tačiau šis draudimo įdiegimo stabdys, nudirbus di
delį darbą, gali būti pašalintas. Iš pradžių reikia įkai
noti gydymo paslaugas pagal Ligonių kasų finansines
galimybes, pvz., užfiksuoti, kad ausų kamščių išplo
vimas kainuoja penkis litus, o apendicito operacija –
dvidešimt kartų daugiau. Jeigu absoliučios sumos ir
nebūtų realios, tai bent išaiškėtų santykiai tarp skir
tingų paslaugų. Turint tokius įkainius ir leidus visoms
gydymo įstaigoms pačioms nusistatyti kainas, atsiras
tų konkurencija dėl klientų. Tiesa, už gydymą reikėtų
primokėti, bet tai būtų realus paklausos reguliatorius,
kuris panaikintų galimybę tam tikrai kategorijai žmonių
vaikščioti į gydymo įstaigas iš neturėjimo ką veikti. Jeigu
nebūtų kainų reguliavimo ir kitokių rimtų apribojimų
įeiti į šią rinką, dėl konkurencijos gydymo paslaugų
kainos kristų, atsirastų įstaigų, gydančių ir už Ligonių
kasų kompensuojamą kainą. O tie, kurie norėtų geresnių
už minimalias paslaugų, galėtų draustis. Draudimas
būtų įmanomas, kadangi gydymo paslaugos jau būtų
teikiamos rinkoje ir turėtų realias kainas.
Antra kliūtis sveikatos draudimui įdiegti yra gero
kai keblesnė. Tai nevienoda žmonių rizika susirgti.
Žmonės, gimę su sveikatos sutrikimais arba juos įgiję,
turėtų draudimui mokėti daug didesnes įmokas negu
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sveiki. Turint omenyje, kad mokslas išranda būdus
dar negimusio žmogaus būsimiems sveikatos sutriki
mams nustatyti, galima prognozuoti, kad kurį laiką
žmonėms nekiltų noras draustis. Žinoma, juo didesnė
būtų konkurencija draudimo rinkoje, juo ši problema
būtų mažesnė, tačiau visiškai neišnyktų.

Brangi išskirtinumo migla / teisė
dirbti be užmokesčio
Siūlymas paleisti sveikatos paslaugų kainas ir taip pa
daryti sveikatos paslaugas iš dalies mokamas daugeliui
atrodo nepriimtinas. Dažniau pateikiami du argumentai.
Pirmas, kad gydymo įstaigos „užsiplėš“ labai dideles
kainas. Antras, kad daktarai lobs iš žmonių ligų. Ir dar
trečias, kad gydymo paslauga yra tokia kilni, jog už ją
negali būti mokama. Medicinos paslaugų kainos, kaip
ir bet kurios kitos paslaugos ar prekės, nusistovės pagal
paslaugos pirkėjų išgales. Juk nė viena pelno siekianti
įmonė nepardavinėja to, ko niekas neperka (nereikia
pamiršti, kad ir pardavėjui miegant, išlaidos „tiksi“, o
pajamos – paprastai ne). Žinoma, visuomet esama mo
nopolijos pavojaus. Tačiau vienintelis veikėjas, galintis
įgyti monopolisto teises šiandienėje sveikatos apsaugoje
Lietuvoje, yra valstybė. Taigi ir konkurenciją apriboti
gali tik ji – joks atskiras kapitalistas nebūtų pajėgus
diktuoti kainų.
Tiesa, niekam ne paslaptis, kad medicinoje „cechiniai“
santykiai labai stiprūs. Tačiau jie galimi tik dėl konku
rencijos stokos. Nors iš pirmo žvilgsnio gal ir nematyti,
bet valstybė labai uoliai prisideda prie konkurencijos
medicinoje ribojimo ir „cechų“ stiprinimo. Pvz., egzistuo
ja privalomas gydytojų licencijavimas, kuris, būdamas
„popierinis“, praktiškai neturi jokios reikšmės paslaugų
kokybei, tačiau yra puikus uždaro profesinio rato for
mavimo įrankis. Užsieniečiams gydytojams draudžiama
teikti Lietuvoje savo paslaugas ne labdaros būdu. Veikia
draudimai, ribojantys kitų profesijų atstovų įsijungimą į
medicinos verslą ne kaip specialistų, bet kaip savininkų
ar vadybininkų (pvz., vaistinės savininkas gali būti tik
diplomuotas farmacininkas). Pas mus vis dar bandoma
iš specialisto padaryti vadybininką, nors gyvenimas
rodo, kad tokie bandymai dažniausiai baigiasi liūdnai.
Lakūnai gerai skraido, gydytojai – gydo, o aviakompa
nijoms ir klinikoms gerai vadovauja vadybininkai. Ir
gerai vadovaudami jie kartelinių susitarimų nelinkę
sudarinėti, nes tai finansiškai nenaudinga.
Įdomiausias yra antras argumentas – kad daktarai
lobs iš žmonių ligų. O kiek yra lobstančių iš mūsų al
kio bei troškulio? Visas apverktas žemės ūkis ir maisto
pramonė. Tekstilininkai lobsta, kad jaučiame šaltį, o
transportininkai, kad pavargstame eiti. Visi žmonės
gyvena iš to, kad gamina tai, ko reikia kitiems. Ir juo
labiau reikia, juo labiau lobsta. Dėl trečio argumento.
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Vaikų dantys yra valstybės nuosavybė

Už bet kurias paslaugas visada yra mokama, gali skirtis
tik mokėtojas. Nuomonė, kad užmokestis iš mokesčių
mokėtojų pinigų yra ne užmokestis, prilygsta stručio
slėpimosi įpročiui. Tiesa, tam tikra prasme tai iš tiesų
nėra tikras užmokestis, nes jo dydis nesusietas su kon
krečiu darbu. Tuomet, matyt, norima pasakyti, kad už
kilnius darbus turi būti mokama mažai ir lyg tarp kitko.
Reikia nepamiršti ir to, kad geras užmokestis už darbą
nepanaikina žmogaus galimybių veikti be užmokesčio.
Priešingai, juo žmogus turtingesnis ir tikresnis dėl sa
vo ateities, juo daugiau jis gali nuveikti filantropinėje
veikloje (žinoma, tik tuo atveju, jei jis į tai linkęs).
Taigi argumentai neįtikinantys ir „neišgelbsti“ esamos
sistemos nuo norinčių ją keisti. O tokių yra daug. Drįs
čiau teigti, kad dauguma pacientų ir dauguma gydytojų
nėra patenkinti esamomis žaidimo taisyklėmis, tačiau
nežino, kaip keisti, arba neturi galios tai padaryti. Tiesa,
tikrai yra tokių, kuriems tai naudinga. Visos sistemos,
kuriose skirstomi bendri pinigai, kai kuriems asme
nims yra labai naudingos. Paprastai šis naudingumas
juo didesnis, juo mažesnis sistemos skaidrumas ir juo
neaiškesni pinigų skirstymo kriterijai. Migla apie „iš
skirtinius“ ir ypatingus medicinos veiklos bruožus taip
pat gerokai padeda šią naudą gauti. Taigi sąmoningai
nenorintys keisti taisyklių šio žaidimo dalyviai gali būti
nesunkiai identifikuoti. Ir būtų keista, jeigu girdėdami
tokio pobūdžio, kaip šis rašinėlis, kalbas, jie tylėtų ir
nesiūlytų „įsigilinti“, „pasverti“, „nedaryti apibendri
nimų iš vis dar pasitaikančių trūkumų“ ir pan. Tada
paprastai yra siūlomi kompromisiniai sprendimai, kurie
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sistemos nekeičia, tik perdažo ją kitomis spalvomis ar
pakeičia vieną kitą aukštą pareigūną.
Žinoma, galima keisti ir tobulinti dabartinius svei
katos įstaigų finansavimo principus, inicijuoti vadovų
keitimą, kitaip pervadinti įmokas ar dar kaip nors
perstumdyti kėdes. Esama tikimybės, kad pavyktų
sukurti šiek tiek geresnius principus ir įdarbinti šiek
tiek geresnius vadovus. Tačiau tol, kol lėšos skirstomos,
nepriklausomai nuo skirstytojo talentų ar moralinių
savybių, efektyvumo pasiekti nepavyks. Nenuostabu,
kad dabartinėje sveikatos sistemoje įtvirtinti kaip tik
centralizuoto planavimo ir paskirstymo principai. Juk ji
paveldėta iš sovietinių laikų ir iš esmės nėra pakeista.
Todėl jau būtų visai metas prisiminti, kam apskritai
ši sistema sukurta ir atiduoti svertus į kaltininko –
paciento – rankas.
Esminis pokytis sveikatos apsaugos sistemoje gali
įvykti tik tada, kai bus nustota skirstyti pinigus. T. y.
bus panaikinta tarpininko (valstybės institucijos) galia
skirti finansavimą vienai ar kitai įstaigai, spręsti, kur
žmones gydyti ir už kiek. Sprendimą, kur ir už kiek
gydytis, turi priimti pats žmogus, rinkdamasis iš to,
ką siūlo gydymo įstaigos. Tai įmanoma, kai gydymo
įstaigos yra privačios, kai jos pačios gali nustatyti pa
slaugų įkainius, o pacientas turi galimybę mokėti už
jam suteiktas medicinos paslaugas.
Todėl geriau grąžinkime vaikams jų dantis, o mokesčių
mokėtojams jų sveikatai skirtus pinigus, idant galėtų
sumokėti už darbą dantistui.
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bažnyčios istorija

Atsinaujinimas ir reformų delsimas
Lietuvos Liuteronų Bažnyčioje
1985–1995 m.
Arthur Hermann

Istorijos eigoje Bažnyčių įtaka visuomenei buvo nevieno
da. Kai kuriais atvejais Bažnyčios tapdavo visuomenės
varikliu. Ryškus Katalikų Bažnyčios vaidmuo Lietuvos
tautiniame atgimime XIX a. antroje pusėje. Kur kas
mažiau įsisąmonintas liuteronų įnašas į lietuvybės at
gimimo procesą. Nedaug kas žino, kad Jonas Pipiras,
kunigavęs Tauragėje 1872–1882 m., ir Martynas Ketu
rakaitis, kunigavęs taip pat Tauragėje 1883–1892 m.,
buvo gerokai įsitraukę į lietuviškų knygų platinimą.
Keturakaitis už tai buvo suimtas ir ištremtas, bet jam
pavyko per Kaukazą pabėgti į Ameriką, kur įkūrė pir
mą lietuvių liuteronų parapiją Amerikoje. Tačiau šiame
straipsnyje nesvarstysiu anų laikų įvykių, o pamėginsiu
išryškinti Lietuvos Liuteronų Bažnyčios (toliau–LLB)
atsinaujinimo poslinkius ir kai kurias reformų delsimo
žymes per Lietuvos išsilaisvinimo dešimtmetį.
Sovietų Sąjungos laipsniškas subyrėjimas, užtrukęs
net ketverius metus, suteikė laiko ne tik žmonėms, bet
ir organizacijoms persiorientuoti, atgaivinti tradicijas
ir ieškoti naujų kelių. Dešimtmečiais persekiotos bei
suvaržytos Bažnyčios pamažu atstatė buvusias struk
tūras, sustiprėjo ir prisidėjo prie tautinio ir valstybinio
atbudimo. Tai buvo nelengvas procesas, nes sovietų
laikais siekta Bažnyčias ne tik suvaržyti, bet ir kom
promituoti, kad jos ne tik prarastų tautos pasitikėjimą,
bet ir daugiau nedrįstų reaguoti į tautinę priespaudą1.
Norint išgelbėti Bažnyčią kaip instituciją, vadovybėms
neliko kitos išeities, kaip tik rūpintis dvasiniais dalykais
ir vengti prisidėti prie tautinio pasipriešinimo. Vis dėlto
jų vietoje atsirado kunigų ir pasauliečių, kurie toliau
palaikė opoziciją valdžiai. Geriau valdžiai sekėsi varžyti
inteligentijos bei jaunimo ryšius su Bažnyčiomis. Dar
ir pirmoje Sąjūdžio fazėje dauguma inteligentijos ir
jaunimo vengė bažnyčių.
Prie sovietinio paveldo priklausė suluošinta Bažnyčių
Arthur Hermann (g. 1944 Kaune) – istorikas, lietuvių ir
vokiečių santykių tyrinėtojas, dirba Heidelbergo universitete.
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struktūra ir ateistiškoje dvasioje susiformavusi visuome
nė. Todėl stebina, kad greitai po 1988 m. žmonės persio
rientavo į tikėjimą ir glaudėsi prie Bažnyčių. Tikinčiųjų
procentas padidėjo nuo 46% 1990 m. iki 66% 1997 m., o
ateistų skaičius sumažėjo nuo 35% iki 8%. Visuomenės
pasitikėjimas Bažnyčiomis beveik nekito nuo 1990 m.
(1990 – 88%, o 1997 – 70%)2. Šiandien visuomenė ver
tina Bažnyčias kaip svarbią moralinę jėgą.

Lietuvos Liuteronų Bažnyčia
1940–1988 m.
Tokios pačios problemos slėgė ir Lietuvos Liuteronų
Bažnyčią, kuriai tepriklauso tik 1% Lietuvos gyventojų.
Jos senasis vyskupas Kalvanas stebėjosi, kad ji apskri
tai išliko gyva ir laikė tai stebuklu3. Tačiau nepaisant
šios Bažnyčios narių mažo skaičiaus, ji šiandien laiko
ma antrąja dvasine jėga po Lietuvos Katalikų Bažny
čios. Ji lenkia net tokias skaičiumi didesnes tradicines
Bažnyčias kaip ortodoksų ir sentikių. Tai susiję su jos
istoriniu įnašu į lietuvių kultūrą. Be to, jai pagaliau
pavyko atsikratyti Lietuvai svetimos Bažnyčios dėmės,
kuri ją vargino dar iki 1940 m.4 Per 1941 m. vokiečių
repatriaciją ji prarado apie 60% tikinčiųjų ir 47 iš 52
kunigų bei visą konsistoriją. Bet nuo to laiko baigėsi
tautiniai trynimaisi. Dar prieš išvykdama senoji konsis
torija paskyrė kunigą Eriką Leijerį nauju LLB vadovu.
Leijeris laikėsi prolietuviškos ir antisovietinės linijos.
Naujais dvasininkais jis tepriėmė tik tokius lietuviškai
nusiteikusius pasauliečius kaip 1941 m. Ansą Baltrį,
1
Laukaitytė R., „Mėginimai sovietizuoti Lietuvos bažnyčią 1994–1949
metais“, in: Lietuvos istorijos metraštis, 1997, p. 178–197.
2
Maslauskaitė A., „Religion und Kirche in Litauen“, in: Religion und
Kirche in Ost(mittel) Europa: Ungarn, Litauen, Slowenien, Ostfildern,
1999, S. 135–232.
3
„Pasikalbėjimas su vyskupu Kalvanu jam suėjus 80 metų“, in: Sve
čias, 1994, Nr. 2.
4
Hermann A., „Die nationalen Spannungen in der Lutherischen
Kirche Litauens der 20er Jahre“, in: Annaberger Annalen, 1997, 5, S.
135–151.
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pasirinkusį Lietuvą ir apleidusį Vokietijai vėl atitekusį
Klaipėdos kraštą, arba 1944 m. Miką Preikšaitį, trečiame
dešimtmetyje įkūrusį ir vadovavusį liuteronų tautinei
sąjungai „Pagalba“. 1947 m. Kauno parapijos kunigas
Jonas Mizaras parengė Lietuvos išlaisvinimo deklara
ciją ir ją išsiuntė JAV prezidentui, prieš tai informavęs
Leijerį. Mizaras buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą; jis
ten ir žuvo. Saugumas suėmė Leijerį 1949 m. gruodžio
mėnesį dėl atkaklaus priešinimosi uždarinėjant baž
nyčias. Protestuodami Leijeris ir jo kunigai laikydavo
pamaldas prie uždarytų bažnyčių. Dėl bažnyčių konfis
kavimo Leijeris buvo kreipęsis į kulto reikalų įgaliotinį
ir siuntęs net telegramą Stalinui. Leijeris mirė tremtyje
1951 m.5 Jau anksčiau buvo ištremti kiti du kunigai –
Gustavas Rauskinas ir Jurgis Gavėnis. Šie išliko gyvi.
Grįžę 1956 m. Lietuvon, jie toliau tarnavo LLB.
LLB 1947–1949 m. prarado keturis iš aštuonių kuni
gų. Po Leijerio suėmimo LLB liko be vadovybės. Toks
atviras pasipriešinimas įrodė, kad LLB buvo pasirengusi
kentėti su visa tauta. Tačiau kartu išryškėjo, kad atvi
ras pasipriešinimas gali tokiai mažai Bažnyčiai baigtis
visišku sunaikinimu. Likę kunigai suprato, kad norint
tęsti bent minimalią veiklą, teks susilaikyti nuo viešų
protestų. Reikėjo derinti prioritetus, ypač kad LLB buvo
sulaukusi nelaukto ir ilgai geisto naujo uždavinio.
Šis naujas uždavinys buvo klaipėdiečių integravimas
į LLB. Klaipėdos krašto parapijos 1925–1939 m. suda
rė savą provincinę bažnyčią, priklausančią Prūsijos
unijai. 1939 m., kraštą prijungus prie Vokietijos, pa
rapijos buvo prišlietos prie Rytų Prūsijos provincinės
bažnyčios. 1945 m. kraštas vėl atiteko Lietuvai. Tačiau
visi kunigai pabėgo, ir parapijos daugiau neveikė. LLB
tuoj pat paskyrė Baltrį rūpintis klaipėdiečiais ir juos
integruoti į LLB. Prieš karą Baltris buvo vienas iš
lietuviškojo Senojo surinkimo (pasauliečių tikinčiųjų
judėjimas Mažojoje Lietuvoje) vadovų. Tuoj po karo jis
subūrė likusius sakytojus ir su jų pagalba atkūrė dalį
parapijų. Jau 1947 m. Klaipėdos krašte vėl egzistavo
dvylika parapijų, kurios aprūpino apie 20 000 likusių
klaipėdiečių6. Taip Klaipėdos kraštas tapo centrine LLB
sritimi, nes čia gyveno apie pusę tikinčiųjų ir egzistavo
pusė parapijų. Tačiau klaipėdiečiai laikėsi visai kitų
tradicijų. Jie buvo labai paveikti surinkimo ir labiau
linko išlaikyti savitus religinius papročius. Tautiniu
atžvilgiu jie buvo gana indiferentiški. Nors likusių dau
guma namuose kalbėjo lietuviškai, bet daugelis jautėsi
Vokietijos piliečiais ir su Lietuva nelabai norėjo turėti
ką nors bendra. Jie atmetė sovietinę tvarką, bet ne dėl
tautinių motyvų, o kaip karą pralaimėjusieji.
Ištrėmus Leijerį, likę kunigai nauju konsistorijos

pirmininku išrinko Baltrį. Jis tęsė Leijerio politiką.
Su religinių kultų įgaliotiniu palaikė tik būtiniausius
ryšius ir nepriėmė sovietinio statuto Bažnyčiai. Tačiau,
kitaip negu Leijeris, jis vengė konfliktų su valdžia ir ne
kėlė jokių tautinių reikalavimų. Jis ir toliau daugiausia
rūpinosi Klaipėdos krašto parapijomis, tad Lietuvos
parapijos jautėsi šiek tiek apleistos. Todėl nestebina,
kad vos tik susilpnėjus stalinistinei prievartai ir 1945
m. pradžioje mirus Baltriui, tuoj pat kilo nesutarimai
ir nepasitikėjimas tarp šių gana skirtingų LLB dalių.
Greitai susidarė dvi dėl LLB vadovybės konkuruojan
čios grupės: surinkimininkų parapijos, kurios norėjo
daugiau savivaldos ir kuo mažiau ryšių su valdžia, ir
dauguma Didžiosios Lietuvos parapijų, kurios linko pa
brėžti stiprią konsistorijos vadovybę ir buvo linkusios
prisitaikyti prie valdžios reikalavimų7. Pirma grupė
buvo kiek didesnė, nes prie jos šliejosi ir kunigas Mikas
Preikšaitis su keturiomis savo parapijomis Žemaitijoje.
Tai suprato ir antros grupės vadovas Vilius Burkevi
čius, kuriam, kaip Baltriaus pavaduotojui, laikinai iki
sinodo sušaukimo atiteko LLB vadovybė. Norint toliau
vadovauti, jam nieko kita neliko, kaip susisieti su so
vietiniu įgaliotiniu ir pertvarkyti LLB pagal sovietinius
reikalavimus. Jis sutiko perimti jau Latvijoje ir Estijoje
galiojantį sovietinį Liuteronų Bažnyčios statutą. 1955
m. sinode jis jį pateikė nurodydamas, kad statutas su
derintas su valstybe, todėl neleistina net diskutuoti.
Dalis delegatų apleido sinodą protestuodami. Slaptuose
rinkimuose laimėjo Burkevičius ir jam nuolanki kon
sistorija. Tačiau tuoj po sinodo 26 iš 43 delegatų raštu
pareiškė, kad jie nepriėmė statuto ir Burkevičiaus ne
rinko. Konsistorija į kalbas nesileido. Opozicija kreipėsi
į įgaliotinį, reikalaudami atstatydinti Burkevičių. So
vietinė valdžia pasiekė savo tikslą: LLB suskilo ir abi
pusės kreipėsi pagalbos į įgaliotinį. Valdžia įvertino
Bažnyčios palankumą įregistruodama keletą parapijų,
tarp jų ir Klaipėdos parapiją, bei suteikdama LLB teisę
leisti „Kalendorių“. Konsistorija reikalavo iš valdžios,
kad ši neregistruotų oponuojančių dvasininkų. Tačiau
valdžia šito nepaisė ir taip sudarė galimybę egzistuoti
opozicinėms parapijoms. Kurį laiką beveik pusė parapijų
nepripažino konsistorijos. Opozicija susilpnėjo išvykus
nemažai daliai klaipėdiečių į Vokietiją 1958–1960 m.
Viena po kitos oponuojančios parapijos pripažino kon
sistoriją, ypač po 1970 m., kai Burkevičius perleido
LLB vadovybę Jonui Kalvanui. Šis atsisakė bet kokių
sankcijų jo nepripažįstantiems kunigams. Devintame
dešimtmetyje opozicijoje tepasiliko tik vienas kunigas
su keturiomis parapijomis. Kalvanas apskritai buvo
lankstus LLB vadovas. Valdžia buvo patenkinta jo rea

5
Putinaitė N., „Kai kurios Eriko Leijerio nuteisimo aplinkybės“, in:
Liuteronų balsas, 1989, Nr. 1–2, p. 12–14.
6
Klumbys M., Aš vislab galiu per tą, kurs mane galinčiu daro, Klai
pėda, 1993.

7
Hermann A., „Tradition und Auseinandersetzung in der ev.-luth.
Kirc he in Lit aue n nach 1945“, in: Balt isc hes Jahrb uch, 1985, S.
179–198.
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listinėmis pažiūromis ir dažnai leido važinėti į Vakarus
atstovauti savo Bažnyčiai. Kartu jis įgijo parapijiečių
pasitikėjimą dažnai lankydamas parapijas ir slapta
krikštydamas vaikus bei tuokdamas poras. Buvo geras
pamokslininkas ir mokėjo bendrauti su žmonėmis. Jis
laikėsi dėsnio: atiduoti valstybei tai, ko ji reikalauja,
bet viduje likti laisvam. Jis mokė parapijiečius tvirty
bės ir tėvynės meilės. Pamažu LLB atsigavo, sutvirtėjo
ir devinto dešimtmečio viduryje jau buvo lyg tas ver
dantis puodas, kurio garus sulaikė tik sunkus valdžios
uždėtas dangtis.

Bažnyčios atsinaujinimas
Sovietų valdžia neleido inteligentijai ir jaunimui eiti
į pamaldas ir dalyvauti bažnytiniame gyvenime. Tad
jie buvo gana mažai susipažinę su tikėjimo reikalais.
Gorbačiovui atleidus bažnytinius varžtus, buvo neaiš
ku, kiek inteligentijos ir jaunimo šliesis prie Bažnyčių.
O Bažnyčioms jų būtinai reikėjo, nes iki šiol jose veikę
paprasti žmonės ir senimas nebūtų įstengę vykdyti re
formų ir prisitaikyti prie naujos padėties.
Balt ų taut oms bund ant, aps krit ai neb uv o aišk u,
kiek Bažnyčios įstengs ir galės prisidėti prie tautinio
išsilaisvinimo. Pirmame Sąjūdžio etape, kai dar buvo
laikomasi perestroikos reikalavimų, Bažnyčių visai
nenorėta į jį kviesti, nors jau vienas kitas kunigas čia
dalyvavo. Tik pradėjus Sąjūdžiui 1988 m. vasarą kelti
nacionalinius siekius, jam prireikė ir Bažnyčių. Bažny
čios vėl tapo instancijomis, kur buvo semiamasi jėgų.
Jos save laikė nukentėjusiomis nuo sovietų valdžios, ir
tauta jas už tai gerbė. Tokia tautos pagarba, be abejo,
paskatino ir inteligentiją burtis Bažnyčiose. LLB galėjo
lengvai įrodyti savo kančias ir pastangas eiti su tauta.
Nemaža dalis iš jos kilusių inteligentų ir jaunimo 1989
ir 1990 m. prisidėjo prie parapijų atgavimo. Vilniaus
parapijos atkūrimo pavyzdžiu galima įrodyti šiek tiek
pavėluotą inteligentijos prisidėjimą prie Bažnyčios ir
jos svarbą. Valdžia šios parapijos neįregistravo visą
sovietmetį, nors konsistorija buvo keletą kartų įteikusi
prašymą. Kai 1988 m. rudenį buvo nustota Bažnyčias
persekioti, susirinkę Vilniaus liuteronai subūrė dvide
šimtuką ir įteikė prašymą įregistruoti parapiją. Šiam
dvidešimtukui priklausė 15 moterų ir 5 vyrai dar iš
to sluoksnio, kuris sovietmečiu rūpinosi bažnytiniais
reikalais. Įregistravimo procesas užtruko ir kai 1989
m. balandžio mėn. parapiją pagaliau pripažino, buvo
jau pasibaigę paskutiniai teisiniai suvaržymai. Todėl
į pirmą parapijos valdybą buvo išrinkti daugiausia vy
rai iš inteligentų sluoksnio8. Tad jei dar 1988 m. rudenį
8
Žemaitaitis A., „Parapijos atkūrimo ir bažnyčios atstatymo mažoji
kronika, 1988 11 19 – 1995 11 19“, in: Liuteronų balsas, 1995, Nr.
5, p. 5–7.
9
Lietuvos ev. Bažnyčios kalendorius, 1987, p. 22.
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atskiri asmenys nedrįso viešai pasisakyti bažnytiniais
reikalais, tai 1989 m. pavasarį jau buvo garbinga veikti
parapijose ir priklausyti Bažnyčiai.
Tik nuo 1989 m. pradžios LLB vadovybė pradėjo viešai
pasisakyti tautiniais reikalais. Iki tol ji tai išreikšdavo
daugiau simboliniais gestais, kas ne mažiau veikė, nes
žmonės buvo įpratę kreipti dėmesį į simbolius. Taip Lie
tuvos krikšto jubiliejaus proga 1987 m. prie vyskupinės
Tauragės bažnyčios buvo pastatyti Liuterio ir Mažvydo
paminklai. Taip norėta pabrėžti LLB religinį ir tautinį
tapatumą, nors tuo laiku apie tai dar nedrįsta viešai kal
bėti. Tepareikšta tik, kad LLB ir surinkimininkai labai
daug padėję lietuvių kultūrai9. Dar ir 1987 m. nutylėta,
kad Leijeris buvo ištremtas. Paminėtos tik jo gimimo ir
mirties datos10. Bet 1988 m. jau išdrįsta pradėti leisti
vienintelį periodinį leidinį „Kalendorių“ su patriotiniu
Bernardo Brazdžionio eilėraščiu. Bet dar ir šiame nu
meryje tai liko vienintelė nuoroda į pakitusį laiką. Net
ir 1989 m. leidinyje, kuris buvo paruoštas 1988 m. ru
denį, dar vis nereaguota į politinius pasikeitimus. 1989
m. rudenį paruoštas 1990 m. leidinys jau solidarizavosi
su tautos atbudimu, bet dar nesuteikė jokios informa
cijos apie politinę padėtį. Pirmą kartą čia pateikiamos
Leijerio tremties ir mirties aplinkybės11. Tik 1991–1992
m. numeryje, kuris buvo išleistas tik 1992 m. rudenį,
džiaugiamasi atgauta Lietuvos laisve12.
Iš to matyti, kad LLB vadovybė dar ilgai laikėsi tam
tikros atsargos arba iš įpratimo vengė liesti politinius
reikalus. Bet laikai pasikeitė, ir visuomenė daugiau
nepritarė tokiam susilaikymui. Naujasis politinis eli
tas pats pradėjo ieškoti kontakto su Bažnyčiomis, tarp
jų ir su LLB. Vyskupas Kalvanas buvo pakviestas į
Aukščiausios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. lemiamąjį
posėdį. Kalvanas sveikino Tarybą: „Meldžiamės, kad
Jūs vieningai tarnautumėte Mūsų mylimos, laisvos,
krikščioniškos Tėvynės gerovei ir suklestėjimui“13. 1990
m. vasarą Vytautas Landsbergis dalyvavo Kalvano 50
metų ordinacijos jubiliejuje, kur pabrėžė LLB svarbą
Lietuvai. Abu šie įvykiai ženklino LLB įtraukimą į
valstybės gyvenimą ir augantį jos pripažinimą lietuvių
visuomenėje. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje visuomenė
ją įvertino kaip lygiateisę Katalikų Bažnyčiai.
Tokį pripažinimą galima laikyti visuomenės dovana,
kuri teikė jėgų naujiems uždaviniams. Atkurdama didelę
dalį prieškarinių parapijų, LLB įrodė savo pajėgumą ir
užsispyrimą išlikti savimi. Iki 1988 m. egzistavo tik 27
parapijos vietoj 1939 m. buvusių 55 parapijų Lietuvoje
ir 33 Klaipėdos krašte. Miestuose sovietai parapijas
priregistravo tik Klaipėdoje, taigi LLB buvo visiškai
išstumta į periferiją. Po dešimties metų Bažnyčią jau
Ibid., p. 48.
Lietuvos ev. Bažnyčios kalendorius, 1990, p. 75–81.
12
Liuteronų ev. Bažnyčios kalendorius, 1991/1992.
13
Lietuvos evangelikų kelias, 1990, Nr. 1.
10
11
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sud ar ė 54 par ap ij os. Vis uos e Liet uv os did esn iuos e
miestuose dabar įsisteigė liuteronų parapijos. Dau
giausia parapijų atsikūrė 1988–1989 m., tad dar prieš
subyrant Sovietų imperijai ir prieš 1990 m. birželio 12
d. bažnytinės nuosavybės restitucijos aktą. Jau 1988
m. gyvuojančios parapijos pradėjo siekti atgauti nuosa
vybę. Tuo laiku miesto bei rajonų vykdomieji komitetai
jau linko atiduoti bažnytinius pastatus, bet reikalavo
atsilyginti už remontą ir įdėtas lėšas. Taip Jurbarko
rajonas sakėsi atiduosiąs Žvyrių parapijai kleboniją,
jei ši sumokėsianti 25 000 rublių. Parapija atsisakė
mokėti ir grasino įteikti valdžiai sąskaitą už ilgametį
naudojimąsi14. Po restitucijos įstatymo dauguma para
pijų atgavo prieškariu jai priklausiusius pastatus, bet
ne žemės nuosavybę15. Nuosavybės atgavimas prisidėjo
prie parapijų išaugimo, ypač tų, kurios prieš karą turėjo
daug turto, pvz., Vilniaus ir Klaipėdos. Dalis atgautų
pastatų būna išnuomojami ir iš gauto pelno atstatomos
bažnyčios ir apmokami kunigai. Tad turto atgavimas
prisidėjo prie parapijų atgaivinimo, bet nebuvo prie
žastis, nes, kaip matėme, dauguma parapijų atsikūrė
prieš įstatymo priėmimą. Vyskupas Kalvanas jau labai
anksti ragino atkurti parapijas. Jis argumentavo, kad
ten, kur veiks evangelikų bažnyčios, atsiras ir tikin
čiųjų16. Ir vėliau LLB kur kas labiau rūpinosi bažnyčių
remontu ir atstatymu negu Latvijoje ir Estijoje, kur
buvo daugiau kreipta dėmesio į kunigų rengimą. Toks
LLB apsisprendimas kyla iš jos istorinės patirties. Kon
trreformacijos laikais, kai, valdant Vazoms, evangelikų
bažnyčios buvo deginamos arba atiduodamos Katalikų
Bažnyčiai, evangelikai tik ten išsilaikė, kur liko stovėti
jų bažnyčios.
Po 1988 m. visose bažnyčiose padaugėjo narių. Nors
po 1993 m. nauj ai įstoj anč ių skaič ius kiek maž ėj a,
bažnyčios vis dar auga. Ir LLB pamažu auga. 1996
m. joje buvo įsiregistravę daugiau kaip 15 000 narių.
Tad su vaikais bažnyčiai priklauso per 30 000 asmenų.
Ypač didėja miestų parapijos. 1992 m. Vilniaus para
pija teturėjo tik 250 narių, o 1997 m. jau per 500. Vis
dėlto beveik pusė tesudarė mažiau kaip 100 narių. Bet
ir šios parapijos išvystė gana plačią veiklą. Pvz., maža
Marijampolės parapija išlaiko gerą chorą17. Pamaldose
dalyvauja nuo 30 iki 50% parapijiečių, kas, palyginti
su kitų kraštų evangelikais, yra daug.
Lietuviai retai buvo tokie vieningi kaip Sąjūdžio lai
kais. Tai atsispindėjo ir bažnytinėje srityje. Jau minėtas
LLB skilimas ir trintis sovietmečiu. Dar ir atkuriant
parapijas 1988–1989 m. kai kuriose vietovėse kilo gin
Svečias, 1989, Nr. 1.
Plačiau apie šį įstatymą žr. Plumpa P., „Apie bažnytinę nuosa
vybę ir įstatyminę juokdarystę“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2000,
Nr. 1–2, p. 106–110.
16
Liuteronų bažnyčios konsistorijos archyvas. 1990 m. kovo 24 d.
konsistorijos posėdžio protokolas.
14

15
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čai dėl parapijos savarankiškumo ar priklausomumo
konsistorijai. Kaune trumpą laiką egzistavo net dvi
parapijos, kurios pradėjo tarp savęs ginčytis dėl Kau
no evang elikų bažnyčios atg av im o18. Tačiau greitai
tikintieji suprato, kad, pasikeitus sąlygoms, ginčams
nėra nei vietos, nei reikalo. Paskutinis opozicijoje likęs
kunigas-diakonas Liudas Fetingis su jo aptarnaujamo
mis keturiomis parapijomis sutiko dalyvauti penktame
1990 m. sinode. Sinode buvo galutinai susitaikyta19.
Susivienijimas labai sustiprino LLB ir išlaisvino jėgas
svarbesniems uždaviniams. Kol kas Liuteronų Bažny
čioje nėra surengta liuteronų apklausa dėl valstybės
ir visuomenės. Austrijos Katalikų Bažnyčios inicijuota
apklausa Vidurio Europos valstybėse pasitenkino tik
katalikų nuomone20. Tačiau tikriausiai nebus didelių
skirtumų tarp katalikų ir liuteronų požiūrių į valstybę
ir visuomenę. Tas pat tikėtina ir tikinčiųjų santykiuose
su Bažnyčia. Nebent liuteronai labiau telkiasi savo para
pijose negu katalikai, kurių tik 7% dalyvauja parapijos
gyvenime. Diasporos situacija ir nedidelis parapijiečių
skaičius verčia liuteronus gyviau prisidėti prie savo
parapijos išlaikymo.

Reformų delsimas
Lūžių ir pasikeitimų laikai paprastai yra palankūs
reformoms ir modernizacijai. Bet šalia jau minėtų re
formų ir naujo atbudimo Bažnyčioje netrūksta ir tam
tikro delsimo žymių bei noro išlaikyti kai kurias pase
nusias struktūras. Senasis sovietų valdžios Bažnyčiai
primestas statusas buvo labai suvaržęs LLB vadovybės
ir dvasininkų teises, kartu suteikdamas parapijoms la
bai didelę atsakomybę. Parapijos taryba buvo atsakinga
už pamaldų namų priežiūrą, už kunigų išlaikymą ir t.
t. Tačiau kaip tik toks parapijų savarankiškumas, at
rodo, paskatino parapijų atstovus penktame 1990 m.
sinode nekeisti statuto, o tik jį šiek tiek pritaikyti nau
jiems reikalavimams. Pakeisti tik kai kurie nežymūs
potvarkiai. Buvo uždrausta rengti slaptus balsavimus
posėdžiuose. Dalyvaujant mažiau kaip pusei narių,
posėdžiai negalioja. Tačiau liko esminiai potvarkiai,
kad parapijos renkasi kunigus ir juos atleidžia, kad
kunigas yra tiesiogiai atsakingas parapijos tarybai ir
jai negali vadovauti. Naujai į statutą buvo įtrauktos
tik nuorodos apie bažnytinės nuosavybės atgavimą ir
kad kiekvienas narys turi bent kartą per metus priimti
komuniją (evangelikai tai vadina šventa vakariene) bei
mokėti mokesčius Bažnyčiai21. Vis dėlto buvo manoma,
17
Marijampolės evangelikų liuteronų parapija 1940–1995 metais,
Marijampolė, 1995, 12 p.
18
Kauno laikas, 1990 10 20.
19
„Sinodo aprašymas“, in: Lietuvos evangelikų kelias, 1991, Nr. 1,
p. 8–12.
20
Religion und Kirche in Ost(mittel) Europa: Ungarn, Litauen, Slo
wenien, Ostfildern, 1999.
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kad senojo statuto lopymas bus tik laikinas reiškinys.
Bet ir šeštasis 1995 m. sinodas jo nepakeitė, o tik vėl
šiek tiek pritaikė naujiems reikalavimams. Naujai nu
statytos kunigų pareigos parapijose, jiems suteikiant
teisę vadovauti parapijos tarybai ir spręsti parapijos
problemas. Dabar jie daugiau ar mažiau vadovauja
parapijai ir nėra nuo jos priklausomi tarnautojai, kaip
buvo sovietų laikais. Parapijose veikiančios organiza
cijos yra atsakingos tarybai.
Be abejo, senojo statuto lopymas rodo tam tikrą LLB
pas teb im ą ref orm ų baim ę. Aps krit ai par ap ij ieč iai
daugiausia linkę į konservatyvias pažiūras ir laikosi
jiems įprastų simbolių ir liturginių apeigų. Tik 1998
m. Bažnyčioje pavyko įvesti naujas visoms parapijoms
galiojančias liturgines apeigas. Iki tol Klaipėdos krašto
parapijos vis dar laikėsi senųjų prūsiškų apeigų, o Di
džiosios Lietuvos – dar carinių. Ne vienas parapijietis
skundžiasi dar ir šiandien jam neįprasta modernios
formos liturgija.
Lietuvos Liuteronų Bažnyčia dar vis neordinuoja mo
terų kunigėmis, nors beveik visos Liuteronų Bažnyčios
tai jau seniai praktikuoja, ir Pasaulio Liuteronų Sąjun
ga to įsakmiai reikalauja. Senasis vyskupas Kalvanas
nebuvo nusiteikęs prieš moterų ordinavimą. 1992 m. jis
ordinavo Tamarą Schmidt iš Vokietijos, kuri šalia išeivių
parapijų Vokietijoje nuo 1995 iki 1999 m. aptarnavo ir
Vilniaus parapiją. Prieš išrenkant į vyskupus ir jaunasis
Kalvanas kalbėjo, kad jis neatmeta moterų ordinacijos22.
Bet tiek 1990 m., tiek 1995 m. sinodai atidėjo spren
dimą, nes didelė parapijiečių dalis, ypač kaimuose, vis
dar negali įsivaizduoti moters prie altoriaus.
Gana dažnai LLB prasiveržia baimė prarasti savi
tum ą. Liut er on išk um as, arb a liut er on yb ė, laik om a
kažkuo ypat ing u ir vienk art in iu reišk in iu. Būn ant

mažuma iš tiesų reikia daug užsispyrimo, įsitikinimo
ir net pasididžiavimo savo tikėjimu. Katalikų Bažny
čiai praeityje draudžiant savo parapijiečiams pereiti į
kitą konfesiją ir reikalaujant auginti vaikus tik pagal
savo tikėjimą, to paties pradėjo reikalauti ir LLB. 1976
m. į statutą buvo įtrauktas paragrafas, reikalaujantis
mišrių šeimų vaikus krikštyti Liuteronų Bažnyčioje. To
nesilaikant, grasinama nesuteikti sakramentų. Dabar
šio paragrafo atsisakyta. Retkarčiais į LLB pereina ka
talikų kunigai. Bet kai 1992 m. senasis Kalvanas į savo
Bažnyčią priėmė buvusį katalikų kunigą Romą Pūkį,
jį paskirdamas Šiaulių parapijos kunigu ir net statuto
reformų komisijos nariu, pasigirdo kritiškų balsų. Ar
gumentuota, jog perimant katalikų kunigus, kyla pa
vojus, kad Liuteronų Bažnyčia praras savo identitetą,
kadangi anie nėra įaugę į liuteronų tradicijas23. Šiandien
jau visos liuteronų parapijos turi kunigus ir vargu ar
dabar LLB priimtų buvusių katalikų kunigų. Juk vien
1996–1998 m. buvo naujai ordinuoti šeši savi kunigai.
Šiandien LLB turi 20 kunigų, kurių užtenka aptarnauti
visas 54 parapijas, nes daugelis parapijų yra tokios
mažos, kad jos vienos neįstengia išlaikyti kunigo. Todėl
kunigai aptarnauja po keletą parapijų.
Apskritai per paskutinius penkerius metus Lietuvos
Bažnyčių modernėjimas vėl lėtėja. Tai galima suprasti.
Lietuvos gyventojams tenka prisitaikyti prie naujovių
įvairiose gyvenimo srityse. Tad bent bažnyčiose norima
atsikvėpti nuo išorinio spaudimo, išlaikyti tradicijas ir
pamėgtus įpročius. Reikia manyti, kad tai tik laikinas
reiškinys. Generacijų kaita tikriausiai netrukus pagrei
tins pasikeitimus Bažnyčiose.

„Bažnyčios statutas“, in: Kalendorius, 1991–1992, p. 25–39.
„Pokalbis su Jonu Kalvanu“, in: Keleivis, 1993, Nr. 6.
23
Svečias, 1994, Nr. 2.
21
22

Nepriklausomas kultūros savaitraštis, 1999 metais apdovanotas
prelato Juozo Prunskio krikščioniškos spaudos premija kaip „labiausiai
pasitarnavęs puoselėjant krikščioniškus katalikų idealus lietuvių tarpe“.
Metų prenumerata į užsienį kainuoja 60 JAV dolerių, Lietuvoje – 72 litai.
Dar neskaičiusiems redakcija mielai išsiųstų vieną numerį veltui.
Elektroniniu paštu – prenumerata@satenai.ot.lt – praneškite savo tikslų adresą.
Galite mums parašyti ir paštu: Šv. Ignoto g. 5-314, LT-2000 Vilnius, Lietuva
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pastabos

Apie kūrybinę inteligentiją, Prometėją
ir Dievo karalystę
Irena Vaišvilaitė

Pasidairius po knygynų lentynas, gali
ma aptikti net kelis leidinius, skirtus
Lietuvos menininkų samprotavimams
„apie kūrybą ir save“. Dailėtyrinin
kams ir paprastiems mirtingiesiems
tok ios publ ik ac ij os pad ed a ger iau
sup rast i kūr ėj us, jų vid in į pas aul į
ir jų požiūrį į juos supančią realybę.
Tačiau skaitinėjant pastarųjų metų, o
ypač šio pavasario ir vasaros pradžios
spaudą, kyla noras sudaryti dar vieną
leidinį –„Menininkai apie savo statusą
Lietuvoje“.
Viešos diskusijos ir pasisakymai bei
pareiškimai šiuo klausimu tęsiasi nuo
Gorbačiovo pertvarkos laikų. Bet tie
laikai jau skęsta istorijos miglelėje,
ir tikriausiai nedaug kas prisimena,
apie ką buvo kalbama, pavyzdžiui,
„pertvarkiniame“ Dailininkų sąjungos
suvažiavime, kurio prezidiume dar
sėdėjo ir piktų, valstybės politika kul
tūros srityje ir Dailininkų sąjungos
veikla nepatenkintų kalbų klausėsi
Lietuvos KP centro komiteto pirmi
ninkas Petras Griškevičius…
Įdomu būtų palyginti ano suvažia
vimo kalbas ir birželio mėnesį pre
zident ūr oj e vyk us ios konf er enc ij os
„Menininko statusas Lietuvoje“ pasi
sakymus. Jie liudija vis tą patį – me
nininkai nepatenkinti savo padėtimi
Lietuvoje – panašiai, kaip savo padė
timi nepatenkinti pieno gamintojai ir
cukrinių runkelių augintojai, vežėjai,
policininkai. Tiesa, menininkai neuž
tveria kelių ir nedemonstruoja prie
Parlamento. Jie rengia konferencijas,
pasisako spaudoje, per radiją ir tele
viziją, bet ir jie, kaip minėtos profesi
nės grupės, kreipiasi į „valdžią“ arba
„valstybę“ – tai yra Prezidentą, Seimą,
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įvairius atsakingus valdininkus. Gili
nantis į menininkų nepasitenkinimą,
atrodo, kad menininkai yra panašiau
si į žemdirbius, nes ir vieni, ir kiti
kreipdamiesi į valdžią reikalauja ne
paprasto algų padidinimo, kaip daro
vežėjai ir policininkai, bet tam tikros
valstybės politikos.
Tos pageidaujamos politikos gairės
labai aiškiai suformuluotos jau mi
nėtos prezidentūroje vykusios konfe
rencijos pasisakymuose. Įdomu, kad
juose išryškėjo dvi tarpusavyje sunkiai
suderinamos vizijos.
Vieną išsakė Lietuvos meno kūrėjų
asociacijos pirmininkas Vytautas Mar
tinkus ir dar keli kalbėtojai. Ši valsty
bės politikos vizija pagrįsta Europos
Sąjungos rekomendacijomis, kurių,
kaip pastebėjo pats Martinkus, nesku
ba vykdyti ne tik į Europą einančios,
bet ir joje jau esančios valstybės. Tokia
politika visų pirma turėtų atsižvelgti į
meno kūrėjo veiklos savitumą ir įsta
tymais įtvirtinti tam tikras socialines
garantijas bei specifinę mokesčių po
litiką, kuri netapatintų skulptoriaus
su statybine firma ar tapytojo su da
žytoju. Vargu ar rasi Lietuvoje žmo
gų, kuris nepritartų apmokestinimo
ir soc ial in io draud im o tob ul in im ui
ir gerinimui. Reikia pridurti, kad ne
tik menininkai, bet ir kiti anksčiau
vad int ų „laisv ų prof es ij ų“ ats tov ai
bei mažiau „laisvi“ dirbantieji susir
gę neg aun a ned arb ing um o lap el io,
neturi pensijos garantijų. Šia prasme
dažnas menininkas yra toks pat betei
sis, kaip ir namų šeimininkė, į kurią
esame įpratinti žiūrėti beveik kaip
į dykaduonę, neturinčią visuomenei
jokių nuopelnų. Sunku nematyti, kad

Socialinio draudimo monstro mono
polis, neleidžiantis žmogui pasirinkti
savo pensijos ir sveikatos draudimo
plano, skaudžiai žeidžia tuos, kuriems
reik ėt ų daug lankst esn ės įmok ų ir
garantijų tvarkos.
Apie apmokestinimo sistemos pro
blemas kalbėta, kalbama ir bus kalba
ma daug. Dėl mokesčių visose šalyse
verd a aistr os. Įvair ūs krašt ai tur i
skirt ing as nuos tat as
dėl kūrybinio honoraro,
įvairių premijų, stipendi
jų apmokestinimo, kaip
ir dėl valstybės biudžeto
skiriam ų lėšų meninei
kūrybai remti. Skirtin
gos yra ir tokio rėmimo
formos. Bet iš esmės tai
soc ial in ės pol it ik os sud ėt in ė dal is.
Natūralu, kad Lietuvos meno kūrėjai
ir Kultūros ministerija stengiasi pa
brėžti tokios politikos reikšmę.
Teis ing um o vard an reik ėt ų ats i
minti ir tas „kitas“ socialines grupes,
pavyzdžiui, jau minėtas namų šeimi
ninkes, kurioms niekas neatstovauja.
Ekonomiškai sunkiais laikais labai
išryškėja socialinės rūpybos ydos. Tad
pasninko laikas gali būti realistinių
socialinės politikos pagrindų kūrimo
laikas. Tiesa, rinkimų artuma vargu
ar padeda tokiam blaiviam darbui.
Kalbant apie socialinį teisingumą,
neg al i nep as teb ėt i kit os men in in
ko stat us ą Liet uv oj e įtvirt in anč ios
valstybės politikos vizijos. Ta vizija
paremta labai specifiniu menininko
statuso supratimu. Iš įvairių meni
ninkų pasisakymų susidaro įspūdis,
kad jie jaučiasi tokį statusą praradę
ir norėtų, kad „valstybė“ ar „valdžia“
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jį ats tat yt ų. Štai raš yt oj as Rom as
Gudaitis taip kreipėsi į prezidentū
ros Balt oj oj e sal ėj e sus ir ink us ius:
„Čia rašytoju tikrai būti gėda. Nors
leidžiamos jo knygos, beje dažniausiai
nep asiekianč ios nei bibl iot ek ų, nei
skaitytojų, nereikia tokiai valstybei
jo vagų žodžių dirvoje, jo daigo ir žydin
čio javo, jo vilčių ir pajautų. [...] Retai
rašytojui rodoma pagarba darosi pro
ginė [...]“ ir dar: „Koks baisus paklydi
mas šioje šalyje bandyti įminti neįme
namas būties mįsles, savaip ieškoti
tiesos, regėti idealo grožį!“ (cituota iš
„Literatūra ir menas“, 2000 06 16).
Romas Gudaitis nepraššo socialinių
garantijų, net teigia, kad jam jų ne
reik ia. Jam skaud u dėl kitk o. Juk
kalb am a apie men in ink o, kūr ėj o
statusą. Gudaitis mano, kad to sta
tuso Lietuvoje nėra, kad būti kūrėju
Lietuvoje beprasmiška, nes kūrybos
valstybei, ją valdantiems politikams
nereikia. Negali nejausti kalbančio
jo skausmo ir nevilties. Tą skausmą
gerbiant vis dėlto tenka pasakyti, kad
rašytojo išsakyta nevilties priežastis
ir išs is ak ym o adr es at as yra lab ai
įdomūs – rašytojas piktinasi politikų
požiūriu į meną ir menininką, jam
skaudu dėl valstybės laikysenos, jis
jaučiasi išduotas, atstumtas ir todėl
skundžiasi. Panašių skundų ir pasi
piktinimų pasigirsta dažnai. Poetės
piktinasi, kad „šioje šalyje“ arba „šioje
valstybėje“ prostitutės gyvena geriau
už jas, rašytojų organizacijų atstovai
piktinasi, kad jų nepastebi ir su jais
nesiskaito, valstybės valdžia nekvie
čia į svarbius renginius. Surinkus į
vieną per gerą dešimtį metų įvairio
se vietos e išm ėt yt us tok ius kūr ėj ų
skundus, susidarytų nemaža knyga,
liud ij anti, kad Liet uv os kult ūr os
kūr ėj ai, anksč iau vad int i kūr yb in e
inteligentija, pasijuto posūniais Lie
tuvos valstybėje – tai yra jie jaučiasi
ne savo lėkštėje, praradę vietą, vaid
menį, padėtį... Socialinės garantijos
šioje jausenoje užima toli gražu ne
svarbiausią vietą. Pagrindinė vieta
tenka socialiniam prestižui, už kurio
buvimą ar nebuvimą kūrėjai atsakin
ga laik o valst yb ę. Būt ent vald žios
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žmonės ir pati valdžia kaltinami dėl
to, kad dabar „chamai“, „pinigą už
kalusieji“ ar net ir „prostitutės“ stovi
kažkokioje neįvardinamoje prestižo
skalėje aukščiau už „kūrėjus“.
Kodėl dėl savo prestižo kūrėjai skun
džias i valst yb ei? Tai, kad dažn as
menininkas laiko save išskirtiniu ar
jaučiasi „kitoks“, nuo praėjusio am
žiaus nieko nestebina. Romantizmo
laikais susiklosčiusi, mesijinį meni
ninko, kurį atmeta filisterių visuo
menė, kultą išsiūbavo modernizmas.
Dvideš imt am e amž iuj e men in ink o
ir „visuomenės“ santykių paveikslas
keitėsi, bet valstybei tame paveiksle
niekada, išskyrus totalitarinių režimų
laikus, nebuvo vietos.
Lietuva dėl savo istorijos specifikos
turi kiek kitokią tradiciją. Lietuvai
nebuvo svetima carinėje Rusijoje su
siklosčiusi „inteligentijos“ – tai yra
intelektualine veikla užsiimančio ir
dvasinę misiją visuomenėje turinčio
sluoksnio – idėja. Ta idėja atsirado
dar labai griežtai luominėje Rusijos
valst yb ėj e jos mod ern ėj im o prieš
aušr yj e. Tik suv okd am i sav e kaip
nauj ą luom ą, iš įvair ių luom ų kil ę
intelektualai, taip pat muzikantai,
dailininkai ir kiti dar neseniai ama
tininkais laikyti menininkai galėjo
emancipuotis. Todėl kaip tik Rusijoje
nusitrynė Vakarų Europai būdinga
rib a tarp int el ekt ua l ų ir kūr ėj ų –
visi jie laikė save inteligentais. Šio
sluoksnio savimonei nebuvo svetimi
Vakarų Europos kūrėjų idealai, bet
vak ar iet išk as ind iv id ua l izm as čia
buvo pakeistas tarnavimo, pareigos
visuomenei idėja. Rusijos visuomenė
je „inteligentijos“ samprata prigijo,
atsirado ir terminas „inteligentas“.
Sovietinis režimas iš carų Rusijos
paveldėjo šį, nors ir jauną, bet aiškią
savimonę turintį luomą ir pabandė jo,
kaip ir kitų luomų, atsikratyti. Tačiau
po kurio laiko beklasės visuomenės
kūrimą deklaruojančioje šalyje grįžta
prie luomų idėjos. Įdomu, kad kaip tik
sovietinėje valstybėje intelektualai
buvo atskirti nuo kūrėjų – suformuoti
„tarybinės inteligentijos“ ir „tarybinės
kūrybinės inteligentijos“ luomai, su

kurtos rašytojų, dailininkų, muzikan
tų sąjungos, į kurias patekti būdavo
nelengva, bet narystė jose teikė vi
suomeninę padėtį, tada dar nevadintą
statusu. Verta priminti, kad Josifas
Stal in as vis iems sov iet in iams luo
mams buvo numatęs uniformas, taigi
ir antpečius. Idėjos buvo atsisakyta,
bet liko garbės vardų ir pareigų gra
dacija, nuo kurios tiesiogiai priklausė
vardų turėtojų padėtis visuomenėje.
Na, o padėtis garantavo visa kita –
pajamas, buto, sveikatos apsaugos,
poilsio, užsienio ryšių ir kitas privi
legijas bei pensijas. Ir – bendravimo
lyg į. Juk dar daug kas pris im en a
aukšč iaus iai sov iet in ei nom enk la
tūr ai prik laus us ius men in ink us,
sėd ėj us ius prez id ium uos e ir kitose
garbės vietose. Kūrybinė inteligentija
buvo gerbiama, ta pagarba pabrėžia
ma ir parodoma.
Lietuvos Respublikoje inteligenti
jos kaip ypatingo luomo idėjos labiau
matyti ankstyvesniais jos gyvavimo
laik ais. Jaun esn ioj i Liet uv os int e
lekt ua l ų kart a, sub rend us i jau sa
voj e valst yb ėj e, nuo tų idėj ų tol o,
stipr ėj o asm en in io, ind iv id ua l aus
veiklos pasirinkimo ir individualios
atsakomybės laikysena. Bet atrodo,
kad inteligentijos statusas sovietinėje
visuomenėje atrodė labai patrauklus
vienam kitam Europos intelektualui ir
grupei kairiau nusiteikusių Lietuvos
rašytojų, įėjusių į mūsų istoriją kaip
„Stalino saulės vežėjai“. Po 1940-ųjų
dar negausūs Lietuvos intelektualai
atsidūrė toli nuo Lietuvos, o Lietuvoje
netruko susiklostyti tarybinės inteli
gentijos luomas.
Priklausomybės ir pareigų luomui
derinim as su kūryb ine laisve buv o
sunkus, bet įmanomas dalykas. Egzis
tavo daugybė kompromiso pavidalų,
nesunkiai atpažįstamų to laiko meni
nėje kūryboje. Pakako ir menine forma
pateiktų to kompromiso apmąstymų.
Liet uv oj e buv o sus ik lost ęs ištis as
skund ų ir dram at išk ų apm ąst ymų
apie komp rom is o nei šv eng iam um ą
žanras.
Nuo praėjusio šimtmečio meninin
kai tapatino save su Prometėju, vie
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natvėje kenčiančiu ir menkų žmonių
nes up rast u. Tas vaizd in ys neb uv o
svetimas ir sovietinei kūrybinei in
teligent ij ai. Tik svet im ą kūr ėj ams
filisterinę visuomenę čia pakeitė vals
tybės institucijos. Viena vertus, susi
priešinti su tarybine liaudimi buvo pa
vojinga, antra vertus, ne nuo liaudies
priklausė kūrėjo statusas visuomenėje.
O pavienius trūkumus sistemoje kri
tikuoti buvo galima. Tad dažnas anų
laikų kūrėjas, kovodamas su jo statusą
reguliuojančiais valdininkais, skundė
si nesupratimu, neišmanymu ir vylėsi,
kad jo kančias palengvins tobulesni,
suprantantys, kompetentingi ir gera
noriai valdininkai.
Bekompromisinių asmenybių būta.
Būta nesiekusių kūrybinės sąjungos
nario bilieto ar nenorėjusių jo iškeisti
į priklausomybę nuo sistemos. Taigi
būta kūrėjų, kurie rašė į stalčių, dai
lininkų, kurie badavo, kompozitorių,
kurių kūrinius girdėdavo tik negau
sus pažįstamų būrelis. Prisiminkime,
kad Josifas Brodskis buvo nuteistas
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už veltėdystę, nes tik priklausymas
kūrybinei sąjungai suteikdavo teisę
vadintis poetu ir pateisindavo „norma
lios“ darbovietės neturėjimą…
Kaip tik tuo metu, kada buvo teisia
mas Josifas Brodskis, sovietinė vals
tybė deklaravo kurianti visuomenę,
kurioje iš kiekvieno bus imama pagal
sugebėjimus, o kiekvienas gaus pagal
poreikius. Tokioje visuomenėje netu
rėjo likti jokios įtampos tarp žmogaus
nor ų, jo sug eb ėj im ų ir to žmog aus
vietos visuomenėje. Skaitant to laiko
tekstus, ausyse skamba pranašo Izaijo
žodžiai apie Dievo karalystę, kurioje
apsikabins meilė ir teisingumas. Ta
čiau sovietinėje palaimintojoje vizijoje
tokią „karalystę“ sukurti turėjo vals
tybė, o sukūrusi pati turėjo „išnykti“.
Visiška teodrama.
Kalb ėd am as apie Diev o kar al ys
tę – tai yra žmogaus ir žmonijos iš
gan ym ą, – pran aš as Izaij as byl oj a
vaizdiniais, atliepiančiais giliausiems
žmogaus širdies troškimams; religi
niame diskurse jis įvardijamas kaip

Rojaus – Dievo karalystės – ilgesys.
Komunistiniame diskurse tas troški
mas nukreipiamas tobulos šiapusinės
visuomenės link. Visuomenės, kurioje
harmoniją garantuoja valstybė, maiti
nanti išalkusius, guodžianti nuliūdu
sius, išaukštinanti teisiuosius.
Šios visuomenės, šio Babilono bokš
to pastatyti nepavyko, bet ne visi to
bokšto statyboje įdarbintieji yra lai
mingi statyboms nutrūkus. Jie jaučiasi
išvaryti iš Rojaus, išmesti iš Karalys
tės, kurioje visiems buvo nurodytos
ir patvirtintos vietos. Išlaisvintasis
Prom et ėj as net ik ėt ai paj unt a, kad
grandinės grandinėmis, bet vieta ant
uolos buvo aukšta, jį daug kas matė ir
domėjosi, jis jautėsi reikalingas. O čia,
šalia visų kitų atsidūrus, „kam ieškoti
tiesos, regėti grožio idealą?“ Juk, kaip
atrodo, Valstybė nepasakys, kada tą
tiesą atrasi ir, ko gero, net nepaste
bės. Ir nebenustatys tavo STATUSO.
„Sugelia širdį nuo tuštumos“ (Romas
Gudaitis, op. cit.).
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apžvalga
Kalnų broliai
Paulius Subačius

Nors iki 1993-ųjų m. beveik visi Lie
tuvoje žinojo esant Kryžių kalną, o
daugelis net buvo jį lankę, tik „svečio“
Jono Pauliaus II žodžiai, tarti apie šią
vietą apaštališkosios kelionės metu
ir ne sykį vėliau kartoti, tarsi leido
„šeimininkams“ suvokti šio religinio
fenomeno savitumą ir didybę. Krikš
čionybės įžymybe paskelbtas Kryžių
kalnas tapo iššūkiu Lietuvai ir Baž
nyč iai Liet uv oj e. Mat tiek pač ią jo
svarbą, tiek teikiamą naudą, tiek jos
įgijimo būdus šiauliečiai ir sostinės
gyv ent oj ai, int el ekt ua l ai ir vers lo
bitelės, valdininkai ir maldininkai,
pagaliau tiesioginis teritorijos globė
jas Meškuičių klebonas ir hierarchai
suprato toli gražu nevienodai. Įvairio
pas pastarojo dešimtmečio nuostatas
galima suskirstyti į kelias sąlygines
grupes.
„Gamtininkai“ – jų avangarde pasta
ruoju metu atsidūrė kai kurie Šiaulių
universiteto dėstytojai – vaizduojasi
Kryžių kalną kaip natūralų objektą.
Nežinia, ar daug archeologų, land
šaft o arc hit ekt ų, gamt os aps aug os
insp ekt or ių, kur iems šis kaln as –
it išk il ęs iš Mot in os Žem ės įsčių,
kad ais e rud ens ūkan oj e brid o per
srutom tvinkstančią kulpę ir tylomis
klaidžiojo tarp negausių po buldoze
rinio valymo atstatytų kryžių. Tačiau
kraštotyrinis romantizmas, pietetas
„nep al iest am“ sen ov ės atm in im ui
nuolat iškyla kaip argumentas siūlant
palikti viską „kaip buvo“. Įdomiausia,
kad laikantys Kryžių kalną greičiau
stab il ia gamt os, neg u nuol at krin
tančia žmogaus apraiška, dažniau už
visus kitus kartoja žodžius dvasia ir
dvasingumas.
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„Dalininkai“ – tai tie, kurie it sku
bėdami į nuvažiuojantį traukinį, sie
kia reikšmingai prisidėti prie Kryžių
kalno „sukūrimo“ ir tapti netikėtai
išgarsėjusio paminklo bendrautoriais.
Įsiamžinti jame siekia kultūrininkai
eseistai, nuolat kartojantys žodžius:
„ypatingas“, „slaptis“, „genius loci“.
Ryškiausias tokios laikysenos pavyz
dys – natūralia mirtimi miręs Kultū
ros fondo projektas „Kryžiaus kelias
į Kryžių kalną“. Raisos Gorbačiovos
įkurtos įstaigos respublikinio pada
linio veiklos tęsėjai buvo nusprendę
suk viest i Abl ing os mem or ial e bei
Raganų kalno ansamblyje pasižymė
jusius tautodailininkus ir jiems fondo
vardu pavesti išdrožti Kryžiaus kelio
stotis. Jos turėjo, kaip buvo kalbama
žurn al ist ams, „pap uošt i“ ir „įpras
minti“ nuobodų keliuką, vedantį nuo
plento kalno link.
„Adm in istr at or iai“, kur ių būr yj e
kiek net ik ėt ai sus iv ien ij o sav iv al
dos biurokratai ir kultūros veikėjai,
atrodo, įsikibo nuostatos, kad svar
biausia – valdyti. Jie ypač sukruto
pasklidus žiniai, kad kuriama Šiaulių
vyskupija ir mėgino paskutinę akimir
ką suteikti viešąjai įstaigai „Kryžių
kalnas“ neribotas galias ne tik ad
ministruoti statybas ar prekybą kal
no papėdėje, bet ir reglamentuoti jo
lankymą. (Juk visur slypi bent šiokia
tokia labo galimybė.) Nors vyskupas
Eug en ij us Bart ul is taik iai, tač iau
ryžt ing ai per ėm ė min ėt os įstaig os
veikl ą į sav o rank as, net yl a nuo
mon ės, kad tik tal ent ing i kult ūr os
vadybininkai pajėgūs prie kalno „pa
daryti tvarką“ ir padidinti „objekto
patrauklumą“.

Prad ėj us šį prob ėgšm į vard ij im ą
„gamtininkais“, tiktų užbaigti „me
nininkais“, kurie, nors būdami „lais
vos“ prigimties, taip pat gerokai linkę
reg uliuot i bei norm uot i. Ir ne vien
kalno prieigas, bet ir – gal net pirmiau
sia – patį kryžių statymą. Kultūros
pav eld o žin ov ai, men ot yr in ink ai ir
kiti grožiui jautrūs asmenys operuo
ja „kič o“, „liaud iškum o“, „išr aiškos
trad icij os“, „stilist inės vienov ės“ ir
panašiomis profesinėmis kategorijo
mis. Jie rimtais veidais kartkarčiais
pasvarsto, kokio aukščio ir iš kokios
medžiagos padarytus kryžius leistina
statyti, ar nedarko vaizdo ant kryžių
sukabinti rašiniai, pagaliau, kokiems
augalams leistina ant kalno augti, o
kokius būtina išravėti.
Visos šios iš pirmo žvilgsnio skirtin
gos rūpinimosi Kryžių kalnu tendenci
jos susilietė viename taške. Popiežiaus
mintis pavesti šventvietę pranciškonų
globai, nutiesti tiltą tarp Kryžių ir
Vern os kaln o, laim in ant Tos k an os
ir Lietuvos mažesniųjų brolių ben
dradarbiavimą kaip karštas aliejus
nutvilkė verslo, biurokratijos ir kul
tūros rūpintojėlius. Buvo pasitelktas
įmant rus žod žių ir veiksm ų lanks
tumas, ir žavintis Jono Pauliaus II 
dėmesiu Kryžių kalnui, čia pat buvo
spirte spiriamasi prieš Šventojo Tėvo
norą greta kalno įkurdinti brolius.
O vyskupijos ordinarui prabilus apie
šventovės kalno papėdėje projektą, ki
lo tūžmingas šurmulys. Pasirodė, kad
išties gausu įtakingų žmonių, kurie
linkę Kryžių kalną „atskirti“ nuo Baž
nyčios ir paversti nureligintu ar bent
nukrikščionintu egzotišku artefaktu.
Vysk. Bartulio žodžiais, daugelis visai
nuoširdžiai nesupranta, kam reika
linga „stacionari“ šv. Mišių aukojimo
vieta, nes esą „pasimelsti galima ir
kitur“. Argi palengvėtų, jei atšautume,
kad nertis į estetines meditacijas taip
pat galima „ir kitur“.
Svarbiau kas kita. Nepaisant „pa
saulio triukšmo“, Bažnyčia, kviesdama
visus dalytis Kryžių kalno išgyveni
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mu, patirtimi, parodė esanti pajėgi
nel eist i jo dal yt i ar, tiksliau, plėš
ti int er es ų grup ėms ir sek ul iar aus
galvojimo būdams. Popiežiaus žodžiai
ėmė virst i tikr ov e šių met ų liep os
aštunt ąj ą paš vent in us Maž esn iųj ų
brol ių ord in o Kryž ių kaln o Erem ą.
Užr aš ius past ar ąj į žod į, reišk iant į
uždarą, tylios maldos ir vienumos vie
nuolyną, būtinas platesnis ekskursas.
Kai Lietuvos šv. Kazimiero provinci
jos pranciškonai 1994 m. prabilo apie
Kryž ių kaln o vien uol yn o proj ekt ą,
kat al ik ų vis uom en ėj e vaizd uot as i
jį būs iant pil igr im ų prieg lobsč io ir
rek ol ekc ij ų viet a, vis iems tik ėj im o
ieškantiems atvira buveine. Bene ir
patys broliai buvo paveikti įkaitusio
soc ial um o atm osf er os, tvyr anč ios
apie tarpt aut in io tur izm o obj ekt u
betampantį kalną, kai kalbėjo, kad
vienuolyno gyventojai galės pavedžio
ti atvykusius, padėti ekskursantams
pajusti religinę vietos. Todėl tik per
šventinimo iškilmes plačiau nuskam
bėj ęs įvard ij im as Erem as daug el į
galėjo nustebinti. Juolab kad be Vernos ir Kryžių kalno Eremų pranciško
nai visame pasaulyje turi tik keletą
šio tip o vien uol yn ų. Kaip autorite
tingiausią paaiškinimą norime paci
tuoti buvusio Toskanos pranciškonų
prov inc ij ol o, o dab ar Mont ep ulc ia
no–Chiusi – Pienzos vyskupo Rodolfo
Cetoloni žodžius. Atvykęs į šiemetes
iškilmes interviu mūsų žurnalui ir
Laisv os ios Eur op os rad ij ui jis kal
bėjo apie tai, kodėl Eremas ir jame
įsikursiąs noviciatas geriausiai dera
greta Kryžių kalno:
„Išties gaila – pranciškonų eremų
pasaulyje nėra daug. Broliai įsijautę
į pastoracinę veiklą. Tai klaida, nes
šv. Pranciškus kasmet atlikdavo po
tris ar keturias gavėnias, t. y. tyloje,
maldoje sukaupdavo stiprybės eiti ir
skelbti. Ir mums, Toskanos broliams,
buvo svarbu vėl atrasti La Verną kaip
Eremą, atgaivinti ten buvusį Eremą.
Pamatėme, kad neturėdami eremo,
mes kur kas mažiau duodame pilig
rim ams. Kryž ių kaln o vien uol yn o
kūrimo pradžia buvo stipriai susijusi
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su Erem o idėj a. Tik jo tyl um oj e ir
vienumoje įmanu suprasti Kryžiaus
paslaptį, apie kurią kalba popiežius.
Prie Kristaus Kryžiaus tebuvo Jonas
ir Marija. Kai aplink Kryžių per daug
triukšmo, per daug įvykių, sunku su
prasti Kryžiaus prasmę. Išties labai
svarb u, kad Liet uv os brol iai gint ų
Kryžių kalno Eremo mintį. Matant čia
atvykstančius žmones, kyla pavojus,
kad prasidės „pašaukimų medžioklė“.
Paprastas žmogiškas visų priėmimas
galėtų duoti daug Šiaulių apylinkių
gyventojams. Tačiau tai po kelių me
tų išsektų ir nepavyktų įleisti tvirtų
šaknų. Tuo tarp u išg yv end am i ir
puoselėdami eremo dvasią, Lietuvos
pranciškonai galės suvokti savo pa
šaukimą, patarnauti visam ordinui ir
Bažnyčiai. O mintis noviciatą steigti
kaip tik čia yra labai vietoje ir laiku.
Noviciatas moko bendruomenės bro
lius likti ištikimu maldai, studijoms,
susikaupimui. Noviciato metus rei
kia praleisti vienumoje, idant būtų

nes, kurie ieško tylos. Tuomet mūsų
buvimas čia galėtų duoti tikrų vaisių.
Tokios vietos, kaip ši, svarbios Lietu
vai ir Europai, nes dabar sunku rasti
kampelių, kuriuose nebūtų triukšmo,
sąmyšio, kuriuose būtų galima susi
kaupus atsidėti maldai.“
Lietuvos ir Toskanos pranciškonų
brolystė kuriant Kryžių kalno Eremą
ar, kaip sakė per iškilmes provincijolas
t. Sigitas Benediktas Jurčys, svajojant
apie jį, neb uv o lengv a ir pap rast a.
Anot vysk. Cetoloni, šv. Pranciškaus
Stigm at iz uot oj o prov inc ij os brol iai
iš Vernos „susitikdami su lietuviais
dažnai galėjo pagalvoti, kad šie buvo
pasiryžę priimti, kas yra duodama,
tačiau stokojo to paties ryžto duoti.
Tai, tikriausiai, diktatūros laikotarpio
įpročiai. Tačiau iš lietuvių jaunuolių
italai išmoko entuziazmo, gebėjimo
priimti atsivertimą iš visiško ateizmo
į visišką tikėjimą. Įsitikinome, kad
to neg al im a įprasm int i pav ien iui,

Grupė dalyvių prie pranciškonų Kryžių kalno vienuolyno. 2000 m. liepos 8 d.
Petro Kanevičiaus nuotrauka

suv okt a Kryž iaus pas lapt is, idant
Kristus būtų išgyventas per dialogą
„aš–Tu“. Taigi broliai pranciškonai
šioje vietoje turėtų atsidėti maldai ir
susikaupimui, o drauge priimti žmo

kad žmog us, sus it ik ęs su tik ėj im o
realybe, turėtų rasti tam pagrindą,
konkretų atspirties tašką, nes antraip
iš entuziazmo netrukus pereinama į
nusivylimą“.
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Dvie jų pranc išk on išk ų kaln ų iš
priešingų krikščioniškos Europos pa
kraščių giminystę Jonas Paulius II pa
brėžė Kryžių kalno Eremo šventinimo
iškilmei skirtame laiške Ordino Gene
raliniam Ministrui Giacomo Binini.
Popiežius priminė, kad „bendravimo
ryšiai dar prieš komunizmo įsigalėjimą
jau siejo Lietuvos ir Toskanos mažes
niųjų brolių provincijas, kai jaunuoliai
iš Liet uv os, trokšt ant ys išs iugd yt i
pranciškonišką dvasingumą, vykda
vo kaip tik į Toskaną. Šie saitai dar
labiau sutvirtėjo šiame dešimtmetyje
ir dabar džiugu matyti, kad La Verna
ir Kryžių kalnas vis labiau vienysis
šiame Apvaizdos dovanotame pran
ciškonų Ereme“.

Vienuol yno, pas tat yt o sek ant se
nųj ų pranc išk on ų nam ų trad ic ij a,
šventinime dalyvavęs Vytautas Land
sbergis Šventojo Tėvo laiškui atitarė:
šis Eremas susieja abi šalis vardan
krikščionybės. Seimo pirmininko lin
kėjimas, kad Mažesnieji broliai būtų
„švelnus Bažnyčios sparnas, priglau
džiantis Lietuvą prie motinos Romos
krūtinės,“– metafora, kurią nelengva
„ištverti“ regintiems tūkstančius Šiau
lių kryžių už ar greta Bažnyčios. Tuo
tarpu Kryžių kalnas, užėmęs Eremo
koplyčioje tradicinio altoriaus vietą,
regimas pro absidėje įstatytą didžiu
lį langą – tarsi globia Dievo stalą per
dabar jau kasdien čia švenčiamą Kris
taus aukos paslaptį.


Jo Eminencija Admirolas
Kardinolas John O’Connor (1920–2000)
Rūta Tumėnaitė

Koks in memoriam geriausiai tiktų
žmogui, kuris dar gyvas spėjo tapti
leg end a? Kok iais žod žiais pal yd ėt i
amž in yb ėn išk el iav us ią asm en yb ę,
kurios gyvenimą ir veiklą geriausiai
apibūdina pasakymas „Bažnyčios uo
la“? Šių metų gegužės 3 dieną miręs
Niujorko ark iv ysk up as, kard in ol as
Johnas O’Connoras buvo pirmo ryš
kum o žvaigžd ė ne tik Jungt in ės e
Valstijose, bet ir visuotinės Bažnyčios
padangėje. Tad norint į kelias žurnalo
skiltis sutalpinti visą jo gyvenimą, ge
riausia pasikliauti Čikagos kardinolo
Franciso George’o pasakymu, jog ve
lionis kardinolas Johnas O’Connoras
buvo iškiliausias „viešos katalikybės“
praktikuotojas Amerikoje, ištikimai
vykdęs Vatikano II Susirinkimo mo
kymą, jog „Bažnyčia [jai] patikėtos
Evang el ij os gal ia skelb ia žmog aus
teises“ (Gaudium et spes).
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Apvaizda lėmė Johnui O’Connorui
glud int i kun ig išk ąj į paš auk im ą ne
ramios parapijos užutėkyje, bet van
denynų platybėse tiesiogine šio žodžio
prasme. Gimęs Filadelfijoje, baigęs
tenykštę šv. Karolio Boromėjaus ku
nig ų sem in ar ij ą, rag av ęs dėst yt oj o
duonos, jis apsigynė etikos ir kliniki
nės psichologijos magistro laipsnius
įvairiuose Amerikos universitetuose,
o vėliau tapo politikos mokslų dakta
ru. Korėjos konflikto metu 1952 m.
jis buvo paskirtas JAV jūrų laivyno
kapelionu ir išbuvo šiame poste beveik
trisdešimt metų: Atlantas, Karibų ir
Viduržemio jūros baseinai, Korėja,
Japonija ir Vietnamas – šiose platu
mose plaukiojo kapelionas O’Conno
ras. Nuo pat pradžių jis siekė įtikinti
laivyno vadovybę, jog kapelionai nėra
Raudonojo Kryžiaus darbuotojai arba
skautų vadai, bet profesionalai, ku

rių svarbiausias uždavinys – gelbėti
sielas. Apie kapeliono O’Connoro pa
stangas byloja apdovanojimai už lai
vyno moralinio vadovavimo programą
1958 m. bei už „ypač pagirtiną elgesį“,
tarn auj ant 3-ioje jūr ų pėst in ink ų
divizijoje Vietname. Čionai patirtus
išgyvenimus jis aprašė 1968 m. pasiro
džiusioje knygoje „Kapelionas žvelgia
į Vietnamą“. Netrukus jis pradėjo kilti
karinės karjer os laipt ais, kol buv o
paskirtas antruoju per visą istoriją
kataliku – vyriausiuoju Karinio jūrų
laivyno kapelionu.
1979 m. paties popiežiaus Jono Pau
liaus II įšventintas vyskupu, Johnas
O’Connoras atsistatydino iš laivyno,
turėdamas atsargos admirolo laipsnį.
Jūroje praleisti metai užgrūdino vys
kupą, kuriam netrukus buvo lemta
skelbti Evangeliją jau nebe jūreivių
gret oms, bet stot i prie kur kas di
desnio laivo vairo. Trumpai pabuvęs
Skrant ono Pensilv anijoje vyskup u,
1984 m. jis buvo paskirtas vadovauti
didžiausiai šalyje Niujorko diecezijai,
o po metų tapo ir Kardinolų kolegi
jos nariu. Popiežiui Jonui Pauliui II,
trokšt anč iam sug rąž int i Amer ik os
Bažnyčią prie teisingo mokymo, Jo
Eminencija Admirolas atrodė tinka
miausia kandidatūra šiam nelengvam
uždaviniui atlikti.
Jau pirmieji mėnesiai Niujorke paro
dė, kad naujasis arkivyskupas nebijojo
viešai prabilti apie dalykus, kuriems
buvo lemta sukelti kontroversiją. Kaip
tik tada ginklavimosi varžybos tarp
JAV ir Sovietų Sąjungos buvo pačiame
įkarštyje, tarp mūsų (o greičiausiai ir
Amerikoje) net vaikai žinojo, kas yra
„peršingai“ ar MX tipo raketos. JAV
skelbėsi kovojanti su „blogio imperi
ja“, ši savo ruožtu siuntė prakeiks
mus kapitalistiniam imperializmui.
Tokioje politinių grumtynių arenoje
Amerikos vyskupai padarė savotišką
akibrokštą. 1983 m. pasaulio dienraš
čiuose sumirgėjo antraštės apie JAV
vyskupų laišką, kuriame ganytojai
suabejojo branduolinio ginklavimosi
kaip įbauginimo priemonės moralumu.
Pagrindiniai dokumento iniciatoriai
buvo kardinolas Bernardinas ir vys
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kupas O’Connoras, kuris per laivyne
praleistus metus buvo gerai perpratęs
karo ir taikos niuansus ir mėgdavo
sakyti, jog Bažnyčia sukūrusi teisin
go karo teoriją ne tam, kad pateisintų
karą krikščionių kunigaikščiams, bet
kad jį apsunkintų. 1984 m. birželio
mėnesį O’Connoras ir Bernard inas
liudijo Kongrese prieš JAV „peršingų“
ir kreiserinių raketų išdėstymą Va
karų Europoje, suabejoję MX raketų
sistema ir Reagano administracijos
siūlymais patvirtinti milžiniškas nau
jas išlaidas branduoliniam ginklui ir
kosminei gynybos sistemai.
Tą patį mėnesį arkivyskupas O’Con
noras vėl sukėlė ant kojų žiniasklaidą,
pareiškęs, kad Bažnyčia neis į kom
promisą dėl savo požiūrio į homosek
sualumą, net jei dėl to katalikiškoms
įstaigoms tektų atsisakyti milijoni
nių kontraktų su Niuj ork o miest u.
Šį konfliktą sukėlė mero Edo Kocho
potvarkis, reikalaujantis, kad agen
tūros, sudarančios sutartį su miestu,
pasižadėtų nediskriminuoti darbuo
tojų „lytinės orientacijos pagrindu“.
Arkivyskupas O’Connoras pareiškė,
jog Bažnyčia priešinasi tokiai diskri
minacijai, bet pačiame pasižadėjime
kalbama nebe apie lytinę orientaciją,
bet apie elgesį. Arkivyskupas padavė
merą į teismą ir laimėjo bylą. Nepai
sant nesutarimų, jie su Kochu vėliau
susidraugavo ir 1989 m. svarstė miesto
rūpesčius bendroje knygoje „Jo Emi
nencija ir Jo Kilnybė“(His Eminence
and Hizzoner).
Kaip tik tuo metu buvo prasidėju
sios priešrinkiminės kovos dėl prezi
dento posto. Netrukus po susikirtimo
su mer u ark iv ysk up as O’Conn or as
vieš ai sus ig inč ij o su dviem kat al i
kais politikais iš demokratų partijos
dėl pernelyg atlaidaus jų požiūrio į
abort ą, tvirt ind am as, kad niek aip
negalįs toleruoti tokių politikų, kurie
aborto klausimu „mėgina išsilaikyti
ant tvoros“, sakydami, jog asmeniš
kai prieš in as i neg im us ios gyv yb ės
žud ym ui, bet nes is tengs ią kit iems
prim est i sav o pož iūr io. Pirm ą kar
tą nuo prez id ento Kenn ed y laik ų
JAV rink im in ėj e kamp an ij oj e taip
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ryškiai figūravo politikai katalikai,
tuo tarpu arkivyskupas O’Connoras
pradėjo labiausiai jį išgarsinusį veik
los bar ą. Pur it on išk oje Amer ik oj e,
kuri demokratijos vardan gali viešai
narš yt i asm ens priv at ų gyv en im ą,
ieškodama bent menkiausios kliau

Kardinolas John O’Connor. 1993.

dos, o kita ranka laimina atlaidžius
aborto įstatymus, kovos tarp judėjimo
„Už gyvybę“ ir laisvo pasirinkimo ša
lininkų kartais vyksta ypač aštriai.
Niujorko arkivyskupui teko atremti
Plan uot os tėv yst ės fed er ac ij os ir
pan aš ių org an iz ac ij ų kalt in im us,
jog sąjūdžiui „Už gyvybę“ priklauso
ginkluoti fanatikai. Tačiau kardinolui
pavyko judėjimui grąžinti respektabi
lumą, kuriam buvo smarkiai pakenkę
fanatiškai nusiteikę radikalai, sprog
dinantys abortų klinikas ir žudantys
jose dirbančius gydytojus. Kardinolo
pastangas įvertino ir Kongresas, už
sakęs nukaldinti O’Connorui aukso
med al į už drąs ų ir jautr ų gyv yb ės
gynimą – šv. Patriko katedroje, laik
raščių skiltyse, valdžios koridoriuose
ir 12 pusl ap ių knyg el ėj e Abort as:
klausimai ir atsakymai, kurioje jis
rašė: „Kai kurie žmonės įrodinėja, kad
įstatymų keitimas nepašalins aborto.
Tiesa, svarbiau už įstatymo pakeiti
mą yra širdies perkeitimas. Tačiau
pamirštama, kad įstatymas yra didis
mokytojas. Vaikai užauga tikėdami,
jog jei kokia nors praktika legali, ji

turi būti ir morali“. Dar pirmaisiais
metais Niujorke jis ištiesė pagalbos
ranką moterims, norinčioms nutrauk
ti nėštumą. Nuo tada arkivyskupija
padėjo šimtams tokių moterų: suteikė
medicininę pagalbą, parūpino būstą,
sur ad o įvaik int i kūd ik ius pan or u
sias šeimas ir konsultavo teisiniais
klausimais.
1987 m. arkivyskupas O’Connoras
prad ėj o kel ias prog ram as, skirt as
AIDS  lig on iams. Jis pats nakt im is
tyliai aplankydavo tūkstančius AIDS 
ligonių arkivyskupijos įkurtoje ligoni
nėje, išklausydavo, juos slaugydavo.
Jis norėjo kuo geriau pažinti šią li
gą, kad gal ėt ų ger iau pas it arn aut i
prezidento Reagano įkurtai specialiai komisijai dėl AIDS. Tačiau libe
raliai nusiteikusius veikėjus vis tiek
erz ino kard in ol o išt ik im yb ė Bažn y
-čios mokymui, o vėliau ir jo kova su
valst yb inės mok ykl os sist em a dėl
prez erv at yv ų dal ij im o ir „saug aus
sekso“ šviet im o. 1989 m. ACT-UP
grupuotė surengė išpuolį per mišias
šv. Patriko katedroje ir išniekino švč.
sakramentą. Kardinolas ir čia pade
monstravo evangelinį pavyzdį, draus
damas kongregacijai į blogį atsakyti
blog iu ir viet oj to prad ėj ęs kalb ėt i
rožinį, kol užpuolikai nepasišalino.
Akivaizdu, kad kardinolo O’Conno
ro vardas nepradingdavo iš žiniask
laidos akiračio, kai kas net kaltino
jį pern el yg did el iu nor u pak liūt i
į dienr ašč ių ved am uos ius. Tač iau
O’Connoras iš pat pradžių prisipažino
trokštąs spaudos dėmesio, pasakęs
žurnalistams: „Aš jumis pasinaudo
siu“. Jo tikslas buvo pagarsinti Baž
nyčios žinią, – o Niujorko spauda jam
buvo didesnė sakykla už šv. Patriko
katedrą, – ir priminti medžiaginiuose
dalykuose paskendusiems žmonėms,
jog Bažnyčia ir jos vertybės vis dar
čia, kad paklydusios avys gali grįž
ti atgal ir pamėginti dar kartą. Dėl
savo asmenybės bruožų jis sugebėjo
būt i įkvep iant is mok yt oj as ne tik
Niujorke, bet ir kelionėse į Argentiną,
Salvadorą ar Australiją. Jo žodžiai ir
poe lg iai, apraš yt i pas aul iet in ėj e ir
katalikiškoje spaudoje, buvo mora
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linis komentaras ne tik jo kaimenei
Niujorke, bet ir po tolimus kraštus
išsibarsčiusioms kaimenėms.
Tokios kelionės suteikė daugybę pe
no Niujorko spaudai, miestui su dide
lėmis žydų, juodaodžių, ispanakalbių
ir airių bendruomenėmis. Vadovau
damas Katalikiškai Artimųjų Rytų
padėties gerinimo bendrijai, jis keletą
kartų lankėsi Artimuosiuose Rytuose.
1986 m. Izraelyje jis sukėlė sumaištį,
panoręs susitikti su aukščiausia Izra
elio vadovybe jų biuruose Jeruzalėje.
Tačiau prašymo teko atsisakyti, nes
tuo met u tarp Vat ik an o ir Izr ae l io
nebuvo diplomatinių santykių. Vėliau
jam pavyko pasiekti kompromisą, kad
du aukščiausi pareigūnai priimtų jį
savo namuose. Kai 1994 m. tarp žydų
valstybės ir Šventojo Sosto užsimezgė
tikr i dip lom at in iai sant yk iai, kar
din ol as O’Conn oras buv o laik om as
viena užkulisinių figūrų, kurių dėka
ši sut art is buv o pasir aš yt a. Įvai
rios žyd ų grup ės apd ov an oj im ais
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atsidėkojo kardinolui už pastangas
suartinti žydus ir katalikus. Praėju
sį lapkritį kardinolas parašė laišką
kai kuriems savo bičiuliams žydams,
kurį šie, kardinolui leidus, per visą
puslapį išspausdino dienraštyje The
New York Tim es. Laišk e Niuj ork o
arkivyskupas sakė tikįs, jog katali
kų ir žydų bendravime išauš „nauja
era“, ir apg ail est av o dėl prae it yj e
kat al ik ų žyd ams suk elt o skausm o.
Lankydamasis Artimuosiuose Rytuo
se, Šiaurės Airijoje, jis primygtinai
kartojo, kad taika turi būti paremta
pagarba žmogaus orumui ir kalbėjo
apie teisingą elgesį su mažumomis
– palestiniečiais ir airių katalikais.
1988 m. Havanoje jis iki išnaktų de
rėj os i su Fid el iu Castr o ir laimėj o
vizas Kub oj e nor inč ioms dirbt i už
sien io vien uol ėms, laisv ę 400 kal i
nių ir leidimą kubiečiams aplankyti
serg anč ius gim in aič ius Jungt in ės e
Valst ij ose. Etiop ij oj e jis laik ė ant
rankų išsekusį kūdikį ir padėjo at

kreipti pasaulio dėmesį į bado pro
blemą. Kur tik nuvykęs, kardinolas
O’Connoras bendravo su prezidentais
ir premjerais, ir išnaudodavo šiuos
ryš ius Bažn yč ios reik al ui skat int i.
„Visas jo mokymas buvo nepaprastai
nuoseklus, ir neįmanoma pavadinti
jo konservatyviu ar liberaliu. Niekas
Jungtinių Valstijų Bažnyčios istori
joj e stipr iau neg yn ė nep aj ud in am o
kiekvieno asmens orumo,“ – jau po
kard in ol o O’Conn or o mirt ies sak ė
Bostono kardinolas Bernardas Law.
Tok ia energ ing a vieš a veikl a ne
trukd ė kard in ol ui įkurt i Niuj ork o
arkivyskupijos globojamas tris nau
jas vienuolijas: šalia visos medžia
ginės pagalbos, suteiktos judėjimui
„Už gyvybę“, kardinolas O’Connoras
įkūr ė Gyv yb ės ses er ų kong reg ac i
ją, kuri teiktų pagalbą moterims ir
kartu padėtų visuomenei atgauti gy
vybės šventumo pojūtį. Kai 1990 m.
septyni kapucinai nebegalėjo ilgiau
gyventi vienuoliško gyvenimo savo
bendruomenėse, Niujorko arkivysku
pas parėmė jų sumanymą įkurti naują
vienuoliją ir atidavė naudotis seną
lenkų parapiją Pietų Bronkse, kurioje
ši bendruomenė tapo Atsinaujinimo
broliais pranciškonais. Kiek vėliau
susikūrė Atsinaujinimo seserys.
Sunku išvardyti visus, kurie dar
ilgai šiltu žodžiu minės velionį kar
dinolą O’Connorą. Uolaus jų teisių
gynėjo pasiges darbininkai, kiekvieną
spalį neįgalieji prisimins šv. Patriko
katedroje kardinolo pradėtą rengti
ypatingą kasmetinę šventę žmonėms
su negalia. Jis dažnai kalbėdavo apie
„ner eik al ing os“ kanč ios trag ed ij ą.
Bendraudamas su neįgaliaisiais ir se
neliais, kardinolas lygindavo ligonius
su bejėgiu Kristumi ant kryžiaus ir
kvietė juos sujungti savąją kančią su
Kristaus auka ir dalyvauti jo atpirki
mo darbe: „Kristus išgelbėjo pasaulį
ne mokyd am as ar skelbd am as, bet
kybod am as ant kryž iaus,“ – sak y
dav o O’Conn or as. Pask ut in iais iais
gyvenimo mėnesiais jis nevengdavo
pasirodyti silpnas, nuplikęs nuo šviti
nimo, ištinęs nuo priešvėžinių vaistų,
sunkiai einantis, kad parodytų, jog
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k u l t ūr a
gyv en im as nen us toj a vert ės net ir
tada, kai jėgos apleidžia. Kardinolas
pris ip až in o, kad gyd yt oj ams diag
nozavus smegenų auglį, jis pajutęs
did žiaus ią gyv en im e ram yb ę, nes
vis išk ai ats idav ęs į Diev o rank as.
Kardinolas O’Connoras dažnai pri
sim ind av o sav o pirm ąj į sus it ik im ą
su Motina Terese – tai įvyko Romoje,

netrukus po to, kai popiežius Jonas
Paul ius II  paš vent ino jį vysk up u.
Jam patikdavo pasakoti, kaip Motina
Teresė pamojo jam prieiti arčiau, no
rėdama pasakyti „vienintelį dalyką“.
„Leisk visk ą atl ikt i Diev ui,“ – toks
buvo gerasis albanų vienuolės patari
mas, apibendrinantis ir visą kardinolo
Johno O’Connoro palikimą.


„Kodeksas B“ ir apaštalų
buvimo Romoje daiktiniai
įrodymai
Giedrė Jankevičiūtė

Šventųjų jubiliejinių metų proga nuo
birželio pabaigos romiečiai ir miesto
svečiai kviečiami apsilankyti Kance
liarijos rūmuose – milžiniškame pa
state, didingai dunksančiame Romos
senamiesčio centre tarp Campo dei
Fiori ir Piazza Navona.
Nuo birželio 22 d. rūmuose veikia
paroda „Kodeksas B. Tautų evange
lijos“, o nuo birželio 30 d. – paroda
„Petras ir Paulius. Istorija, kultas,
pirmųjų amžių atmintis“.
Toks renginys šioje vietoje – svarbus
įvykis, ypatingas net keliais požiūriais.
Pirmiausiai todėl, kad Kanceliarijos
rūmai, šis baltumu šviečiantis ir kiek
atšiaurus iš lauko pusės renesansinės
architektūros pastatas, iki šiol tik ypa
tingomis progomis praverdavo duris
eiliniams lankytojams. Antra, kad abi
parodos prasmingai įsiterpia į Šven
tųjų metų kultūrinių renginių seką.
Ir trečia, kad Švent ojo Rašt o, kaip
knyg os, ist or ijai skirt ą eksp oz ic ij ą
jau dabar galime priskirti prie reikš
mingiausių pastarųjų metų Italijos
muziejinių parodų: plačiajai publikai
pristatyti kultūros paminklai, nors
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neblogai žinomi iš aprašymų bei rep
rodukcijų, ilgą laiką buvo prieinami
tik specialistams.
Prieš įžengiant į parodų sales gal
derėtų tarti keletą žodžių apie pačius
Kanceliarijos rūmus. Iškilo jie XV a.
pabaigoje, kaip popiežiaus Siksto IV
giminaičio kardinolo Raffaelio Ria
rio rezidencija. Didžiąją dalį statybai
sunaudotų pinigų – 60 000 skudų –
kardinolas laimėjo per vieną naktį,
lošdamas su popiežiaus Inocento VIII 
sūn um i. Bej e, stat yb ai reik al ing as
marm ur as buv o imam as iš Kol iz ie
-jaus ir kitų garsių senosios Romos
paminklų. Pradžioje rūmai ir buvo
vadinami savininko vardu – Palaz
zo Riario. Tačiau kardinolas Riario
nei lg ai džiaug ės i nauj o sav o būst o
prabanga. Už dalyvavimą sąmoksle
prieš popiežių Leoną X buvo suimtas ir
nuteistas, o rūmai už bausmę atim
ti. Taigi jau XVI  a. pradžioje juose
įsik ūrė Vat ikano kanc el iar ij a, per
sikėl us i iš Sforz ų rūm ų net ol im oj e
via dei Banchi Vecchi. Šiandien, kai
kanceliarijos funkcijos sumenko, čia
pos ėd žiauj a Rot os teism as, veik ia

keletas kitų Vatikano įstaigų, tarp
kurių – Romos Popiežinė archeologijos
akademija.
Įženg ę pro Kanc el iar ij os rūm ų
vartus pirmiausiai patenkame į erd
vų ark ad ų aps upt ą kiem ą. Kiem o
arc hit ekt ūr a vis ai kit ok ia nei išo rės – lengva, eleg ant išk a, puošn i.
Rodyklės toliau kreipia arba laiptų
link, į par odą „Kod eks as B. Taut ų
evangelijos“, arba į pusrūsį, kuriame išdėstyti parodos „Petras ir Pau
lius. Istorija, kultas, pirmųjų amžių
atmintis“ eksponatai.
Šv. Rašt o ist or ij ai skirt a par od a
leidžia pratęsti pažintį su rūmų rep
rezentacinėmis patalpomis, tad pra
dėkime nuo jos. Parodos eksponatai
išdėstyti dviejose salėse: vadinamojoje
Riar io sal ėj e, arb a Aul a Magn a, ir
„100 dienų salone“. Tai itin puošnios
patalpos, kurių sienas ištisai dengia
figūrinė bei ornamentinė tapyba. „100
dien ų sal on as“ taip vad in am as dėl
to, kad, pasak amžininkų, tapytojas
manieristas Giorgio Vasari jį deko
ruodamas drauge su savo mokiniais
dir-bo lygiai šimtą dienų. Pikti liežu
viai šneka, kad kai Vasari pabandė tuo
pasigirti Mikelandželui, pastarasis
ironiškai pastebėjo: „Taip, tas puikiai matyti!“
Kaip minėta, parodą „Kodeksas B.
Tautų evangelijos“ galima laikyti vie
nu reikšmingiausių šiųmetinių Romos
kult ūr in io gyv en im o įvyk ių: pirm ą
kart ą plač iaj ai publ ik ai rod om i ne
tik vieni didžiausių Vatikano biblio
tekos lobių, bet ir kai kurioms kitoms
pasaulio bibliotekoms priklausančios
ypač retos ir brangios Šventojo Rašto
knygos ar jų fragmentai. Visų pirma –
tai atskiroje vitrinoje eksponuoti keli
lapai Šventojo Rašto graikiško teksto,
sur aš yt o ant pap ir us o. Šis įstab us
III a. pabaigos rankraštis saugomas
Dubline, Chester Beatty bibliotekoje.
Toliau dėmesį atkreipia visai ekspo
zic ij ai vard ą dav ęs gars us is Cod ex
Vaticanus, arba kodeksas „B“ – IV a.
datuojamas graikiškas Evangelijos
nuorašas iš Vatikano bibliotekos. Tikri
meno kūriniai – vadinamieji purpuri
niai pergamentai – ankstyvųjų vidu
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k u l t ūr a
ramžių epochoje auksu arba sidabru
ant purpuro spalva dažyto pergamento
surašyti evangelijos tekstai. Eilinio
lankytojo žvilgsnį pirmiausia turbūt
pat rauks meistr išk ai iliustr uot as
Codex Sinopensis iš Paryžiaus Nacio
nalinės bibliotekos, tačiau specialistai
labiausiai džiaugiasi galėdami apžiū
rėti garsųjį Codex Purpureus Berati
nus. Manyta, kad jis dingęs, bet prieš
kurį laiką paaiškėjo, kad saugomas
Valstybės archyve Tiranoje, iš kur ir
buvo atgabentas į parodą.
Ats kir ą eksp oz ic ij os dal į sud ar o
Šventojo Rašto vertimų į lotynų kalbą
bei į Rytų kalbas pavyzdžiai. Greta
vid ur amž išk ų rank rašt in ių knyg ų
koptų, armėnų, gruzinų, etiopų, ara
bų kalbomis matome sirišką Rabbu
los evangeliją, datuojamą 586 m., iš
Florencijos Laurenziana bibliotekos
ir armėnišką Karalienės Mlke evange
liją, datuojamą 862 m., iš Venecijos Šv.
Lozoriaus vienuolyno, – dvi knygas,
be kurių neapsieina jokia miniatiūrų
tapybos apžvalga ir kurių grožio bei
savitumo, deja, dar nesugeba perteikti

knyg om is. Kai kur iuos iš par od oj e
pristat yt ų ren es ans in ių pav yzd žių
drąsiai galima vadinti knygos meno
šedevrais. Užtektų paminėti vien XV a.
italų miniatiūros meistrystę liudijan
čią Urbino Bibliją.
Šventojo Rašto plitimą vėlyvaisiais
Viduramžiais bei Naujaisiais laikais
parodo Biblijos vertimų į moderniąsias
Europos kalbas pavyzdžiai – italų, vo
kiečių, švedų, lenkų, ispanų. Parodoje
mat om e ir XV a. Bibl ia Paup er um
egzempliorių, kelis variantus sutrum
pintos Šventojo Rašto versijos, nau
dotos Renesanso laikais. Įsidėmėtini
eksponatai – Erazmo Roterdamiečio
Evangelija (1516) ir Liuterio Biblija
(1535). Jie darsyk primena parodos
autorių intenciją, išsakytą įvadiniame
tekste – siekį per Knygos istoriją at
skleisti tą solidų ekumenizmo pagrin
dą, kuris nuo pat pradžių egzistavo
Bažnyčioje.
Savitą krikščionių Bažnyčios pusla
pį reprezentuoja Šventojo Rašto kny
gos žydų rašmenimis bei ispaniškos
versijos, skirtos pasikrikštijusiems

Plokštė su apaštalų atvaizdais iš Romos Šv. Ipolito katakombų.
IV a. pab., Vatikano muziejai

net pati tobuliausia šiuolaikinė rep
rodukavimo technika.  
Perėjimą nuo rankraštinės knygos
prie spausdintinės ženklina Gutenber
go Biblija iš Vatikano bibliotekos – itin
retas šio leidinio egzempliorius ant
pergamento. Tačiau parodos rengė
jai, par od yd am i spausd int ų knyg ų
plitimą, taip pat siekė priminti, kad
kurį laiką naujoji knygos forma gy
vavo lygia greta su rankraštinėmis
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žydams, pirmiausia Ispanijos mara
nams. Įdomus eksponatas – Naujasis
Testamentas arabų kalba, iliustruotas
italų Renesanso medžio raižiniais ir
1591 m. atspausdintas Romoje, Stam
peria Medicea Orientale.
Mūsų laikams atstovauja du ekspo
natai: gausiai iliustruotas etiopiškas
Naujojo Testamento leidimas, paro
dantis rankraštinės knygos tradicijų
tąsą, ir japonų firmos Toppan Printing

Company projektas – Gutenbergo Bib
lijos skaitmeninė versija. Pastaroji
pris tat o nauj aus ią Švent oj o Rašt o,
kaip įvairiomis kalbomis bei įvairiais
daikt in iais pav id al ais gyv en anč ios
knygos, istorijos puslapį.
Antr os ios Kanc el iar ij os rūm uos e
veik ianč ios par od os pav ad in im as
„Petras ir Paulius. Istorija, kultas,
pirm ųj ų amž ių atm int is“ tiksl iai
atspindi jos turinį. Paroda kompak
tiška, eksponatų nedaug, pasisteng
ta, kad lankytojas gautų žinių apie
Rom os miest ą tais laik ais, kai čia
atvyko apaštalai, pamatytų plačiai
žin om us pam ink lus, liud ij anč ius
Petro ir Pauliaus gerbimo pradžią.
Pirm oj e eksp oz ic ij os dal yj e iliust
ruota religinių kultų gausa pirmųjų
amžių Romoje bei žydų kilmės krikš
čion ių bend ruom en ės gyv en im as
šiam e miest e. Antr oj oj e išs tat yt i
sarkofagai, stiklo dirbiniai, relikvi
joriai, audiniai ir kiti meno kūriniai,
daug iaus ia dat uoj ami IV–VI  a. ir
atskleidžiantys apaštalų vaizdavimo
tradicijos plėtotę. Lankytojas iš tie
sų gali susidaryti išsamų supratimą
apie apaštalų vaizdavimo įvairovę,
prad ed ant port ret in iais atv aizd ais
(diptikas iš Laterano rūmų Sancta
Sanct or um kopl yč ios, stikl o dirb i
niai), baig iant fig ūr in ėm is scen o
mis, perteikiančiomis reikšmingus jų
gyvenimo įvykius, – jas matome iš
plėt ot as sark of ag ų bei rel ikv ij or ių
sien el ės e. Akiv aizd u, kad ner et am
senovės dailininkui darė įspūdį apok
rifų tekstai. Vienas įspūdingiausių
kūrinių, vaizduojantis Petro ir Pau
liaus sus it ik im ą, kai jied u, pas ak
vieno apokrifo „apsikabino, pravirko
iš džiaugsm o ir glėb esč iuod am ies i
vilgė vienas kitą ašaromis“ – dram
blio kaulo šukos, manoma, turėjusios
liturginę paskirtį, iš Kastelamare di
Stabijos miestelio senienų muziejaus.
Nors Šv. Petr o baz il ik a, kit aip nei
Šv. Pauliaus šventovė, kuri po 1823
m. gaisro buvo atstatyta, išsaugant
vid ur amž išk ą išv aizd ą, Ren es ans o
ir Baroko laikais gerokai modifikuo
ta, par od os žiūr ov ams įsiv aizd uot i
abiejų bazilikų išvaizdą ankstyvųjų
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k u l t ūr a
Viduramžių laikais padeda ekspoziciją
užbaigiančioje parodos salėje išstatyti
jų maketai.
Taig i abi Kanc el iar ij os rūm uos e
veikiančios parodos įdomios ir romie
čiams, ir atvykėliams. Pirmieji galės į
jų turinį gilintis iki pat gruodžio vidu
rio, na, o antriesiems, turintiems laiko
tik vienam apsilankymui, jos padės
išvysti bei įsižiūrėti į tuos krikščiony

bės istorijos liudijimus, kurie dažniau
siai lieka nepastebėti, apžiūrinėjant
didžiuosius paminklus. Tačiau turbūt
visiems be išimties atidesniems žiū
rovams jos ne tik atvers žinomus ir
nežinomus praeities puslapius, bet
taip pat paaštrins žvilgsnį bei mintį,
paskatindamos kitokiame kontekste
permąstyti, o kartais ir naujai suvokti
asmeninę krikščionybės patirtį. 

Bažnytinio meno komisija:
veiklos gairės
Laimą Šinkūnaitę kalbina
Giedrė jankevičiūtė

Nuo 1996 m. pradėjo veiklą Kauno
arkivyskupijos bažnytinio meno ko
misija. Jos darbas duoda apčiuopia
mų vaisių: girdėti apie pakoreguotus
naujų šventovių projektus, matomi
pertvarkymai Kauno arkivyskupijai
priklausančios e bažn yč ios e. Did el e
dalimi būtent šios komisijos pastan
gomis įsteigtas Kauno arkivyskupijos
Bažn yt in io men o muz iej us (ofic ial i
įkūrimo data – 1999 m. birželio 17 d.),
vadovaujamas jauno menotyrininko
Pauliaus Stanišausko.
„Naujojo Židinio-Aidų“ bendradar
bė Giedrė Jankevičiūtė kalbina vieną
Kauno arkivyskupijos bažnytinio meno
komisijos iniciatorių bei aktyvių narių,
Kauno dailės instituto Humanitarinių
mokslų katedros vedėją, XVII–XVIII 
a. Lietuvos meno istorijos tyrinėtoją
dr. Laimą Šinkūnaitę.
Supažindinant žurnalo skaitytojus
su Kauno arkivyskupijos bažnytinio
meno komisijos veikla, gal būtų pra
vartu pradžioje pateikti kai kuriuos
faktinius duomenis: nuo kada ir ko
kiu pagrindu veikia komisija, kokia

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 7–8

jos sudėtis?
Idėja puoselėta ilgokai. Gimė maž
daug 1988 m., o darb ą prad ėj om e
ark iv ysk up ui Sig it ui Tamk ev ič iui
1996 m. spalio 29 d. pasirašytu dek
retu patvirtinus komisijos steigimą
ir 1996 m. gruodžio 20 d. pasirašytu
dekretu – jos statutą. Pirmu komisi
jos pirmininku paskirtas dabartinis
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis,
o jam išvykus į Šiaulius, vadovavimą
per ėm ė Kaun o kun ig ų sem in ar ij os
rektorius vyskupas Rimantas Norvi
la. Sekretorės pareigos teko man. Kiti
nariai – įvairių su bažnytinio paveldo
saugojimu susijusių sričių žinovai. Tai
ilgametis seminarijos dėstytojas kan.
Algimantas Kajackas, dailės istorikė
dr. Marija Matušakaitė, architektė
Irma Grigaitienė. Neseniai į komisijos
veiklą įtraukėme jauną dailėtyrininkę
Irmantę Randarčikaitę. Tikimės, kad
pažinusi komisijos veiklos principus,
įgijusi patirties, ji sėkmingai įsijungs į
darbą. Juk būtina ugdyti pamainą.
Pagal statutą Kauno arkivyskupijos
Bažnytinio meno komisija buvo įkurta

vykdant Vatikano II Susirinkimo nu
tarimus ir atsižvelgiant į apaštalinę
kons tit uc ij ą Pas tor Bon us. Esam e
ark iv ysk up o pat ar iam as is bals as
bažnytinio meno klausimais. Mūsų
rekomendacijos niekam neprivalomos,
tai nurodyta ir statute, tačiau nemažai
kas jomis mielai naudojasi.
Komisijos nariai skiriami trejų metų
laikotarpiui. Taigi šių metų pabaigo
je mes arba turėsime būti patvirtinti
naujai kadencijai, arba būsime pakeis
ti. Komisijos veikla griežtai kolegiali.
Nė vienas narys be kitų žinios nieko
neg al i nus pręst i. Vis os nuom on ės
svarstomos bendrai, rekomendacijos
priimamos balsuojant.
Ar tarp komisijos narių būtinai tu
rėtų būti paminklosaugos struktūroms
atstovaujantis valdininkas?
Be abejo, būtų geriau, jei valstybės ir Bažn yč ios funkc ij os šiuo atveju būtų atskirtos, kad bažnytinio
meno komisijoje dirbtų tik su Baž
nyčia sus iję žmon ės. Kit a vert us,
eiliniams Bažnyčios žmonėms, pavyz
džiui, parapijų kunigams, neįmanoma
sus ig aud yt i šiand ien in ių įstat ymų
miške. Jiems būtina konsultuotis su
specialistais.
Kaip kilo mintis įsteigti tokią ko
misiją?
Sum an ym as gim ė lab ai sen iai.
Dirbd am a pam ink los aug os srit y
je, susidūriau su bažnytinės dailės
paveldu, kuris mane žavėjo. Kartu
skaudino bei liūdino padėtis, kurio
je jis atsidūrė. Valstybės įstatymai
netrukdė klebonams tvarkytis, kaip
kuris išmanė. Tai būtų viena iš pa
skat ų. Kit a vert us, bend raud am a
su Pauliumi Galaune, kiek plačiau
suž in oj au apie tarp uk ar io met ais
Kaune veik us į Bažnyt in io men o
muziej ų, pam až u prad ėj au iešk ot i
jo eksponatų. Apie 1988 m. su Petru Kimbriu ir Birute Ruzgiene nu
tarėme, kad reik ėt ų šį muz iej ų at
gaivinti. Taip kilo ir mintis pradėti
steigt i bažn yt in io men o kom is ij as.
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k u l t ūr a
Irena Vaišvilaitė, tuo metu studijavusi
Romoje, parūpino mums Italijos vys
kupijų liturgikos bei bažnytinio meno
komisijų statutus. Tai buvo pagrindas,
į kurį atsirėmėme. Išvertę į lietuvių
kalb ą tuos dok um entus, ketv er ius
ar penkerius metus dalijome, popu
liarindami bažnytinio meno paveldo
apsaugos idėją.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio baž
nyčios projekto autorius. Rengiame
ekspedicijas. Pavyzdžiui, esame ap
važ iav ę vis as Jurb ark o dek an at o
bažnyčias. Per vieną kelionę apžiū
rime keturias ar penkias. Posėdžiau
jame išsyk po apžiūros ir surašome
protokolą, kuriame nurodome, kokia

Kam? Potencialiems rėmėjams, ben
dradarbiams, bendraminčiams?
Visiems, kurie tuo domėjosi. Daugu
mai tai buvo naujiena. Ypač 1988 m.
išleista apaštalinė konstitucija Pastor
Bonus, apibrėžianti bažnytinio meno
ir istorijos paveldo apsaugos nuosta
tas. Tuo metu vyko sinoikijos, kuriose
kalbėta ir apie bažnytinį meną. Jos
suburdavo nuoširdžiai tuo besidomin
čius. Tad buvo su kuo dalytis mintimis.
Tokia buvo pradžia.
Na, o komisija? Kada suformavote
jos sudėtį, kaip nustatėte veiklos prin
cipus bei būdus?
Pirm iaus ia sur eng ėm e Treč ią j ą
bažnytinio meno parodą ir įsteigėme
Bažnytinio meno muziejaus atkūrimo
komitetą, kurį patvirtino kardinolas
Vincentas Sladkevičius. Jo pirminin
kas buv o kun. Eug en ij us Bart ul is.
Komitetui taip pat priklausė kan. Al
gimantas Kajackas, Irena Vaišvilaitė,
Osvaldas Daugelis. Bet pagrindiniai
stūmėjai buvome mudvi su Ruzgiene
ir Kimbrys. Kardinolas buvo muzie
jui net pat alp as pas kyr ęs sen oj oj e
kleb on ij oj e prie ark ik at edr os, kur
dabar jaunimo centras. Tačiau mu
ziejaus įkurti nepajėgėme. Pamatę,
kad muziejaus neįsteigsime, komitetą
paleidome, bet veiklos neatsisakėme.
Dalis jo narių sudarė dabartinės ko
misijos branduolį.
Statutas nurodo komisijos veiklos
kryptis. O ką konkrečiai veikiate?
Akt yv iai dal yv auj am e svarst ant
naujų bažnyčių projektus. Pavyzdžiui,
pasiūl ius kom is ij ai buv o pak eist as
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tačiau gal pastebėjote ir kokių bendrų
problemų?
Beveik visada tenka rekomenduo
ti pak eist i apš viet im ą, nuimt i nuo
altoriaus elektrines žvakes, atsisa
kyti puošybos dirbtinėmis gėlėmis, iš
presbiterijos iškelti dalį nereikalingų
daiktų, pradedant suolais ir baigiant
kryžiais, kurių kartais per daug pri
kraunama. Pasiūlome, ką išnešti, kaip
perkabinti paveikslus ir pan. Būna
bažnyčių, kur nežinia, nuo ko pradėti
tvarkyti, būna tokių, kur nieko nerei
kia keisti. Svarstant naujų bažnyčių
projektus, dažniausiai tenka siūlyti
sumažinti jų mastelį. Architektams
kažin kodėl labai norisi gigantiškų
statinių.
Rad ę ner eg istr uot ų vert yb ių, jas
įtraukiate į sąr aš us. Bet jei jos ne
naud oj am os, ar ner ek om end uoj at e
perduoti muziejui?

Laima Šinkūnaitė

yra bažnyčios būklė, kas pagirtina, o
kas taisytina, keistina, atkreipiame
dėmesį į saugotinas bažnytinio meno
vertybes, kurios neįtrauktos į valsty
bės sudarytus sąrašus. Mūsų siekius
galima būtų apibūdinti dvejopai. Viena vertus, papildome bažnytinio turto
sąrašus, kurių nedaro klebonai, kita
vertus, bandome padėti klebonui su
sitvarkyti savo bažnyčioje su mažiau
siomis lėšų sąnaudomis. Jei klebonas
turi mylinčią širdį ir darbščias rankas,
jis džiaugiasi mūsų patarimais. Jeigu
jam to trūksta, jis tvirtina, kad nėra
pinigų ir žmonės neleis nieko judinti,
priešinsis.
Ką darote tokiu atveju?
Niek o. Juk esam e pat ar iam as is
balsas. Išdėstome savo nuomonę pro
tokole, ir viskas.
Be abejo, kiekvienu konkrečiu at
veju reikia ieškoti atskiro sprendimo,

Taip, be abejo. Tačiau ne su kiek
viena vertybe bažnyčia linkusi išsi
skirti. Vis dėlto kai kurie dirbiniai
jau perduoti muziejaus rinkiniui ir
atgabenti į Kauną. Atsiradus muziejui,
komisijos veikla prasiplėtė. Bėda tik,
kad muziejaus patalpos, kurios šiuo
metu yra buvusiame dominikonų vie
nuolyne prie Švč. Sakramento bažny
čios, populiariai vadinamos Studentų
bažnyčia, ankštokos, ir jose ne kažin
kiek eksponatų galima sukaupti.
Tai muziejaus kol kas nenumatoma
atidaryti lankytojams?
Ne, kol kas tai neįmanoma. Netgi
saugyklai tos patalpos per mažos.
Ar bandote plačiau skleisti žinias
apie save, supažindinti su komisijos
veikla dailėtyrininkus, paminklosau
gininkus, kunigus?
1998 m. saus io 8 d. sur eng ėm e
seminarą-diskusiją „Bažnytinio me
no išs aug oj im o prob lem os“. Su Va
tik an o dok um ent ais, skirt ais men o
bei ist or ij os pav eld ui saug ot i, sup a
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k u l t ūr a
žind in o kan. Alg im ant as Kaj ack as,
su Kult ūr os vert yb ių aps aug os de
part am ent o rest aur av im o tar yb os
veikla saugant, konservuojant ir res
taur uoj ant bažn yt in ę dail ę – KVAD
rest aur av im o tar yb os pirm in ink ė
Dal ia Krūm in ien ė. Į reng in į atv yk o
daug žmon ių iš Viln iaus, atė jo ne
mažai kauniečių, buvo atvažiavusių
iš Mar ij amp ol ės, iš Kaiš iad or ių, iš
Telš ių ir kit ų miest ų. Dal yv av o ir
kun ig ai, ir pas aul ieč iai, buv o vals
tyb in ių įstaig ų ats tov ų.
Esat e bažn yt in io pav ald um o or
ganizacija. Tačiau vis dėlto, kokios
komisijos galios ribos, kokia jos padėtis
žvelgiant kunigų akimis?
Nelygu akys. Nuo seno galvoju, kad
Bažnyčia turi savo viduje tvarkytis
pati. Ji pati turi reglamentuoti pa
veldo tvarkymą. Nereikia ilgų raštų,
reikia, kad praktiškai būtų naudojami
Apaštalų Sosto dokumentai. Parapi
jų klebonams turi būti nurodyta, gal
dekreto forma, kad jie turi rūpintis
paveldu. Jeigu šito nebus, tai komisija
nesuspės suvaikyti, kas kur vyksta.
Mes parašome protokolą, klebonas jį
gauna, bet jis jeigu nori – laikosi mūsų
rekomendacijų, jeigu nenori – ne.
Jeigu Bažnyčia savo viduje bandytų
reglamentuoti bažnytinio meno pavel
do apsaugą ir šventovių apipavidali
nimą, nuo ko reikėtų pradėti?
Kad ir nuo turto sąrašų, nuo inven
torių. Kaip gali būti, kad dabartinėse
bažn yč ios e jų nėr a! Išl ik o XVII  a.,
XVIII a., XIX a. bažnyčių turto sąra
šai. Tais laikais buvo skrupulingai in
ventorinamas visas bažnyčios turtas,
iki menkiausio daikto. Lygiai tas pat
turėtų būti daroma ir dabar. Praėjo
dešimt metų, kai Bažnyčia Lietuvoje
gali laisvai kvėpuoti, bet turto regist
ravimu nuodugniau nesusirūpinta. O
dabar juk daug paprasčiau tą daryti
nei sen ov ėj e. Ir nuf ot ogr af uot i ga
lima. Žinoma, to niekas kitas nepa
darys, jei Bažnyčia nesiims. Tačiau,
jei kokiam klebonui sunku aprašyti
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meno paminklus, jis visada gali pasi
kviesti specialistus. Štai kad ir mūsų
komisija: jei mus pakviestų, būtinai
atv až iuot um ėm. Mes net galv oj om
patys pasisiūlyti. Nuvažiuotumėm į
kokią nors bažnyčią ir parengtumėm
tokį lyg ir pavyzdinį jos inventorių.
Štai Vilk av išk io vysk up ij a prad ėj o
panašų darbą, pasitelkusi Kultūros ir
meno instituto dailėtyrininkus, kurie
jau parengė ir išleido trijų vyskupijos
dekanatų – Marijampolės, Lazdijų ir
Vilkaviškio bažnytinio meno pamin
klų sąvadus.
Grįžk im e prie kom is ij os veikl os.
Papas ak ok it e, kok iais konk reč iais
darbais galite pasidžiaugti?
Mūs ų kom is ij a dar lab ai jaun a.
Kol kas did el iais darb ais pas ig irt i
lyg ir negalime, tačiau nuo 1996 m.
pabaigos iki šiol įvyko 63 posėdžiai.
Kaip vis uom en in ei org an iz ac ij ai,
tai nemažai. Didesnė dalis posėdžių
buv o skirt a bažn yč ių tvark ym ui.
Kaune jau yra klebonų, nuolat pra
šančių mūsų patarimo. Jie konsultuo
jasi dėl visų naujovių, kurias ketina
įdiegti įrangoje, tariasi, kai nori ką
nors pakeisti, remontuoti. Jauki pa
sidarė ilgą laiką nevykusiai tvarky
ta Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia.
Padėtis pasikeitė, kai jos rektoriumi
tapo kun. Virgilijus Dudonis. Nuolat
bendraujame ir su marijonams pri
klausančios Šv. Gertrūdos bažnyčios
rekt or ium i kun. Vyt aut u Bril ium i
MIC. Tiesa, jis, nesikonsultavęs su
kom is ij a, pas tat ė milž in išk ą klau
syklą, nederančią mažytės gotiškos
bažnytėlės erdvėje, bet dėl kitų per
tvarkymų jokių pretenzijų neturime.
Šv. Gertrūdos bažnytėlėje vykusiai
pritaikyti modernaus meno kūriniai,
pavyzdžiui, dailininko Vaidoto Kvašio
Kryžiaus kelio stotys iš akmens ma
sės. Grąžinus stebuklingąjį kryžių,
kuris dabar įtaisytas presbiterijoje,
paa išk ėj o, kad reik ėt ų pertvark yt i
alt or ių. Pag al Kvaš io proj ekt ą, su
derintą su mūsų komisija, bus įreng
tas lengvas, ažūrinis aukos stalas iš
bronzos. Daugybę kartų važiavome

į Jonavos bažnyčią, kuria, kaip teko
gird ėt i, dab ar vis i džiaug ias i. Vie
nas iš pasisekusių komisijos darbų –
Jėz uit ų bažn yč ios tab ern ak ul is.
Dėl jo teko susiremti su architektu
Henriku Šilgaliu bei jo komanda, bet
pasiginčiję radome ir liturgiškai, ir
istoriškai, ir meniškai abiem pusėms
prii mt in ą sprend im ą. Mal on u, kad
arc hit ekt ai įsik laus ė į mūs ų arg u
mentus ir dirb o sup rasd am i, ką ir
kodėl daro.
Aktyviai dalyvaudama bažnytinės
dailės puoselėjimo veikloje, burdama
šiam darbui neabejingus žmones, esi
pradėjusi savotišką „Gyvosios Bažny
čios istorijos“ programą. Tiesa, dau
giausiai veikiate Šiaulių vyskupijoje.
Štai net kelios Šiaulių vyskupijos baž
nyčios gali pasiūlyti smalsiems lanky
tojams dailiai išleistus lankstinukus
su svarbiausiomis šventovės datomis,
architektūriniu planu, architektūros
bruožų bei svarbiausių meno vertybių
aprašymais. Gal trumpai pakomentuo
tumei ir šią veiklos sritį.
Jau minėjau, kad dabartinis Šiaulių
vysk up as Eug en ij us Bart ul is buvo
pirmasis mūsų komisijos pirminin
kas. Kai jam tek o rūp int is Šiaul ių
katedros atnaujinimu, kreipėsi pagal
bos. Pamažu įsitraukiau į šį darbą.
Atnaujinant Šiaulių katedrą, dirbo
daugybė žmonių – dailininkai, res
tauruotojai, darbininkai, ir, atrodo,
kad bendromis pastangomis pavyko
sukurti vientisą, ir liturginiu, ir es
tetiniu požiūriu paveikų bei patrauk
lų interjerą. Ši sėkmė paskatino dirbti
tol iau. Par eng ėm e Šiaul ių kat edr ą
pristatantį lankstinuką. Tačiau vys
kupijoje yra ir kitų reikšmingų, gra
žių, įdomių šventovių. Su jomis irgi
norisi supažindinti žmones. Taip atsi
rado leidinukai apie Tytuvėnų Švč. M.
Marijos bažnyčią ir vienuolyną, Lin
kuvos Švč. M. Marijos Škaplierinės
bažnyčią ir vienuolyną. Manau, kad
toks populiarinimo darbas anksčiau
ar vėliau duos vaisių. Juk žmonėms
reikia žinoti, kas yra greta jų, ką jie
turi ir ką privalo saugoti.
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Matyt, ugdydami istorinę savimo
nę, galime tikėtis, kad žmonės pradės labiau suv okt i ir sav o dab art į.
Bet juk ne mažiau skaudžiai pergy
veni ir šiuolaikinės bažnytinės dailės
krizę, esi padėjusi nemažai pastangų,
gaivindama šios srities kūrybą mūsų
krašte.
Šiuolaikinio bažnytinio ar, plačiau
sakant, krikščioniškojo meno situa
cija nedžiugina, nes XX a. apskritai
pamiršo Dievą, mažai ką jaudina bū
ties paslaptys. Pradžioje kilo mintis
pabandyti suburti dailininkus kata
likus, nors ir nebūtinai kuriančius
Bažnyčiai. Pirmoji kauniečių katalikų
dailininkų paroda „Jėzus“ buvo atida
ryta 1994 m. gruodžio 22 d. Kauno
tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.
Per penkerius metus įvyko penkios
religinės dailės parodos, kuriose eks
pon uot a apie 200 rel ig in ės dail ės
kūrinių. Autorių geografija gerokai
išsiplėtė: atsiliepė dailininkai ne tik
iš Kauno, bet ir iš Vilniaus, Šiaulių,

Raud ondv ar io, Drusk in ink ų. Kiek
vienai parodai davėme temą. Antroji
ir trečioji parodos vadinosi „Gloria
Deo“, ketvirtoji „Veni, Sancte Spiritus“,
penktoji – „Dievas yra Meilė“. Viską
darėme patys, savo jėgomis. Nebuvo
nei rėmėjų, nei reklamos, bet netrūko
nei norinčių dalyvauti, nei žiūrovų. Turiu vilties, kad parodos dailininkams
padėjo surasti bendraminčių, o kai
kuriems kunigams – meistrų, galinčių
dekoruoti jiems prižiūrėti patikėtas
šventoves. Na, o po trečiosios paro
dos vykusi diskusija apie šiuolaikinę
krikščionišką dailę patvirtino, kad tai
aktuali problema, kad yra žmonių,
kuriems rūpi modernios bažnytinės
dailės likimas, kad jie apie tai mąsto,
turi nuomonę, kurią gali išsakyti.
Nemažai pastarojo pusmečio „San
dor os“, „Nauj oj o Žid in io-Aid ų“ ir
net „Kultūros barų“ publikacijų pa
tvirtina šią nuomonę. Tikimės, kad
atgarsio sulauks ir šiame pokalbyje
išsakytos mintys.


Politinis korektiškumas
kalboje
Vaida Zykutė

Nors „politinio korektiškumo“ termi
nas pažįstamas ne kiekvienam lie
tuvių kalbos vartotojui, daugeliui jų
turbūt ne kartą teko susidurti su šiuo
reiškiniu šnekamojoje kalboje. Bene
tipiškiausias politinio korektiškumo
pav yzd ys – sin on im ai inv al id as ir
neįgalusis, kurių pirmasis yra neko
rektiškas, o antrasis – korektiškas.

Oficialiojoje kalboje, kuria siekiama
neutralumo ir objektyvumo, galima
rasti kur kas daugiau nekorektiškų
ir kor ekt išk ų sin on im ų pav yzd žių,
pvz.: psic hik os lig on iai – psic hik os
sut rik im ų tur int ys žmon ės, sen as
vyr as – garb aus/vyr esn io amž iaus
vyras, asocialios šeimos – nepalankios
šeimos, negras – tamsiaodis ir kt. Iš

1
 Amerikiečių literatūroje – PC (political
correctness).
2
 Turima omeny Platonas, Aristotelis, Sha
kespeare’as, Dante, Freudas ir visi kiti, pa

dėję pagrindus Vakarų Europos kultūrai. Šie
Vak ar ų kult ūr os ats tov ai vad in am i dea d
white males.
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šių pavyzdžių regis, kad nekorektiš
ki žodžiai yra neigiami, įžeidžiami ar
paž em in ant ys žmog ų arb a žmon ių
grupę, o korektiški, priešingai – neut
ral ūs, jais steng iam as i suš veln int i
tikrovės faktus. Iš pirmo žvilgsnio gali
pasirodyti, kad politinis korektišku
mas tėra kalbinis reiškinys. Iš tiesų tai
daug platesnio pobūdžio fenomenas,
kuriuo domisi ir politikos bei filosofijos
mokslų atstovai.
Politinio korektiškumo
kilmė
Politinis korektiškumas (toliau PK1)
neturi nieko bendra su parlamentine
politika. Iš esmės politinio korektiš
kumo reiškinys ir jo pavadinimas turi
skirtingas kilmės istorijas. Manoma,
kad sąvoka „politinis korektiškumas“
pirmiausia pradėta vartoti tarp kai
riųjų partijų atstovų, kurie partijos
narius, be jokių išlygų sekančius parti
jos šūkiais, ironizuodami ėmė vadinti
pol it išk ai kor ekt išk ais. O pol it in io
korektiškumo reiškinio atsiradimas
siejamas su studentų sąjūdžiu Ameri
kos universitetuose devinto dešimtme
čio viduryje. Pagrindinis šio sąjūdžio
tikslas buvo kovoti už mažumų teises.
Universitetinio judėjimo atstovai ko
vojo prieš amerikiečių kultūros mo
nopolį, rasistinę ir seksistinę kalbą ir
kai kuriose aukštojo mokslo įstaigose
įvedė korektiškos kalbos kodus (spe
ech codes). Jie skatino multikultūriš
kumą, reikalavo pakeisti priėmimo į
universitetus taisykles, užtikrinant
lygias teises rasinėms, etinėms, reli
ginėms, seksualinėms mažumoms ir
moterims. Taip pat buvo reikalaujama
pakeisti įprastus dėstomos literatūros
kan on us, kur iuos e vyr av o Vak ar ų
Europos mąstytojai, mokslininkai ir
literatai2, ir įtraukti kitų kultūrų at
stovų veikalus.
PK šalininkai (kraštutiniai kairie
ji) šį judėjimą vadino paprasčiausiai
multikultūralizmu ar pilietinių tei
sių siekimu. Judėjimui politinio ko
rektiškumo pavadinimą suteikė PK
priešininkai (konservatyvių pažiūrų
dešinieji), siekdami visuomenei paro
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dyti iškreiptą PK judėjimo ideologiją.
Taigi ironiškas judėjimo pavadinimas
galbūt nevisiškai atitinka PK kelia
mas idėj as, kur ios vis ų pirm a tur i
būti siejamos ne su politika, o su tam
tikra morale.
Politiškai korektiška kalba
PK sąjūdžiui paplitus už universite
to sienų, pagrindine kovos priemone
oficialiojoje ir kasdienėje aplinkoje ta
po politiškai korektiška kalba. Pradėti
leisti politiškai korektiškų naujadarų
žodynai ir žinynai. Kai kurie iš pa
teiktų korektiškos kalbos pavyzdžių
prigijo (pvz., juodaodžius (angl. Black)
imta vadinti afroamerikiečiais (AfroAmerican), pirmininkus įvardijantis
seksistinis žodis chairman pakeistas
chairperson), kiti buvo pernelyg dirb
tin i ir grot esk išk i (pvz., apk ūn ius
žmones siūlyta vadinti gravitational
ly challenged (~ traukos neįgalusis),
plikus – differently hairsute (~ kitaip
plaukuotais) ir pan.), todėl susilaukė
pajuokos.
Kaip matyti iš pavyzdžių, politiškai
korektiška kalba labiausiai susijusi su
žodžiais, nusakančiais žmones, kurie
priklauso mažumoms dėl išvaizdos,
odos spalvos, kilmės, religijos, seksu
alinės pakraipos ar visuomeninės pa
dėties, nukrypstančios nuo tradicinės
baltųjų viduriniosios klasės normos.
Politiškai korektiškais žodžiais sie
kiama sukurti neutralią, nediskrimi
nuojančią ir „antirasistinę“ kalbą, kuri
paslėptų ar neutralizuotų mažumų
„trūkumus“ ir pabrėžti lygias mažumų
ir daugumos teises. Iš pradžių trūku
mai, sąlygoję mažumų diskriminaciją,
buvo rasiniai ar etniniai, tačiau ilgai
niui skurdas, menkas atlyginimas, ne
prestižinės pareigos, prasta išvaizda,
negalia, priklausomybė nuo alkoholio,
tabako ar narkotikų tapo svarbiais dis
kriminuojančiais faktoriais tobulumo
siekiančioje visuomenėje. Pavyzdžiui,
Danijoje benamiai, bedarbiai, vieniši
vyr ai ir mot er ys, bev aik ės šeim os,
statybininkai ir kiti panašaus profi
lio darbininkai, neturintys aukštojo
išs il av in im o, vis uom en ėj e jauč ias i
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diskriminuojami, todėl juos bent jau
oficialiojoje kalboje stengiamasi va
dinti politiškai korektiškais žodžiais
(žodžio darbininkas iš viso vengiama
sudurtiniuose žodžiuose, įvardijan
čiuos e prof es ij as, ir steng iam as i jį
pak eist i neutr al esn iais dėm en im is
funkcionierius, kolega ir pan., pvz.,
DSB-arbejder (transporto priemonių
darbininkas, t. y. vairuotojas) dabar
vadinamas DSB-funktionœr).
Idant kalboje atsirastų politiškai
korektiškų žodžių, būtinos tam tik
ros soc ial in ės sąl yg os. Vis ų pirm a,
norėdama atkreipti visuomenės dė
mes į, disk rim in uoj am a grup ė tur i
būti pakankamai didelė, o jos veikla
– sąm on ing a ir akt yv i. Ant ra, pat i
visuomenė turi sąmoningai siekti ir
skat int i disk rim in uoj am ųj ų int eg
raciją. Pavyzdžiui, Lietuvoje spauda
asocialiems sluoksniams priklausan
čius žmones vadina pačiais įvairiau
siais neigiamų konotacijų turinčiais
žodžiais (pvz., benamiai, beglobiai,
varguoliai, valkatos, girtuokliai, ple
vėsos ir pan.), kurie, sprendžiant pa
gal danišką pavyzdį ir apskritai PK
ideologiją, yra politiškai nekorektiški.
Kitas lietuviškas nekorektiškas žodis
inv al id as suk ėl ė nem až ą disk us ij ą
spaudoje, kai Invalidų draugija pa
rėmė kalbininko Vytauto Vitkausko
siūlymą į vartoseną susigrąžinti seną
lietuvių kalbos žodį neįgalusis3. Tad
šiuo atveju tiek visuomenė, tiek patys
neįgalieji aktyviai ir noriai dalyvavo
sprendžiant korektiško ir nekorektiš
ko žodžių likimą.
PK kalba ir eufemizmai
Turbūt daugeliui politinis korek
tišk um as prim en a tą pat į kalb in į
mec han izm ą, kur iuo rem ias i euf e
mizmai, švelnūs ir neutralūs žodžiai
ar posakiai, vartojami vietoj šiurkščių
ar negrabių žodžių, pvz., iškeliauti, pa
sitraukti, užmerkti akis – mirti, gera
vieta – tualetas ir pan. Tačiau esama
esm inių skirt um ų tarp PK žod žių
3
 Lenkšas K., „Naujas kalbininko siūlymas:
neįgalusis“, in: Bičiulystė, 1995 01 25.

ir eufemizmų. PK žodžiai vartojami
apibūdinti žmonių grupėms, kurios
skiriasi nuo visuomenės daugumos,
o eufemizmai aprėpia žodžius, nusa
kančius visiems aktualius socialinius
ar kultūrinius tabu – mirtį, fiziologiją,
karą ir pan. Pasiremiant PK žodžiais
stengiamasi kovoti su tabu ar bent jau
įvesti naują požiūrį, pvz., psichikos
ligonį vadinant psichikos sutrikimų
turinčiu žmogumi, siekiama pabrėž
ti, kad tai ne liga, o sutrikimas. Eu
femizmai, priešingai, yra tam tikri
tabu pagalbininkai: kai storą žmogų
vadiname apkūniu ar kresnu, pripa
žįstame, kad tai jautri tema, ir nieko
nedarome, kad ji tokia nebūtų. Be to,
kai PK žodžiai įsitvirtina kalboje, jie
tampa pastoviais posakiais, o eufemiz
mai vartojami tik tam tikrose situaci
jose (pvz., kalbėdami su gedinčiuoju,
sakom e, kad kažk as pas it rauk ė, o
kalbėdami su kitais galime vartoti ir
žodį numirė). Dėl šių priežasčių nedera
politiškai korektišką kalbą painioti
su eufemija.
PK  kalbos  šalininkų  ir
priešininkų  argumentai
PK kalba sulaukė prieštaringų ver
tinimų ir sukėlė ginčų tarp PK šali
ninkų ir priešininkų. PK priešininkai
teigia, jog kalba – nuo kalbos vartotojo
nepriklausoma sistema, kuriai reikia
sudaryti sąlygas vystytis natūraliai.
Pas ak jų, šit aip norm in ant kalb ą,
natūrali raida pažeidžiama. PK ša
lininkai reikalauja ne natūralios, o
neutralios kalbos. Jie teigia, jog būtina
reguliuoti kalbos vystymosi procesą ir
kurti neutralius naujadarus, antraip
kalbos raida galinti nutolti nuo visuo
menės poreikių.
Antras PK priešininkų argumentas
remiasi teiginiu, jog PK kalba iškrei
pia tikrovę, nes ja vengiama ir net
bijoma daiktus ir reiškinius vadinti
tikr ais iais vard ais. Jie kalt in a PK
šalininkus dėl dirbtinų, nenatūralių,
paviršutiniškų ir tikrovės neatitin
kančių naujadarų. PK priešininkai
teigia, jog tušti ir beprasmiai žodžiai
netenka turinio ir skurdina kalbą. PK
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šalininkai į tai atsako teigdami, jog
korektiški žodžiai tikrai neiškreipia
tikrovės, o, priešingai, ją atspindi; tik
rovė kintanti ir prie jos reikią pritai
kyti kalbą. Korektiška kalba nesanti
dirbtinė ar izoliuota nuo gyvenimo,
nes ji vartojama vengiant rasistinių
išpuolių, kurie dažnai prasideda nuo
žodinės dvikovos. Teigiama, jog etiška
kalba visuomenei būtina kaip sociali
nio elgesio kodeksas.
Be to, PK priešin ink ai teig ia, jog
kalbos norminimas pagal PK priešta
rauj a žod žio laisv ei ir dem okr atijai.
Jie kaltina PK šalininkus cenzūra ir
baim e spręst i maž um ų prob lem as.
Jie teigia, jog užuot korektiškai nu
tyl ėj us, reik ia skat int i vis uom en i
nę diskusiją, per kurią galbūt būtų
įmanoma pakeisti ne kalbą, o viešąją
nuomonę. Jų manymu, naivu tikėtis,
kad uždraudus rasistinę kalbą išnyks
ir ras ist in ės paž iūr os. Kor ekt išk a
kalba dažnai vadinama kalbos kosme
tika, maskuojanti nepageidaujamus
tikrovės faktus. O štai PK šalininkai
įsitikinę, jog jei žodžio laisvė įžeidžia
kit ą žmog ų ar kurst o nea pyk ant ą,
ją reikia riboti ir cenzūruoti. Be to,
anot jų, kalba turinti didžiulės įtakos
kalbos vartotojo pažiūroms, todėl ko
rektiški žodžiai skatinantys žmogų
laikytis etikos.
Kaip matyti iš abiejų požiūrių, PK
yra gan a dvip rasm išk as reišk in ys.
Nors PK sąjūdžio idėjos remiasi libe
ralia pasaulėžiūra, jų įgyvendinimas
ir propagavimas politiškai korektiš
ka kalba paprastai sulaukia didelio
pas ip rieš in im o. Taip ats it ik o tiek
Amerikoje, tiek Danijoje4. Kalbininkai
randa kelis pasipriešinimo paaiški
nimus: visų pirma, kalbos vartotojai
sunkiai priima naujoves ir pokyčius
kalb oj e, ant ra, PK yra ideo l og in is
sąjūdis, taigi priimtinas ne visiems,
ir trečia, PK priešininkams pavyko
sukurti tokią politinio korektiškumo

Lietuvių kalbos vartotojai dar nė
ra supažindinti su PK reiškiniu ar
bent jau jo pav ad in im u. Liet uv os
spaud oj e kyl a disk us ij ų dėl tok ių
žod žių kaip invalidas – neįgalusis,
akl as – ner eg ys, med ic in os ses el ė –
slaugovė5. Dažniausiai teigiama, jog
tam tikr as žod is mor al išk ai pas e
no, neb eatit ink a tikr ov ės, tur i ne
igiamų konotacijų ar paprasčiausiai
yra įžeidus, todėl jį patariama keisti
neutralesniu. Ir nors PK sąvoka ne
vart oj am a, akiv aizd u, kad šie kal
biniai pokyčiai rodo veikiant korek
tišk os kalb os ideo l og ij ą. Spaud oj e
pas ig irst a ir neį vard yt o liet uv išk o
korektiškumo priešininkų, teigiančių,
jog tokiais žodžiais kaip psichiškai
neįgalus bandoma nuo visuomenės
akių paslėpti „silpnapročių gausėjimo
problemą“6. Be to, teigiama, jog žodis
negalia vietoj invalidumo sukeltų ir
kalb in ių prob lem ų: nej aug i pirm os
grupės invalidą reikės vadinti „pir
mos grupės darbo negalios žmogumi“7.
Žinoma, tai ne kalbininkų nuomonė,
bet būtent ji parodo visuomenės pa
sipriešinimą PK.
Kaip minėta, oficialiojoje lietuvių
kalboje galima rasti daugiau korek
tiškos kalbos pavyzdžių, pvz., anks
čiau minėti psichikos ligoniai ar psi
chiškai atsilikę vadinami sutrikusio
int el ekt o sua ug us iais ias, int el ekt o
sut rik im ų tur inč iais vaik ais, psi
chiškai neįgaliaisiais, neįgalių vaikų
namai – specializuotais vaikų namais,
o juos gydanti logopedė – specialią
ja pedagoge-logopede. Naujuosiuose
pavadinimuose vengiama vyresnius
žmones vadinti senais ar seneliais,
pvz., Dienos centras pagyvenusiems
žmonėms (plg. senelių globos namai).

4
 Autorei geriausiai žinoma yra Amerikos ir
Danijos situacija, tačiau tikėtina, kad panašių
ginčų dėl PK iškilo ir kitose Vakarų Europos
valstybėse.
5
Barauskaitė J., Gudonis V., „Dėl žodžių
aklas, aklasis, neregys vartosenos“, in: Gimtoji

kalba, 1995, Nr. 11, p. 3–6; Banaitis V., „Me
dicinos seselė – slaugytoja, slaugė ar…?“, in:
Gimtoji kalba, 1999, Nr. 8, p. 7–9.
6
Skavinskas P., „Jei taip gersime, sulauk
sime ind ėn ų lik im o“, in: Liet uv os aid as,
1998 08 19, p. 17.
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parodiją, kuri pajėgė paveikti kalbos
vartotojų nuomonę.
PK  lietuvių  kalboje

Skaudi beglobių vaikų problema taip
pat tur ėj o įtak os įstaig ų pav ad in i
mams: vaik ų nam ai dab ar kart ais
vadinami vaikų globos namais. Spau
doje nekorektiška forma sugyventinis
vartojama tik kalbant apie žemiausius
visuomenės sluoksnius. Verslininkų ir
kitų įtakingų žmonių antrosios pusės,
nedavusios santuokos įžadų, vadina
mos draugais ir draugėmis. Tačiau
kalbininkai teigia, jog neverta žodžio
draug as „drengt i“ nauj a reikšm e,
verčiau patariama neužmiršti formų
mylimasis ir meilužis8.
Nors šie pav yzd žiai yra žingsn is
politinio korektiškumo link, tačiau
oficialiojoje kalboje dažni politiškai
nekorektiškos kalbos pavyzdžiai, ne
turintys korektiškų atitikmenų: kurč
nebylys, aklasis, mergautinis vaikas,
pamestinukas, senbernis, žydras, juo
daodis, trečiasis pasaulis. Kai kurios
iš šiais žodžiais nusakomų žmonių
grupių pačios nevengia nekorektiškų
pavadinimų (Vilniaus kurčiųjų ir ne
prigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio
mokymo centras, Aklųjų kombinatas).
Galbūt šie pavadinimai išlikę laikantis
tradicijos, o galbūt jie nėra labai įžei
dūs. Nesantuokiniai vaikai ir vieniši
nesusituokę vyrai ir moterys nors ir
yra tabu, tačiau jų atžvilgiu kol kas
nesiimama kalbos keitimo (pvz., an
glų, vokiečių, danų kalbose vienišus
žmones imta vadinti single – žodžiu,
netgi suteikiančiu prestižo ir moder
naus gyvenimo būdo konotacijų). Kitos
žmonių grupės (pvz., homoseksualai)
vengia viešumos, todėl ir neiškelia PK
problemos, arba jų atstovų Lietuvoje
nedaug (pvz., juodaodžių, kuriuos de
rėtų vadinti afrikiečiais).
Žinoma, galima teigti, jog kalbinio
diskriminavimo problemos Lietuvoje
kol kas neaktualios, tiesą sakant, pats
lietuvių kalbos vartotojas dar dažnai
nesuvokia, kad žodžiai taip pat gali
diskriminuoti.

7
 Jovaiša A., „Ne žodis skaudus, o likimas“,
in: Diena, 1995 01 07.
8
 Vitkauskas V., „Buvę įprasti žodžiai pasida
ro įtartini“, in: Lietuvos aidas, 1999 09 23.
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Iš kur atsiranda istorinė
atmintis?
Katarzyna Korzeniewska

Muz iej us, tyr im o cent ras, mok ym o
įstaig a, žuv us iųj ų pag erb im o viet a
ir pam ink las vien oj e viet oj e – taip
trump ai gal im a apib ūd int i Hol o
kausto muziejų Vašingtone. Moderni
paroda pasakoja XX a. žydų istoriją
iki „žydų klausimo galutinio spren
dim o“. Žavi par od os aut or ių prof e
sionalumas, taktiškumas ir skonis:
prit aik yt ų mod ern iųj ų techn ik os
priemonių gausa nepadaro iš kančios
muziejaus baidyklių pilies ar siaubo
filmo. Drastiškiausius dokumentus –
žuvusiųjų išniekintus kūnus, smurto
ir prievartos scenas galima pamatyti
tik to norint – jas rodantys ekranai
pastatyti taip, kad reikia pasilenkti
arb a lab ai art i prie it i. Per vis ą di
džiulę ekspoziciją nuosekliai laiko
masi tikslo liudyti kančią ir mirtį, o
ne kaltinti ar suvedinėti sąskaitas.
Aps krit ai – kalb am a asm en išk am,
subj ekt yv iam tau, kur iam veik iau
siūloma priartėti prie pasakojamos
tragedijos, o ne įsisavinti apie ją ži
nias. Turbūt dėl to lankytojas gauna
mažą knygelę – gidą, panašų į tapa
tybės dokumentą – su nuotrauka ir
holokaustą išgyvenusio žmogaus pa
pasakotu likimu. Būna ypač malonu
gauti kraštiečio – pvz., Lietuvos žydo
– istoriją. Dar įdomesnė ir įspūdinges
nė speciali paroda vaikams, skirta tai
pačiai holokausto istorijai ir taip pat
„suasmeninta“: tai labai realistiškas
ir gausiai iliustuotas vaikystės prisi
minimas. Baisi praeitis pasakojama
vaik ams sup rantam ai, tikr ov išk ai,
tačiau nepažeidžiama jų švelni psi
chika ir nepertempiami jausmai.
Tai tik vienas pavyzdys, kaip žydai
noriai ir su dideliu sugebėjimu pasa
koja savo tautos prisiminimus, kad ir

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 7–8

skaudžiausius. Požiūriu į savo tautos
istoriją žydai panašūs į lietuvius: ir
vieni, ir kiti (bet ne vien jie) tiki ypa
ting a sav o išg yv ent ų kanč ių vert e.
Tačiau vertinti savo praeitį viena, o
sugebėti ją papasakoti kitiems – vi
sai kas kita. Pasakojimo srityje daug
geriau sekasi žydams, kurių aukos ir
tragedijos išskirtinumu, pvz., Vaka
ruose, visuotinai tikima. Tuo tarpu
nelabai kas girdėjo apie lietuvių re
zistenciją, trėmimus, pokario terorą
bei pasipriešinimo judėjimą ir Lie
tuvos katalikus kankinius. Veikiau
Lietuva siejama su juodu holokausto
istorijos puslapiu, o jeigu kas ir žino
apie karą ir Lietuvos pokarį, lietu
vių dalyvavimas šaudant žydus jam
daug aišk esn is ir sup rant am esn is,
negu painios rezistencijos ir Katalikų
Bažnyčios istorijos.
Be abejo, tarptautinė atmosfera ir
politinė padėtis (kai nacių nusikaltė
liai buvo tarptautinio teismo nuteis
ti, o fašizmas pasmerktas) iš dalies
nulėmė tai, kad kaip tik žydų tautos
genocidui tarptautinė bendruomenė
skiria tiek dėmesio. Aišku, visuomet
atsiras tokių, kurie rodys pirštu į ga
lingus žydų resursus: pinigus, įtakos
sferas užsienyje ir propagandos prie
mones... Tačiau toks supaprastintas
paaiškinimas neleidžia įžiūrėti svar
baus ir įdomaus dabartinių žydų ir
lietuvių santykių aspekto: abipusiški
kalt in im ai, įtamp os ir ginč ai tarp
abiejų tautų dažnai kyla iš skirtingų
praeities interpretacijų. Juos galima
aprašyti kaip skirtingų kolektyvinių
atminčių koliziją.
Kol ekt yv in ė atm int is nėr a (ar ne
būtinai turi reikšti) istorinės tiesos,
dėl kur ios prof es ion al iai ginč ij as i

ist or ik ai, prieš ing yb ę. Tai kol ek
tyv o ir bend ruom en ės (šiuo atv ej u
taut os) prae it ies int erp ret ac ij a ir
pas ak oj im as, „sup apr ast int as“ ir
prid er int as prie stat ist in io pil ieč io
paj ėg um o įsim int i ir sup rast i (tiks
liau – įprasm int i) prae it į. Kol ekt y
vin ė atm int is – ne išs kirt in ė taut os
savybė: ją paprastai turi šeima, kuri
nors šal ies dal is, bažn yč ia ar kok ia
kit a bend ruom en ė.
Literatūrologai ar kultūros antro
pol og ai pas ak yt ų, kad kalb am e ne
tiek apie ist or ij os fals if ik av im ą ar
iškraipymą, kiek apie istorinį mitą.
Teisingai, tačiau praeities mitas, kil
mės ir tęstinumo laike buvimas sudaro
svarbią individų socialinio identiteto
dalį, o kartais net patį pagrindą. Žy
dai – aiškiausias pavyzdys, bet jokiu
būdu ne išimtis. Teigiamas įvaizdis,
tiek individualioje, tiek ir kolektyvi
nėje plotmėje, – darnaus individo vys
tymosi sąlyga. Taigi pozityvus, aiškus
požiūris į savo lietuvišką (tautinį ar
pilietinį) „aš“ būtinas ir piliečių da
lyvavimui politiniame–visuomeninia
me gyvenime bei geriems santykiams
ir efekt yviam bend rav im ui su kit ų
tautybių atstovais.
Lietuvių atveju teigiamos, aiškios
istorinės atminties postulatas atrodo
ypač sunkiai vykdomas. Ir Antrojo pa
saulinio karo metas, ir pokaris – ypač
sudėtingi laikotarpiai ne tik faktų, bet
ir moralinių vertinimų požiūriu. Tad
nekeista, kad Žemaitijos moksleiviai
iki šiol kalba apie partizanus kaip apie
„banditus“, o pasimetusi mokytoja aiš
kina, kad „čia niekas kitaip partizanų
ir nevadina“. Vilniaus krašto lenkai,
užuot skelbę Armijos Krajovos šlovę,
apie karą nenori nė kalbėti: prisimena
tik, kad šaudė, tačiau kas, ką ir kodėl
– per sudėtinga ir per baisu prisimin
ti. Tuo tarpu dar ilgokai po Atgimimo
keitėsi Lietuvoje valstybinių švenčių
kalendorius, o žmonės gatvėje kartais
nežinojo, kodėl iškeltos trispalvės. Pir
mojo prezidento inauguracija vienus
juokino, kitus piktino, trečius žavėjo.
Nebuvo ir turbūt iki šiol nėra aišku,
ką švęsti, ką minėti, o ką kuo greičiau
išstumti į užmarštį.
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Dar ir dabar, atrodo, lietuviai (pilie
tine prasme) neturi bendro, teigiamo
sav o įvaizd žio, tod ėl sup rant am as
„visuomenės noras negrįžti prie Ant
rojo pasaulinio karo, o ypač prie holo
kausto klausimo,“ – taip kritiškai rašo
užs ien io žurn al ist as. Šis prae it ies
neaiškumas ir sudėtingumas, o ne lie
tuvių „įgimtas“ antisemitizmas, vertė
„nutylėti“ holokausto klausimą, taip,
kaip dab ar daug el į verč ia než in ot i
ir nenorėti sužinoti, kas, pvz., buvo
lenkų Armija Krajova ir kas bendra
darbiavo su slaptąja sovietine polici
ja. Ne išimtis ir lietuvių dalyvavimo
vykdant holokaustą klausimas.
Lietuvos piliečiams, kurie neturi
aiškios ir teigiamos savo krašto pra
eities vizijos (o tokių, atrodo, nemaža
dalis), holokausto moralinis krūvis bus
nepakeliamas. Radikalus šio klausimo
iškėlimas gali sukelti visai netikėtas
ir nep ag eid aut in as rea kc ijas, pvz.,
kurst yt i „gyn yb in į“ ant is em it izm ą
arba (ypač jaunesniųjų atveju) įteig
ti lietuvio žydšaudžio įvaizdį. Todėl
prog ram as ir šviet im o inic iat yv as,
kalbančias apie holokaustą ir lietuvių
atsakomybę už jį, reikėtų vykdyti labai
atsargiai ir atsakingai. Ne todėl, kad
būtų iškraipyta ar nutylėta gėdinga
praeitis, bet dėl to, kad pap ildoma
baisių prisiminimų dozė gali ne tiek
žadinti susitaikymą ir dorovinę reflek
siją, kiek kelti papildomus tautinius
kompleksus ir ksenofobiją. Apie tai
vertėtų susimąstyti tiems, kuriems
ypač rūpi neigiamų lietuvių naciona
lizmo apraiškų įveikimas.
Visiškai teisingai tokios „neigiamos
nacionalizmo apraiškos“ siejamos ir
su kolektyviniais atminties procesais.
O pagrindiniu veiksniu, formuojančiu
istorinę atmintį, laikytinos istorijos
ir literatūros pamokos. Panašų vaid
menį atlieka seneliai ir proseneliai,
pasakodami vaikams apie „senovę“. Jų
pasakojimai daugeliui buvo vienintelė
sovietinio istorijos dėstymo alterna
tyva. Tačiau ir dabar pasitaiko, kad
senelių ir mokyklos istorijos variantai
nesutampa (pvz., minėtas Žemaitijos
atvejis). Maža to, yra mokytojų, kurie
šventai tiki, pvz., amžinuoju lenkų ir
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lietuvių konfliktu ir pagoniškos lietuvių kultūros pranašumu, lyginant su
krikščioniška Europa, nors universite
tų istorikai tvirtina visai kitaip. Kaip
kartais prasitaria švietimo problemų
žinovai, yra ir tokių pedagogų, kurie
sakosi matę ritualinius žydų įrankius
krikščionių vaikų kraujui gręžti... O
tai rodytų, kad ne visuomet galima
pasikliauti mokyklos vaidmeniu ku
riant teigiamą, aiškią istorinę atmintį.
Jeigu mokykla pasikliautume, liktų
klausimas, ką daryti su mokyklos jau
nebelankančiais.
Čia daug kas parodytų pirštu į isto
rikus ir jiems užkrautų atsakomybę
už tautos istorinį samoningumą. Kiti
prim int ų šeim os ir vyr esn ės kart os
vaidm en į šioj e srit yj e. Gal ir teis in
ga, juol ab kad ir kai kur ie ist or ikai,
ir akt yv ūs past ar ųj ų deš imtm eč ių
ist or ij os dal yv iai bei jų pal ik uon ys
šią ats ak om yb ę pris iė m ė. Tač iau
tam, kad būt ų par od yt a aišk i, su
prant am a ir kart u – kiek įman om a
– maž iau nut ol int a nuo „univ ers i
tet in ės“ prae it ies viz ij a, neu žt enk a
nei atskirų veikėjų pasiaukojimo, nei
gil ios ist or in ės sav im on ės, nei sav ų
pris im in im ų gaus os, nei išs am ių is
torijos studijų. Kolektyvinė atmintis
neatsiranda iš „bendros atmosferos“,
„laikų dvasios“ ir negimsta savaime
kaip ind iv id ua l ių ist or in ių pat irč ių
sintezė. Kaip daugelis socialinių reiš
kinių, socialinės atminties atsiradi
mas ir turinys iš esmės sąlygojamas
vis uom en ės ir valst yb ės inst it uc ij ų
veik im o.
Šį atminties institucionalumą labai
taikliai iliustruoja žydų ir Katalikų
Bažnyčios santykiai. Bažnyčios insti
tuciniai autoritetai, bendraudami ir
bendradarbiaudami su žydų atmin
ties įstaig om is ir org an iz ac ij om is,
iš esm ės pak eit ė ist or in ę žyd ų ir
krikščionių atmintį, apie ką noriai
rašė visi laikraščiai po šv. Tėvo vizito
Artimuosiuose Rytuose. Pačių žydų
atm int is lab ai inst it uc ion al iz uot a,
pvz., Yad Vashem, Holokausto mu
ziej us, Wies enth al io cent ras – tai
aukšto prestižo įstaigos, neturinčios
nieko bendra su egzaltuotu mėgėjiš

kumu ir nesitenkinančios vien dar
buotojų pasišventimu ir entuziazmu.
Šie centrai pasitelkia specializuotą
aparatą praeičiai tirti, bet visų pirma
sukauptas istorines žinias paverčia
kolektyvine atmintimi.
Pastarajam tikslui labiausiai tinka
muziejai. Pokario istorija parodė, kad
ir teismai atlieka atminties formavimo
funkciją. Tiksliausias pavyzdys – jau
minėtas Niurnbergo teismas. Bet ir
buvusių komunistinių šalių teismuo
se įvyko ir tebevyksta kolektyvinės
atminties procesai: komunistų pašali
nimas iš politinio gyvenimo Čekijoje ir
liustracija Lenkijoje (kur iš kandidatų
į aukštesnius valstybės postus reik
alaujama deklaracijų apie santykį su
slaptomis LLR tarnybomis), Gaucko
įstaigos veikla Rytų Vokietijoje – visa
tai reikėtų suprasti kaip simbolinį ko
munizmo pasmerkimą ir atitinkamą
praeities vertinimą.
Liet uv os vis uom en ei teism o ke
lias labai nepatiko. Buvo atsisakyta
visuotinai teisti ir bausti ne tik ko
munistus, bet ir slaptosios policijos
darbuotojus. Teismai susidomėjo tik
pavieniais atvejais. Taip sovietizmo
atminties klausimas buvo depolitizuo
tas. Politinis elitas atsisakė praeities
svarstymo, demonstratyviai reikalą
palikdamas istorikams. Nepaisant to,
nuo istorijos nepavyko pabėgti, ir jos
vertinimai tebelieka ideologiniu–poli
tiniu atpažinimo ženklu. Tačiau viena
liek a aišk u – iš pol it ik ų neg al im e
tikėtis aiškios, bendros ir bent kiek
lietuviams teigiamos pastarųjų sep
tyniasdešimties metų vizijos.
Lieka muziejinis kelias. Lietuvoje
jis turi gerus pagrindus: egzistuoja
tyrimo centras ir archyvas – Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos ty
rimo centras, skirtas „ypatingosios“
praeities nagrinėjimui. Tačiau jo veik
la mažai tesusilieja su svarbiausiomis
visuomenės gyvenimo sferomis, kur
form uoj am a kol ekt yv in ė atm int is:
mokykla ir žiniasklaida. Nėra, atrodo,
ir paties muziejaus, kurio neatstos nei
tuščios Lukiškių kameros, rodomos
publikai prieš rinkimus, nei žuvusių
part iz an ų nuot rauk os, išk ab int os
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v i s u o m e n ė
ant KGB rūmų sienos prie Gedimino
prospekto. Kaip rodo žydų patirtis,
muz iej us gal i būt i ir mok ym os i, ir
tyr im ų, ir pag al iau auk ų pag erb i
mo vieta. Vis dėlto svarbiausia, kad
tai gal ėt ų būt i ir soc ial in ė įstaig a,
kuri aktyviai prisiimtų visuomenės
kol ekt yv in ės atm int ies form avim o
vaidmenį, jeigu politiniame diskur
se neatsirado vietos šiai problemai
svarstyti.
Tiesa, galima ir nekurti papildomų
inst it uc ij ų, nel eist i pin ig ų nep rag

matiškiems tikslams ir visiškai pa
grįstai viltis, kad geriausiai praeities
žaizdas išgydys laikas. Ir, aišku, tikėti
nepaprastu žydų gudrumu ir apsuk
rumu. Juk jie įtikino visus užsienio
žurnalistus, kad jų auka pati vertin
giausia, kančios pačios didžiausios ir
kad kitos tautos (su lietuviais prieša
kyje) – amžini žydų persekiotojai.
O apie tokią mažytę Lietuvą nei kas
žino, nei klausyti nori.
Todėl, kad ji nebyli. Ir dar su prasta

atmintimi.

Rusiška apyvoka
Virgis valentinavičius

Rusijos prezidentas Vladimiras Puti
nas toliau vykdo sau išsikeltą uždavi
nį „sutvarkyti“ – privesti v poriadok
– šalį. Šis nelengvas darbas vyksta
kel iuos e bar uos e: tai sant yk iai su
gubernatoriais bei oligarchais, ekono
mikos reforma ir kova su vadinamuoju
tarptautiniu terorizmu – tai yra su
čečėnais.
Ekonomikoje po truputį slenka prie
kin mokesčių reforma. Dūma patvir
tino didesnius mokesčius benzinui,
tabakui ir alkoholiui, mat taip reikėjo
kompensuoti pajamų mokesčio suma
žinimą iki trylikos procentų. Ministras
pirm in ink as Mic hail as Kasj an ov as
buv o nep at enk int as, jog Dūm a ap
karpė numatytąjį minėtų mokesčių
dydį – pvz., benzino mokestis padi
dėjo „tik“ trigubai, o ne keturgubai,
kaip siūlė vyriausybė. Be to, Dūma
bals av o prieš apyv art os mok esč io
panaikinimą, taigi atmetė vieną svar
biausių mokesčių reformos ramsčių.
Kasjanovas išreiškė pageidavimą, jog
Dūma nesismulkindama patvirtintų
visą mokesčių reformų paketą, nes
visi jame esantys pasiūlymai esą labai
susiję. Tuo tarpu prezidentas Putinas
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atkreipė dėmesį į infliacijos pavojų ir
nurodė vyriausybei bei Centriniam
bankui imtis priemonių.
Sričių valdymo reforma stabtelėjo,
nes Federacijos taryba, sudaryta iš
sričių gubernatorių, birželio pabaigoje
atm et ė Dūm os pat virt int us įstat y
mus, kurie leistų keisti nusižengusius
gub ern at or ius. Kreml ius rea g av o
ramiai, teigdamas, jog skubėti nėra
kur, anksčiau ar vėliau bus susitar
ta, o gubernatorių nenoras balsuoti
už savo neliečiamybės panaikinimą
esąs sup rant am as. Per prez id ent o
susitikimus su Dūmos ir Federacijos
tar yb os dep ut at ais būs ią iešk om a
komp rom is o. Dūm os pirm in ink as
Gen ad ij us Sel ezn iov as tarp kitk o
užtikrino, kad Dūma bet kada gali
nesunkiai įveikti Federacijos tarybos
veto. Selezniovas santūresnis už pre
zidento patarėją Sergejų Kotenkovą,
kuris prasitarė vis viena „pasodinsiąs“ keliasdešimt pačių neklusniausių
gubernatorių.
Putino žadėtas ir Gusinskio areštu
tars i prad ėt as kar as prieš olig ar
chus kol kas prik laus o „keist ųj ų“
kategorijai. Gusinskis areštuotas ir

paleistas, jam pateikti kaltinimai pik
tnaudžiavimu, iškelta viena kita byla
jo padėjėjams, tačiau kitų oligarchų
atžvilgiu karo veiksmų nematyti. Juk
negalima laikyti karo veiksmu fakto,
jog Putinas staiga pasikvietė Krem
liun pas ik alb ėt i žin om ą tel ev iz ij os
vedėją Sergejų Dorenką. Niekam ne
paslaptis, jog Dorenka yra oligarchų
olig arc ho Bor is o Ber ez ovs kio gar
siakalbis jam priklausančioje visuo
meninėje ORT televizijoje. Už ypač
nuožmų šeimininko interesų gynimą
Dor enk a krikšt ij am as Ber ez ovs kio
„sarginiu šunimi“.
Putinas pasikvietė Dorenką ant ki
limo po to, kai šis aktyviai stojo ginti
persekiojamą Gusinkį. Teisybė, toji
gynyba neprasilenkė su ištikimybe
Kremliui. Duodamas interviu Gusins
kio televizijai NTV, Sergejus Dorenka,
konkuruojančios ORT atstovas, aiš
kino, jog Gusinkį suėmę „marširuo
jantys robotai“, kurie ne taip supratę
iš Kremliaus sklindančius signalus
ir areštavę Gusinkį, o tai esą smūgis
spaudos laisvei. Girdi, jau tuomet, kai
ministru pirmininku tapo Jevgenijus
Primakovas, daug teisėsaugos parei
gūnų ir gubernatorių neteisingai su
pratę, jog atėjo laikas „sodinti“. Pasak
Dor enkos, Put in o atėjim ą vald žion
ne vienas policininkas ir prokuroras
suvokė kaip akstiną pereiti į puolimą.
ORT televizijos vedėjas sakė manąs,
jog šie „robotus įaudrinantys impulsai“
sklinda ne iš Putino.
Dor enk a ir už jo nug ar os stov intis Ber ez ovs kis nes is kait ė su prie
monėm is, per rink im us remd am i
Putin o kand id at ūr ą. Po rink im ų
Berezovskis ir jo sarginis šuo balan
suoja tarp dviejų kraštutinumų – noro
pamokyti Gusinskį, seną Berezovskio priešą ir konkurentą, ir būtiny
bės įtik int i Put in ą, jog kar e prieš
oligarchus esama tam tikros linijos,
kurios nevalia peržengti – tai yra ne
galima skriausti paties Berezovskio.
Olig arc hų olig arc has jau praė ju sį
mėnesį parodė savo nepriklausomy
bę, užstodamas sričių gubernatorius,
kur iems ant sprand o kab o Put in o
apygardų valdymo reforma.
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v i s u o m e n ė
Savo ruožtu prokuratūra pradėjo
tirti su Berezovskiu susijusio Aerofloto
finansus, – tai teoriškai galima būtų
laikyti Putino atsakymu, tačiau gali
ma paaiškinti ir Dorenkos „marširuo
jančių robotų“ savarankiškai rodoma
iniciatyva. Šiaip ar taip, Dorenka ir

išs pausd in a straipsn į, jog net ru
kus ats is tat yd ins Maskv os mer as
Lužkovas, geras Gusinkio draugas.
Lužkovas labai energingai kritikavo
bičiulio areštą – jis netgi siūlėsi pa
keisti jį Butyrkų kalėjimo kameroje. Laikraštis Komersant priklauso –

Vladimiras Gusinskis po teisminio proceso. 2000 m. birželio 27 d. ELTA

Berezovskis kol kas linkę tikėti robotų
teorija, o Putinas per pokalbį Kremliu
je su Dorenka kažin ar bandė įtikinti,
jog yra kitaip.
Biz ant išk ai pain ių Ber ez ovs kio
sant yk ių su Kreml ium i kont ekst e
būtų labai įdomu sužinoti, ką Putinas
aiškino Dorenkai, tačiau pastarasis
nebuv o link ęs išp as ak ot i pok alb io
su prez id ent u tur in io. „Nors mes
nes us it ar ėm e, jog aš nep as ak os iu
apie susitikimą arba jo turinį, man
atrodo, jog jo smulkmenų nereikėtų
skelbti,“ – dėstė pavyzdingai supra
tingas Dorenka.
Tuo tarp u dienr ašt is Kom ers ant
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tai netikėtumas! – Berezovskiui.
Beje, interviu Laisvės radijui Bere
zovskis ganėtinai žaismingai pasiūlė
perduoti savo turimas ORT akcijas
valstybei, nes jam „nusibodę kišti pi
nigus į televiziją, iš kurios jis neturi
jok io peln o“. Teis yb ė, Ber ez ovs kis
prip až in o iš ORT gav ęs „beg al in ę“
pol it in ę naud ą. Dienr ašt is Mosc ow
Times pastebi, jog tik iš interviu Lais
vės radijui pirmą kartą, ir būtent iš
Berezovskio lūpų, sužinota, jog jis turi
49% ORT akcijų, o likusias valdanti
valstybė. Niekas lig šiol nežino, kokiu
būd u Ber ez ovk is tas akc ij as gavo,
galop, ar tikrai 49% – visi jau seniai

apsipratę su nepajudinama tiesa, jog
ORT priklauso jam.
Kad ir koks būt ų pas lapt ing as is
Dorenk os pok alb is su prez id ent u,
panašu, jog Putinas mėgsta, pirma,
„tiesioginį darbą su žmonėmis“, kaip
kitados mėgdavo amžinatilsį Leoni
das Brežnevas, ir, antra, turi receptą,
kaip daryti, kad „būtų geriau“, kaip
amžinatilsį Jurijus Andropovas. Abu
Rus ij os prez id ent o pom ėg iai buv o
pademonstruoti Šiaurės Osetijos Moz
doke, kur Putinas netikėtai užgriuvo
spręsti ne keisto karo su oligarchais,
bet tikro karo su čečėnais problemų.
Dėl čečėnų savižudžių išpuolių, per
kur iuos žuv o deš imt ys rus ų kar ei
vių, Rusijos prezidentas prigrasino
„atsakingus pareigūnus“, jog reikia
įgyvendinti visas būtinas saugumo
priemones. Putino receptas vienas ir
tas pats – kiekvienas turi atlikti savo
pareigą, laikytis drausmės ir griežtai
vykdyti vyriausybės nurodymus. „Jūs
privalote griežtai ir tiksliai vykdyti
visus gynybos ministro įsakymus, o
vidaus reikalų ministrą noriu perspėti,
jog reikia veikti ryžtingiau, nuosekliau
ir greičiau,“ – ant kilimo sustatytiems
min istr ams ir gen er ol ams kalb ėj o
Putinas.
Vadinasi, tetrukdo amžinoji „teisingo
vykdymo“ problema. Rusijos preziden
tas, regis, neabejoja dėl vyriausybės
ir sav o pat ies komp et enc ij os duoti
„teisingus nurodymus“. Nori nenori
lenda galvon dar prieš 1992 m. Seimo rink im us Alg ird o Braz ausk o
duot as kons erv at or ių (tuom et dar
sąj ūd in ink ų) tar iam o nek omp et en
tingumo apibrėžimas. „Kaip jie gali
vald yt i, jei net žmon išk o įsak ym o
nemoka parašyti,“ – tada piktinosi
Braz ausk as. Put in as, atr od o, tai
syklingai rašyti įsakymus moka, rašo
greitai ir daug.
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EUROPA...

Slaptasis autoritarizmo žavesys
Egidijus Vareikis

Neseniai bendraudamas su viešosios
nuomonės tyrėjais ir analitikais pa
tyriau, jog apie trečdalis mūsų tau
tiečių visai palankiai vertintų tokius
vald žios sprend im us, kaip Seim o
suspendavimas bei politinių partijų
draudimas. Dar daugiau sveiko proto
ir pilnų jėgų piliečių sutiktų su mirties
bausm ės grąž in im u į mūs ų teis in ę
sistemą ir kitais „tvirtos rankos“ val
džios atributais.
Likusieji – neremiantys tokių veiks
mų – nel ab ai tam prieš int ųs i, o ir
norėdami pasipriešinti vargu ar rastų
kokių nors teisių priemonių tą pada
ryt i. Pil ieč iai pers kait yt ų laikr aš
čiuose apie tai, kad valdžia dabar bus
kitokia, diskutuotų ar ilgam, vienas
kitas bandytų gal protestuoti. „Tvir
ta ranka“ juk tautiška, patriotiška,
vienodai ginanti ir nuo Williamso, ir
nuo Lukoilo.
„Tvirtai rankai“ neužkirstų kelio ir
Briuselis. Pasibartų, pagrasintų, kad
narystės Vakarų Europos struktūrose
biznis gali sustoti, o blogiausiu atve
ju išreikštų nerimą dėl tokių įvykių.
Vyriausiam derybininkui tektų pa
pildomai paplušėti, įrodinėjant, kad
laisv am žmon ių, prek ių, pas laug ų
ir kap it al o jud ėj im ui taut ieč ių ap
sisprendimas nepakenks, o išorinės
sienos apsauga tik pagerės. Ir tiek.
Virš adm in istr ac in ių pas tat ų ple
vėsuos tokios pat tautinės vėliavos,
žinias per televiziją skaitys tie patys
diktoriai. Ir bus ramiau.
Autoritarinės valdžios atsiradimo
scenarijų taip vaizdžiai nupiešė vienas
Lietuvos kaimo intelektualas, klaus
damas, ar tikrai tas scenarijus atrodo
beprotiškas, ar bepročiais tapo mūsų
tautiečiai ir jų valdininkai. Atsakiau,
kad viešoji opinija apie valdžią Lietu
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voje mažai kuo skiriasi nuo opinijos
visam e pokomunistiniame regione.
Gal ir visa laimė, kad nesame blogesni,
bet ir ne geriau.
Politologai visa tai vadina demokra
tijos erozija. Istorinių analogijų mėgė
jai mato aibę panašumų tarp mūsų
laikm eč io ir tarp uk ar io, kai vis a
Vidur io Eur op a 1918–1920 met ais
pradėjo savo nepriklausomą būtį de
mokratinėmis valstybėmis, o po kelių
deš imtm eč ių baig ė aut or it ar in iais
režimais, beje, palikusiais daugeliui,
neišskiriant lietuvių, visai ne atgra
sius prisiminimus...
Lenkijos užsienio reikalų ministras Bron isùawas Ger em ek as sim
bol in iais 2000 met ais vien oj e sav o
kalbų sakė, kad Lenkija džiaugiasi,
jog pagaliau buvo atstatytas istorinis
teisingumas – Lenkija pagaliau yra
teisingoje Europos pusėje, yra tikro
sios Europos dalis.
Panašiai galėtų pakalbėti ir Lietu
vos vadovai (ypač po to, kai bus priimti
į NATO). Ne kitaip apie savą ir nesa
vą pusę Europoje kalbėjo Vaclavas
Hav el as. Tačiau kodėl čia ir dabar
demokratijos ir pilietinės visuomenės
kūrimo įkarštyje valstybių vadovams
taip atrodo? Nei Vytautui, nei Jogailai,
nei Jonui Sobieskiui nepavyks pri
tvirtinti didžiojo demokrato aureolės.
Renesanso Italijos miestai klestėjo
valdomi, žvelgiant šiuolaikiškai, įta
kingų šeimų – mafijinių struktūrų, net
amerikiečiai savo pavyzdinę demok
ratiją kūrė realiai taip ir nepanaikinę
vergovės.
Kas gi tuomet nustatė, kad
liberalios demokratijos prin
cip ais tvark oma Lenk ij a ar
Lietuva yra tas būvis, kokio
taut os taip lauk ė šimtm e-

čiais ir už kokį kovojo?
Tikriausiai nenustatė niekas. Tie
siog minėti lenkai ir lietuviai pasijuto
laisvi tada, kai Vakarų Europoje vyra
vo liberalios demokratijos idėjos. Nu
vertusios komunistinius režimus Vidu
rio Europos tautos gavo jau suplanuotą
istoriją, schemą, –  kaip tapti tikrais
europiečiais. Visų pirma sukurti sta
bilią demokratiją, rinkos ekonomiką,
perimti vakarietišką teisinę sistemą
ir taip planingai įsilieti į vadinamąją
integruotą Europą. Nė viename iš šių
planų neradau svarstymų, kas bus dar
vėliau. O jų tikriausiai ir negalėjau
rasti – demokratija, rinkos ekonomika
ir t. t. planuojami kaip amžini dalykai.
Podemokratinė visuomenė, vadinasi,
gali atsirasti nebent dėl kažin kokio
sunkiai įsivaizduojamo kataklizmo.
Demokratijos pabaiga nenumatyta.
Vid ur io eur op ieč iams nuk ryp im as
nuo demokratijos formaliai reikštų
išeliminavimą iš viso Europos integ
racijos konteksto.
Bet juk dem okr at ij os amž in um o
mit as griuv o ne kart ą. Pris im int i
gal im a ir ant ik in ę dem okr at ij ą, ir
vėlyvųjų viduramžių savivaldas bei
parlamentarizmus. Demokratijos at
rodė bejėgės prieš autoritarizmą, jėgą,
protą ir emocijas, tuo tarpu piliečiai
nebuvo pasiryžę demokratijos ginti
taip, kaip turėtų.
Kalbėdami apie teisingas ir netei
singas puses, grįžimą į Europą, net
ir nenorėdami, pasiduodame istorijos
plan av im o pag und ai. Ist or ij os pla
nav im as sup on uoj a
valingą kišimąsi į jos
procesą. Jei civiliza
cija suplanuoja savo
ateitį, kyla natūralus
noras paveikti savos
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istorijos eigą taip, kad viskas vyktų
planingai link laimingos ar „laimin
gos“ pabaigos, t. y. kurti istoriją kryp
tingai ir kryptingai ją interpretuoti.
Tačiau nėra jokių garantijų, kad su
kurtas istorijos planas yra natūrali
istorijos eiga. Jei eiga prieštarauja
planui, ideologija ir istorija kuriama
„per jėgą“. Iki krizės.
Antikos patirtis demokratijos amži
numo nepatvirtino. Platonas savoje
Politea iškėlė vadinamąją „santvarkų
rato“ koncepciją. Pasak pastarosios,
santvarkos turėtų keistis cikliškai:
aristokratijos valdymą keičia timok
ratija, kurios metu valdovo autoritetą
keičia pinigų įtaka, pastarąją keičia
oligarchija, o ši laipsniškai demokra
tėja, plėsdama sprendimą priimančių
žmonių ratą. Demokratijos ribotumai
gimdo minėtą demokratijos eroziją,
išvirstančią tironija. Tironas veikiai
sukuria naują aristokratiją, ir ciklas
kartojasi.
Politikai praktikai pasakys, kad Pla
tono ciklas taip ir neapsisuko – nebuvo
nė vienos valstybės Antikoje ar Vidu
ramžiais, patyrusios nuoseklią Politea
numatytą santvarkų kaitą.
Tačiau Platono abejonės bet kokios
visuomeninės tvarkos amžinumu is
torijos buvo patvirtintos. Demokratus
pakeitusių tir on ų taip pat nes tig o,
jų nestinga ir šiandien. Literatūrinė
„Patriarcho rudens“ išmonė parodo
ne tik autoritarinės valdžios rudenį,
Gabrielis Garcîîa Mãrquezas prisime
na ir optimistinį patriarcho pavasarį,
revoliuciją, pakeitusią nepasiteisinu
sią valdžią – gal ir demokratinę, tačiau
seniai suėstą korupcijos bacilų.
Kuo gi tad ypatinga dabartinė de
mokratija, kuri didžiąja dalimi yra
Apšvietos epochos produktas…?
Stebėdamas pokomunistinę Europą,
neretai matau, kokią žalą jau šiandien
atnešė istorijos planavimas ir nekves
tionuojamas liberaliosios demokratijos
modelis. Politikai, vaikydamiesi jo,
tapo pragmatikais, pasišovė tobulai
tvarkyti biudžetą, rašyti geras kon
stit uc ij as ir rast i idea l ų valst yb ės
valdymo būdą. Pakanka paskaityti
spaudą ir paklausyti politologų, kad
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suvoktum demokratijos nekintamumo
mito poveikį. Atsistatydinę ir „nuvers
ti“ premjerai bei eiliniai ministrai ir
net rinkėjai apgaudinėja save, guos
damiesi, kad suklydo perskirstydami
biudžetą, per mažai nurėžė ir per daug
atidavė ne tai žinybai. Jiems atrodo,
kad rinkėjai, tiksliau, tautos myli arba
nemyli jų tik už tai.
Visai ne. Rinkėjo meilė ar neapy
kanta ištrykšta ne todėl, kad premje
ras X ne taip tvarkė šalį ar neturėjo
pakankamai pinigų. Žmonės pyksta
ant pol it ik ų už amor al ų valst yb ės
tvarkymą, maža to, turi teisę pykti,
nes demokratinio proceso metu suteikė
mandatą tvarkyti šalį. Pralaiminčios
part ij os, pol it in ės „švyt uokl ės“ yra
ne blogesnių ar geresnių programų
padarinys – tai moralės dalykas. Tai
galiausiai smūgis demokratijai – ne
kaltai dėl politikų nemoralumo, bet
negalinčiai savo nekaltumo įrodyti.
Konfucijus mokė savąjį valdovą bū
ti visų pirma moraliniu autoritetu ir
netrukdyti natūraliai istorijos tėkmei.
Zbigniewas Brzeziñskis „Nebevaldo
mame pasaulyje“ teigė, kad, nepaisant
gerų Europos savybių:
„Šiand ien daug um ai eur op ieč ių
labiausiai rūpi geras gyvenimas, api
būdinamas sąvokomis, būdingomis
neturinčiai gilesnio filosofinio turinio
vartotojiškai Amerikos etikai [...], jos
(Eur op os) nauj os švent ykl os dab ar
supermarketai ir disneilendai, o jos
misija vis labiau orientuojasi į mate
rialistinių ir jausminių įgeidžių tenki
nimą. [...] Nenuostabu, kad gyvenimas
nesugebančioje skelbti savų vertybių
Europoje kelia tuštumo ir vienatvės
pav ojų. [...] dėl pap lit usio tušt um o
jausmo ir rūpinimosi pirmiausia že
miškomis gėrybėmis atsiranda galintis
kelti nesantaiką politinis nuobodulys.
[...] Kol Europa nesukurs politinės
tapatybės ir nesuteiks savo vienybės
vizijai ambicingesnio ir patrauklesnio
turinio, ji liks beveidė ir bedvasė“.    
Suprantama, tokioje situacijoje de
moralizacija netrunka ateiti. Vakarų
Europa, kitaip, nei įprasta manyti,
nėra kokia nors demokratijos tradicijų
tvirtovė. Be britų ir skandinavų, de

mokratijoje XX a. gyveno ne daugiau
kaip 2–3 kartas. Šia prasme Vidurio
europiečiams nėra ko gėdytis.
Amer ik iet išk a dem okr at ij a, daž
niausiai rodoma kaip demokratijos
etalonas, yra gan išimtinis atvejis.
JAV dem okr at ij os ideo l og ų band y
mai įgyvendinti amerikietiškąmodelį
Europ oj e gal i suk elt i šiand ien dar
nenumanomų pasekmių.
Jugoslavijos krizė – pirmoji rimta
krizė po Europos be sienų deklaravi
mo, Mastrichto ir politinės integracijos
– parodė, kiek silpnos yra Europos de
mokratijos galimybės. Nekalbant apie
tai, kad JT ar NATO pademonstravo
labai jau kuklius savo sugebėjimus,
ned em okr at išk a, bet pak ank am ai
tautiškai angažuota ir konsoliduota
Serbija sėkmingai pasipriešino viso
oficialaus pasaulio spaudimui. Irakui
nukauti teko mobilizuoti gigantišką
karinę mašiną, o Rusija pralaimėjo
ned id el ei ir vis ai ne eur op iet išk os
dem okr at ij os pag rind ais tvark yt ai
Čečėnijai. Atrodo, kad demokratijos
bus bejėgės, jei mus pasieks nauja
hantingtoniškų apokalipsių banga.
Ar ne todėl minėtam kaimo intelek
tualui demokratija tapo panaši į palie
gusią, bet savimi patenkintą poniutę,
nebesugebančią susivokti, jog aplinkui
ne viskas gerai. Ar mes, sugebėję ja
žavėtis, pasiryšime ir ginti, o tai reiš
kia mobilizuotis ir rasti emocinius ir
moralinius stimulus tai daryti?
Prieš penketą šešetą metų studen
tai siūlydavosi rašyti bakalaurinius
ir mag istr in ius darb us apie dem o
krat ij os raid ą, dem okr at išk ai for
muojamų institucijų sąveiką, teisinę
demokratinių valstybių sistemą ir jos
tobulinimą, tarptautinį saugumą.
Pastaruoju metu daugėja noro rašyti
apie terorizmą, valstybės perversmus,
aut or it ar in ių rež im ų silp nąs ias ir
stipriąsias puses ir net patriotizmą
autoritarizmo sąlygomis. Gavus pir
muosius tokius pasiūlymus, norėjosi
sakyti, jog tai truputį egzotiškos ir net
marginalios temos. Dabar to nebesa
kau – mokslas, atrodo, nekenkia, jei
neišleidžiame jo iš dorų rankų. Tačiau
kur tas dorumo etalonas?
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Dėl Kęstučio K. Girniaus straipsnio „Riteris
sans peur, sans reproche“ (N. Ž.-A., 2000,
Nr. 3, p. 79–80).

Čia moralę keičia santarvė
Lietuva šių metų pirmąjį pusmetį
pradėjo politiniais paradoksais.
Jį ženklina du svarbūs įvykiai. Pir
masis jų jau buvo taikliai pakomen
tuotas Kęstučio Girniaus. Tai Vasa
rio 16-osios apdovanojimų įteikimas
nusipelniusiems valstybės, kultūros
ir sporto veikėjams, po kurio preziden
tūra atvėrė Pandoros skrynią naujajai
politikai ir naujajai Lietuvos vizijai.
Antras įvykis – tai vieno žymiausių ir
labiausiai persekiotų Lietuvos disiden
tų Algimanto Andreikos mirtis.
Prologas
Po Vasario 16-osios ordinų įteikimo
47 Seimo nariai, daugiausia konser
vatoriai ir krikščionys demokratai,
pasipiktinę dėl to, jog III laipsnio Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordinais buvo apdovanoti Kazimiera
Prunskienė ir Marijonas Misiukonis,
pasirašė pareiškimą, kuriame tokį ak
tą apibūdino kaip spjūvį į veidą tiems,
kurie nenulenkė galvos okupantui ir
bolševikiniam režimui.
Šia proga LDDP frakcijos narys Jus
tinas Karosas Seimo narių pareiškimą
pavadino bolševikinio pykčio protrū
kiu, mat bolševikai taip pat skirstę
žmones į proletariatą ir buržuaziją.
Tuo tarpu prezidento atstovė spau
dai pasislėpė už sunkiai suprantamos
frazės: „Kiekvieną kartą apdovanojimų
teikimas sukelia daug emocijų“. Tik
tiek, nieko baisaus, ko tie deš inieji
putoja. Pagaliau po kelių dienų prezi
dentas paaiškino negailėdamas – šiuo
žingsniu jis norėjęs Lietuvoje paska
tinti pilietinio susitaikymo procesą ir
siekęs stiprinti visuomenėje santarvės
nuotaikas. Ir pridūrė apgailestaująs,
kad žmonės Lietuvoje dar nepribrendę
susitaikyti bei kad buvusi nepakanka
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mai įvertinta reali padėtis šalyje.
Kaip suprasti posakį „nepakanka
mai įvertinta reali padėtis šalyje“?
Prieš kel is mėn es ius Seim as buv o
priėm ęs liustr ac ij os įstat ym ą. Tad
tiek ordino įteikimas ilgamečiui KGB 
darbuotojui Misiukoniui, tiek šis pre
zidento posakis glaudžiai tarpusavyje
susiję – mechaniškai kuriama pilieti
nio susiskaldymo nuojauta, būsimos
raganų medžioklės vizija, kurią galinti
sukelti liustracija. O štai jums sky
das ir vaistas nuo šių ligų – ordinas
Misiukoniui. Kitaip tariant, čia pat
sukuriamas susiskaldymo slogutis,
čia pat jis pašalinamas, paleidžiant
žodį tabu – santarvė.
Tiesą pasakius, ir prezidento atsto
vės spaudai klausimas nebuvo atsitik
tinis – ko ta Seimo dešinė maištauja?
Juk taip klausiant galbūt nurodomas
vadinamasis santarvės griovėjas ir vi
suomenės skaldytojas – Seimo dešinė.
Juk ji priėmė liustracijos įstatymą,
kur is kai kam lab ai nen aud ing as.
Štai kodėl Justinas Karosas 47 Seimo
narių deklaraciją ir pavadino bolše
vikinio pykčio protrūkiu. Tačiau dar
išraiškingiau padėtį apibūdina pats
ordino kavalierius Misiukonis: „Jei šie
Seimo nariai nori ant žaizdoto lietuvių
tautos kūno užpilti druskos, aš tokią
galimybę jiems suteiksiu. Išlauksiu,
tegul purvo daugiau palieja, o vėliau
kovosiu teisminiais būdais“.
Šį ordino įteikimą galima būtų ver
tint i kel iais asp ekt ais. Pirm a, jis
buv o įteikt as žmog ui, kuris bev eik
visą gyvenimą dirbo kruviniausioje
represinėje struktūroje – KGB. Antra
vertus, pati sąvoka „santarvė“ tiek
istoriniame, tiek šių dienų Lietuvos
kontekste pavartota nekorektiškai.
Per visą pokarį, pažymėtą ginkluotos
rezistencijos, po to disidentų judėjimo,
buvo kovojama prieš okupaciją. Todėl
šių dienų Lietuvoje reikia kelti klausi
mą ne dėl dviejų stovyklų sutaikymo,
nes pilietiniu karu čia nekvepėjo ir
nekvepia, bet dėl bendradarbiavimo su

okupantais vykdant terorą ir genocidą:
kieno kokios būta ir esama kaltės.
Ar tik prezidentas nesumaišė šių
dviejų istorinių klodų – rezistencijos
ir pilietinio karo?
Tik aišku, kad apkaltinta pusė rei
kalaujanti teisingumo. Pasirodo, mo
ralinis poreikis sužinoti, įvertinti ir
nubausti kaltuosius tolygus visuome
nės skaldymui ir mistinės santarvės
mirčiai. Panašu, kad santarvė trium
fuoja žygiuodama per moralės ir są
žinės bei istorinio teisingumo lavoną.
Kas yra toji santarvė?
Politinės pasekmės
Beveik 55% Lietuvos ryto apklaus
tųjų žmonių neigiamai įvertino pre
zidento ordinų įteikimą Misiukoniui
ir Prunskienei, tuo šįkart aistros ir
baigėsi. Tačiau įteikti ordinai paleido
džiną iš butelio. Paprasčiausiai pakei
tė kai kuriuos vertinimo kriterijus.
Seimo priimtas įstatymas dėl kom
pensacijos už okupacijos padarytus
nuostolius sukėlė tikrą audrą. Pre
zidentas užrėmė prezidentūros duris
prieš Seimo pirmininką ir nesiruošė
leistis į jokias kalbas.
Vienaip ar kitaip, okupacija – ne
kvestionuojamas faktas, todėl Lietuva,
netgi žinodama, kad Rusija niekada
neatlygins nuostolių, turi moralinę
teis ę jų reik al aut i. Tvirt os poz ic i
jos neturėjimas rodytų, kad Lietuva
buvo tokia pati sovietų socialistinė
respublika, kaip ir kitos. Tačiau jos
statusas, kaip ir Latvijos bei Estijos,
buvo išskirtinis – Baltijos valstybės
buvo okupuotos ir aneksuotos, ir šias
aneksijas Vakarų valstybės laikė ne
teisėtomis.
Galime tylėti ir nereikalauti, bet
tai mūsų savigarbos ir moralės bei
sąžinės reikalas. Jeigu reikalausime,
sąmoningai sieksime atstatyti istori
nį teisingumą. Jei nereikalausime,
vadinasi, pripažinsime, jog buvome
tokie pat „savanoriškai prisijungusie
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ji“, kaip ir kiti. Baimės akys didelės,
neveltui vadinamieji „pragmatiškieji“
politikai siūlo netampyti liūto už ausų.
Dabar bijom, o jeigu supyks, tai visai
ant kelių atsiklaupsime, bus gėdos
ir bėdos.
Įdomus dar vienas aspektas. Kaip
tik kil us skand al ui dėl šio įstat y
mo, Seimo opozicijos lyderis spaudos
konferencijoje pareiškė, kad 1940 m.
daugelis džiaugėsi, jog buvo nuvers
tas nekenčiamas režimas. Atleiskit,
bet kokia kaina? Štai ir išlindo yla
iš maišo, 1940 m. įvykiai gali būti
peraiškinti, netgi „nekenčiamo“ reži
mo žlugimu!
Šioje situacijoje buvęs prezidentas
pasiūlė finliandizacijos modelį Lie
tuvai. Bet juk geopolitinė situacija
nebe ta. Dabar galime rinktis tik tarp
Europos Sąjungos ir Rusijos erdvių.
ES – ekonominio kilimo garantas, o
NATO – saugumo nuo Rusijos garan
tas. Kitu atveju – svetima civilizacijos
erdvė.
Tai, kas vyksta pastarąjį pusmetį,
rodo keičiantis pačios Lietuvos viziją.
Ji tarsi netenka ryšio su tarpukario
Liet uv os resp ubl ik a. Apd ov an oj a
mos aukos ir budeliai. Jeigu žmonės,
tarn av ę KGB, gaun a med al ius, o
pasipiktinusieji tuo vadinami išsišo
kėliais, vadinasi, visa pokario kova ir
disidentinis judėjimas buvo perniek.
Kovotojai lieka baltomis varnomis,
pasyviais stebėtojais.
Istorinės tiesos ir moralės kriterijus
keičia neliečiamoji santarvė. O Lietu
va tampa valstybe, kurios visuomenė
tarytum neturi tradicinių istorinių
šaknų. Tai tarsi nauja pokomunistinė
valstybė, it koks Kazachstanas.
Šių dienų didvyriai  
Šių metų gegužės 24 d. mirė vienas
iš labiausiai persekiotų Lietuvos disi
dentų – Algimantas Andreika. Jis mirė
mažame kambarėlyje Buivydiškių gat
vėje, beveik visų užmirštas. Manau,
kad jo likimas bus sąžinės priekaištas
mums visiems. Jis nebuvo pakviestas
į Vasario 16-osios ordinų teikimo ce
remoniją, o iki liepos 6-osios...
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Palyginkime dviejų žmonių biogra
fijas ir palikime skaitytojui spręsti, ką
laikyti šių dienų didvyriu.
Alg im ant as And reik a. Ašt unt oj e
klas ėj e vieš ai sup lėš ė pion ier iaus
kaklaraištį ir taip užkirto sau kelią į
jūreivystės mokyklą.
– Pareiškęs, kad netarnaus sovietų
kariuomenėje, pabėgo į Turkmėniją,
kur dirbo ir mokėsi.
– Tarnauti vis tiek teko. Buvo pa
imtas prie Kinijos sienos, ant Amūro
krantų. Atsisakęs stoti į komjaunimą,
karininkų buvo sumuštas, buvo suža
lotas jo stuburas.
– Išmestas iš Vilniaus universiteto
dėl to, kad atsisakė nešti gėles per
Antano Sniečkaus laidotuves.
– Mėgino stoti į kunigų seminariją,
bet, ats is ak ius bend rad arb iaut i su
KGB, jam buvo užkirsti visi keliai į
mokslą ir gerą darbą.
– 1980 m. liepos 21-ąją, 40-ųjų Sovie
tinės Lietuvos metinių dieną, atsisakė
Sovietų Sąjungos pilietybės.
– 1981 m. gegužės 26 d. suimamas,
namuose radus antisovietinės literatū
ros. Nuteisiamas ketveriems metams
lag er io Mord ov ij oj e ir penk er iems
tremtiems. Pakeliui į Krasnojarsko
kraštą kalėjimuose jis paliko dešimt
išmuštų dantų, kybojo pakartas už
rankų, dvi savaites praleido kameroje
tarp išbadėjusių žiurkių.
– 1987 m. grįžo į Lietuvą. 1988 m.
kovą, kartu su disidentu Petru Cidzi
ku organizavo bado streiką Katedros
aikštėje, reikalaudami paleisti poli
tinius kalinius bei išvesti sovietinę
kariuomenę iš Lietuvos.
– 1988 m. rugsėjo 28 d. „bananų ba
liaus“ metu buvo suimtas ir sumuštas
kapitono Zenono Bernoto.
– 1989 m. vasarą Kalnų parke mi
tingo metu sudegino sovietinę kareivio
uniformą.
– Tais pačiais metais Sąjūdžio pa
stangomis išsiųstas į Vokietiją sau
gant nuo galimų represijų.
– 1995 m. pavasarį grįžo į Lietuvą,
teko glaustis kur papuola, netgi nak
vynės namuose.
– 2000 m. gegužės 24 d. mirė. (Biog
rafija nupasakota pagal Lietuvos ryto

2000 06 24 publikaciją.)
Marijonas Misiukonis. „Mano nuo
stabai, 1962 metų pavasarį, baigus
ketvirtą Vilniaus universiteto teisės
fakulteto kursą, man ir dar keliems
stud ent ams buv o pas iūl yt a dirbt i
saug um e. Taip gav au „kel ial ap į“ į
Anykščius, kur pradėjau kaip eilinis
operatyvinis KGB Anykščių rajono
darbuotojas“.
– 1965 m. kovo mėnesį jam buvo
25-eri. Prisimena apie operaciją prieš
partizaną Kraujelį-Siaubūną – „Aš
buvau valstybės saugumo komiteto
(VSK) naujokas. [...] Prie kitų darbų
man ęs nep ril eid o. Išg ird au šūv ius
vienoje troboje. Iš ten išbėgę pareigū
nai pasakė, kad A. Kraujelis nušovė
šeimininką. Vėliau jis sužeidė dar du
milicininkus ir sau paleido kulką“.
Misiukonis paneigė, kad dalyvavo pas
kutinio Lietuvos partizano KraujelioSiaubūno sunaikinimo operacijoje (Iš
Lietuvos ryto 2000 02 10 publikacijos).
Bet juk ne mėšlą mėžėte, gerbiamasis,
kaimynų tvartuose? Tad ką jūs ten
veikėte?
– Vėliau Misiukonis buvo paskirtas
į KGB kontržvalgybos padalinį.
– Dar po kurio laiko tapo KGB Tran
sporto ir pramonės objektų saugumo
užtikrinimo skyriaus viršininku.
– 1984 paskiriamas sovietinės Lie
tuvos vidaus reikalų ministro pava
duotoju.
– 1989 m. pradžioje tapo pirmuoju
ministro pavaduotoju, o liepos mėnesį
Vidaus reikalų ministru.
– 2000 02 16 buvo apdovanotas III 
laipsnio Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Ged im in o ord in u. Tai dar vie
nas apdovanojimas šalia 7 medalių,
gautų dirbant saugume. Ką ir kalbėti apie įvair ius pag yr im o rašt us ir
paskatas dirbant tame pačiame sau
gum e. Tiesa, įdom u, kuo gerb. Mi
siukonis buvo apdovanotas 1965 m.
pavasarį? Dovana skirta už iniciaty
vumą ir atkaklumą. Ar tik ne už da
lyvavimą operacijoje prieš paskutinį
Lietuvos partizaną?
Kokios skirtingos šių žmonių biog
rafijos. Vienas visą gyvenimą buvo
saug um o pers ek ioj am as, mat ė tik
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laiškai
kalėjimų narus, prarado sveikatą ir
mirė beveik visų užmirštas. Šių metų
Vasario 16-osios ordinų įteikimo cere
monija jį kažin kaip aplenkė, nors už
laisvę visą savo gyvenimą paaukojo.
Kit as – nuo pat 1965 m. kasm et
gaudavo apdovan ojim us, pas kat as,
vertingas dovanas už gerą tarnybą, ir
žvaigždučių ant antpečių vis daugėjo,
ir postai vis aukštesni, na tai kas, kad
karjera daroma KGB struktūroje, Va
sario 16-ąją tekit, pone, dar vieną ordi
ną, jeinorite – prie senos uniformos, ji
niekam šiandien akies nerėžia.
Kuris gi jų yra šių dienų herojus,
mielasis skaitytojau?
Epilogas
Paleidusi džiną iš butelio, preziden
tūra susigriebė. Nepatogu kažkaip,
kovo 11-oji artėja, vėl teks medalius
kabinti, o jeigu vėl sukils aistros?
Šių metų kovo 11-oji praėjo be me
dalių teikimo ceremonijos. Norėta, kad
tai darytų Seimo pirmininkas. Dabar
teikite jūs, o juoksimės mes, bet jeigu

Dėl Sauliaus Girniaus recenzijos „Lietuvių
Charta“ (N. Ž.-A., 2000, Nr. 5, p. 276–277).

Aplink geografiją ir tautybę
Gyvendamas JAV, kur vaikų ne
moko geografijos, susiduri su ta spraga
ir spaudoje. Įtakingasis dienraštis
The New York Times sporto skyriuje
neretai maišo Austriją su Australija. Lietuvių išeivių spauda taip pat
kartais spūsteli. Neseniai Kanadoje
leidžiamas savaitraštis Tėviškės
Žiburiai pirmame puslapyje rašė,
kad Davoso miestas yra Lichtenšteino
valstybėje.
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nebus iš ko juoktis, ką tada daryti? Tad
šia proga medalių nebebus.
Vienaip ar kitaip, iš šių metų po
litinių įvykių pusmečio aiškėja tam
tikr i tol im esn ės pol it in ės pers pek
tyv os kont ūr ai. Lyg ir nes ąm on in
gai užmirštamas Lietuvos valstybės
istorinis tęstinumas. Arba bent jau
kur iam a jo ner eik al ing um o viz ij a.
Stengiamasi istorines tiesas ir mo
ralines paskatas politikoje išmesti į
šiukšlių dėžę, kaip neatitinkančias šių
dienų realijų. Pavyzdžiui, kodėl pa
prasčiausiai nepaklausus – ar moralu
buvo dirbti KGB, ar tai buvo represinė
struktūra ir pan. Nežinia kodėl už ne
aišku kokias nuodėmes turi atgailauti
Lietuvos patriotai, tremtiniai ir rezis
tent ai. Sov iet inės Liet uv os kūrėjai
dabar imasi santarvės įgyvendintojų
vaidmens. Manau, kad jeigu taip bus
ir toliau, tai po kelių metų bus poli
tiškai nekorektiška apskritai kalbėti
apie okupaciją.
Toks kontekstas visiškai nestebina,
tur int omen yj e tai, kad prez id ent o
žingsnis tik sustiprino kairiųjų cho-

rą apie mist in ę sant arv ę, kur i tik
jiems patiems ir reikalinga, kadangi
nesama nei jokio susiskaldymo, nei
susip rieš in im o. Be to, prez id ent as
linksta į naujai susidariusios koalicijos pusę, į kurią įeina ir jį rėmusi
politinė jėga. Tačiau kaip tik ši koali
cija nelabai noriai kalba apie stojimą
į NATO, o kai kurie koalicijos narių
veiksm ai liud ij a apie vis išk ą prie
-šiškumą.
Per paskutinį pusmetį prezidentūra
numojo ranka į dešinę, kuriai išties
byra dantys, bet kuri turi politinės
valios ir noro pasakyti, kad Lietuvos
kelias – tai kelias atgal į tą civilizaciją,
iš kurios ji buvo jėga išplėšta.
Per šį pusmetį buvo sugebėta spjau
ti į istorinės tiesos ir moralės poreikį
politikoje, bet nuo to neatsirado dau
giau nei santarvės, nei šviesos. O jeigu
tokia santarvės kaina, tai ji primena
mūrą su kiaulės kojomis ir akimis.

Pasitaiko klaidų ir su tautybėmis.
Kai 2000 m. pavasarį viešėdamas
Lietuvoje, Kaune įsigijau Jon Svensson knygą Nonis, grįžo praeities
dienų malonumai. Tamsokas šešėlis
užslinko tik knygos užsklandoje
skaitant sakinį, kad „Tai pasaulis,
žvelg iant norvegų berniuko Nonio
akim is“, o tiek dešimtmečių mano
atmintyje ruseno, jog tai islandų ber
niuko nuotyliai.
Naujojo Židinio-Aidų 5 (113) nr.
Saulius Girnius rašo apie Juozo Sa
boliaus 1999 m. režisuotą dokumen
tinį filmą „Lietuvių charta“, jau
kelintą kartą rodytą per Lietuvos

televiziją. Tekste užtinkame tokį sa
kinį: „Filmo pabaigoje paminėta, kad
buvo imta medžiagos iš jo [Dirvos re
daktoriaus Balio Gaidžiūno – K. Čk.]
bei latvio Gerimanto Peniko asme
ninių archyvų“.
Nesuprantama, kodėl išeivijoje po
puliarus fotografas ir filmininkas
Gerimantas Penikas be niekur nieko
vadinamas latviu. Negi priartės diena,
kai kur nors, pavyzdžiui, skaitysime,
kad išeivių rašytojas Algirdas Landsbergis yra, sakysim, kirgizas?

Remigijus Černius

Kęstutis Čerkeliūnas
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knygos
Bower Tom, Raudonasis voratin
klis: MI6 ir KGB žvalgybų veikla Bal
tijos šalyse, iš anglų k. vertė Alvydas
Germanas, Vilnius: Europos lietuvis,
2000, 304 p.
Prieš daugiau nei dešimtmetį išleis
ta knyga, kurioje buvo galima rasti
štrichų ne vieno pavargusio herojaus
portretui, ilgą laiką buvo ir svarbiu,
nors tik pagalbiniu, naujausios Lietu
vos istorijos tyrinėtojų šaltiniu. Dabar,
kai  ši studija pagaliau išversta į lie
tuvių kalbą, mokslinė ir pažintinė jos
vertė toli gražu nebe tokia, kokia buvo
prieš dešimtmetį. Autoriaus įdomiai
parašyta, tiesa, ne visai tobulai išvers
ta, istorija apie Vakarų valstybių ir
Sovietų Sąjungos žvalgybų susidūrimą
Baltijos šalyse istorikui šiandien turė
tų pasirodyti atitrūkusi nuo pokario
realybės, todėl nepadedanti atsakyti
į klausimą, ar tai svarbus jų pokario
istorijos veiksnys, ar nereikšmingas
epizodas.
Arūnas Streikus
Courtois `Stephane, Werth Ni
`
col as, Panne
Jea n-Loui s, Pacz
kowski Andrzej, Bartosek Karel,
Margolin Jean-Louis, Juodoji ko
munizmo knyga: nusikaltimai, tero
ras, r epr esijos, iš pranc ūz ų kalb os
vertė Irina Mikalkevičienė, Danius
Zalieckas, Vilhelmina Vitkauskienė,
Vilnius: Vaga, 2000, 1076 p.
Prieš keletą metų ne tik Prancūzijoje
sukėlęs audringą reakciją, šis veikalas
net ir Lietuvoje gali būti pirmas tvirtas
žingsnis apibendrinant komunistinės
priev art os pat irt į. Knyg os priv al u
mai: aukšt as fakt ų akum ul iac ij os,
struktūrinės komunistinių sistemų
analizės lygis, ypač nusikaltimų tei
sei ir žmonijai požiūriu. Antrą žingsnį
žengiant pakiša koją pačių autorių vis
dar didelis pasidavimas komunistinei
propagandai, atkaklus fenomenologi
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nio požiūrio vengimas, nepajėgumas
pamatyti už regimų faktų veikian
čią, juos rikiuojančią ar meistriškai
padirbančią kad ir to paties Stalino
rank ą (knyg oj e iš dal ies teb el aik o
mo iracionaliu despotu). Lietuvišką
leidimą mažiau solidų daro lietuviškos
pratarmės stygius, nuo knygos vidurio
vis dažnesni vertimo/redagavimo ne
lygumai, už kurių užkliuvęs mažiau
įdėm us skait yt oj as gal i išb arst yt i
dalį taip sunkiai sugaudytų prasmių.
Džiugu, kad ši knyga dar neatsiduria
anapus slenksčio, už kurio jau sako
ma: jei neišeina normaliai parengti,
tai geriau išvis neleisti.
Nerijus Šepetys
Jovaišas Albinas, Mikalojus Dauk
ša ir jo laikai, Kaunas: Šviesa, 2000,
208 p.
Moksleivis (kaip tik jis yra knygelės
adresatas) čia ras pakankamai žinių
apie Daukš os gyv en im ą ir darb us.
Tikrai pravartu, juoba kad Jovaišas
viską dėsto aiškiai ir paprastai. Sky
riuje „Kuo alsavo Lietuva“, skirtame
Daukš os gyv en im o ir veikl os kon
tekst ui, pas ig ed au princ ip ing esn io
autoriaus apsisprendimo, ką dėstyti,
nes iš esmės pateikiamas visos XVI 
a. LDK istorijos kompendiumas, pra
dedant Lietuvos Statutais, Livonijos
karu, tarpuvaldžiais, Liublino unija
ir baigiant tokiomis detalėmis kaip
L. Bojerio „Karolomachija“, J. Rad
vano „Radviliada“ ar Barboros ir Žy
gimanto meilės istorija. Nors kas ten
žino, galbūt ir Daukša ten buvo, alų
midų gėrė...
Liudas Jovaiša
Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos,
sud. Rita Kavolienė, Darius Kuolys,
Vilnius: Baltos lankos, 2000, 511 p.
Vientisa knyga, išsamiai aptarianti,

pagerbianti ir pagarbinanti a. a. profe
sorių. Į jo nuolatines pastangas išpro
vokuoti diskusiją, įvairovę, prieštara
vimą, pergalvojimą ir apsigalvojimą,
mat yt, bus ats iž velgt a kitą kart ą.
Kavolio laiškų ir atsiminimų apie jį
sugretinimas gražiai atskleidžia, ku
rie asmenys buvo jam svarbūs, o kurie
bando susireikšminti jo kontekste.
Paulius Subačius
Lietuvos diplomatija XX amžiuje:
Lietuvos diplomatinės tarnybos 80mečiui ir Liet uvos užsienio reik al ų
ministro Stasio Lozoraičio vyresniojo
100-osioms gimimo metinėms skirtos
tarptautinės konferencijos pranešimai,
Vilnius: Vaga, 1999, 293 p.
Pernai metais pažymėta knyga, kny
-gyn uos e pas ir od ė šiem et. Perd ėm
prabangus leidinys rodo, kaip lengva
valdžios pinigus išmesti vėjais: ant
prašmatnaus popieriaus atmušti ei
lin iai moksl in iai pran eš im ai, vien i
ger esn i, kit i pras tesn i ir šiek tiek
atsiminimų apie diplomatinio darbo
pradžią po 1990-ųjų kovo. Iš 31 nuo
traukos tik dviejose gali įžvelgti Lozo
raitį senjorą, kitose (grupinėse arba ir
ne) dažniausiai regi mūsų pareigūnus
su šio pasaulio galingaisiais.
Vytautas Ališauskas
Macaitis Saulius, 100 žymiųjų pa
saul io filmų, Viln ius: Vag a, 2000,
320 p.
Knyga parašyta itin subjektyviai,
todėl nekritiškai iki galo priimtina tik
„vedlio individualisto“ Macaičio sko
nio kino mėgėjams. Kiek komplikuotu
stiliumi parašyti trumpi pasakojimai
ne visada aiškiai apibūdina patį fil
mą. Stipriausiai atrodo skyreliai apie
priešk ar in ių arb a pirm ųj ų pok ario
dešimtmečių filmus.
Apie religinį filmų matmenį gal Ma
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knygos
caičiui rašyti neverta (skyreliai Prieš
bangas ir Kriminalinis skaitalas) –
nekas išeina: arba nesuprasta, arba
neišmanoma. Kai kuriuos filmus gal
reikėjo dar kartą peržiūrėti, norint
išvengti netikslumų.
Trūkumas, kad nėra jokių rodyklių
ir režisierių filmografijų.
Mikas Vaicekauskas
Mart iš iūt ė Aušr a, Vyd ūn o dra
maturgija, Vilnius: Litimo, 2000, 258
p. (ser. Vilniaus universiteto mokslo
darbai).
Knygoje mėginama išsklaidyti nuo
monę apie Vydūno dramas kaip filoso
finių tezių iliustraciją, įžvelgti ritualo,
mitologijos, tautosakos motyvų, įrody
ti, kad galima jas skaityti remiantis
religijotyros teorija (Mircea Eliade,
Marija Gimbutienė). Knyga priklauso
tradicinei literatūros interpretacijos
mokyklai, kurios iškiliausia atstovė –
prof. Viktorija Daujotytė. Aptinkama
ir ekspresionizmo, deklaravusio meno
– ateities žmogaus vizijos – pėdsakų.
Autorė mano, kad šiuolaikiniam skai
tytojui gali būti įdomūs ne vien moder
no stilistikos Vydūno veikalų viršeliai,
bet ir tai, kas po jais paslėpta.
Manfredas Žvirgždas
Segal Jean-Marie, 15 maldos die
nų su šv. Alfonsu Liguoriu, Vilnius:
Katalikų pasaulis, 2000, 104 p.
Tradicinėje „Katalikų pasaulio“ lei
dyklos serijoje „Maldos dienos“ popu
liariai pristatomas Apšvietos amžiaus
šventasis, Bažnyčios daktaras, visų
moralistų ir nuodėmklausių globėjas,
redemptoristų ordino įkūrėjas, vysku
pas Alfonsas Liguoris (1696–1787).
Tai vien as mor al in ės teo log ij os at
naujintojų: jansenistų rigorizmui ir
pesimizmui priešpriešinęs Dievo gai
lestingumą ir praktiškai rodęs, kaip
mylėti Jėzų. Šio šventojo moralinės

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 7–8

ir dvasingumo teologijos, asketikos
kūriniai ypač gausiai buvo leidžiami
XIX a. antroje pusėje ne tik Vakaruo
se, Lenk ij oj e, bet ir Liet uv oj e. Gal
ši knygelė bus postūmis nors akies
kraštu žvilgtelti į XIX–XX a. dvasinę
literatūrą mūsų šalyje?

Prel. Lado Tulabos Šv. Rašto studi
jų, parašytų ne per vienerius metus,
rinkinys atspindi tradicinės katalikų
biblistikos pozicijas. Dėmesio verta
diskusija su Antanu Maceina. Dabar
tiniais laikais katalikai biblistai anų
nuomonių iš tolo kratosi, bet kodėl
nesusipažinus su kitokia pažiūra?

metodologines pozicijas (todėl šalia
tradicinės vaizdo sąvokos čia galima
aptikti „arc het ip us“, gret a veik ėj ų
– „lėmėjus“) ir jas racionaliai sude
rinti. Remiantis pasirinktomis prozos
ištraukomis, erdvės nuorodas mėgina
ma sieti su platesniais minties kon
tekstais (pvz., „Priešaušrio vieškelių“
idėjinis policentrizmas atpažįstamas
ir „suskaidytoje“ pagrindinio veikė
jo aplinkoje), modeliuoti autentišką
konk ret aus kūr ėj o „erdv ę“, kur ioj e
nuovok aus skaitytojo laukia ne tik
paklydimai, bet ir atradimai. Pastan
gos klasifikuoti kūrinio elementus,
atsižvelgiant į centro ir periferijos,
sakralumo ir pasaulietiškumo, sta
bilumo ir judėjimo (kelio, kelionės)
opozicijas, sveikintinos ir nusipelno
atidesnio teksto malonumais besimė
gaujančiųjų dėmesio.

Vytautas Ališauskas

Manfredas Žvirgždas

Ugninis stulpas: 25 metai be Juozo
Brazaičio. Laiškai, Dokumentai, Liu
dijimai, sudarė Vidmantas Valiušai
tis, Kaunas: Į Laisvę fondo Lietuvos
filialas, 2000, 582 p.

Wolfe Thomas, Žvelk, angele, į sa
vo būstą, Vilnius: Alma littera, 2000,
686 p. (Ser. Dvidešimto amžiaus aukso
fondas).

Gediminas Mikelaitis
Tulaba Ladas, Šventojo Rašto te
momis, Vilnius: LKMA, 2000, 252 p.

Iš esmės tai Juozo Brazaičio laiškai
bičiuliams ir vienas kitas laiškas iš jų.
Kam įdomu išeivijos politinės aistros
bei intrigos, tas ras vertingos medžia
gos, o gal net pasiguos: ir šiandien
Lietuvoje viskas taip pat. Pagirtinas
sudarytojo darbas: rodyklės ir paaiš
kinimai pavyzdingi.
Vytautas Ališauskas
Vedrickaitė Imelda, Erdvės mat
muo Antano Škėmos, Algirdo Land
sb erg io ir Bron iaus Rad zev ič iaus
prozoje, Vilnius: Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas, 2000, 159 p.
(ser. Naujosios literatūros studijos)
Analizuodama XX a. klasikai pri
klaus anč ius tekst us, aut or ė band o
apr ėpt i įvair ius pož iūr io tašk us ir

Plati, sodri ir negailestinga knyga
apie XX a. pradžios Ameriką, apie ma
žą provincijos miestelį – puikų pasaulio
modelį. Klasika tapęs amerikietiškas
romanas, kuriantis fizinės erdvės ir
nea ps ak om os dvas in ės ankšt um os
įspūdį. Romanas apie ieškojimus ir
laiko tėkmę – menkesnės problemos
nevertos nei klasiko plunksnos, nei
Amerikos didybės. Keistas, epiškas
ir nervingas rašytojo stilius, vietomis
virstąs grynąja poezija, vaizduoja ir
žadina ilgesį bei aistras. Tai antrasis,
pataisytas romano leidimas (pirmąjį
1974 m. buvo išleidusi „Vaga“). Nepa
vyko rasti labai daug taisymų, tačiau
po įžanginio eilėraščio vertimu paga
liau atsirado vertėjo – Tomo Venclo
vos – pavardė.         
Rasa Drazdauskienė
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UŽSKLANDA / ATSKLANDA

Istoriniai dienorakščiai
PALEMONAS DRAČIULA

I
– Tobulo grožio kaukolė! – tarė Žy
gim ant o Aug ust o šmėkl a, išv yd us i
Barborą po keturių šimtų metų.

II
Did ys is kun ig aikšt is Ged im in as
labai mėgo žiūrėti į debesis. Atsiguls,
būdavo, Šventaragio slėnyje ir spokso
į dangų. Debesys jam buvo panašūs į
Viešpaties laiškus, bet kadangi pats
buv o maž ai išs im oksl in ęs, tai vis
klausdavo žynio Lizdeikos, kas tenai
viršuje parašyta. Tam galiausiai įky
rėjo kunigaikščio prašymai, todėl sykį
uždavė jam kažkokių žolelių ir, kol
tasai kietai miegojo, pratisai staugė
jam vilko balsu į ausį.
Visa kita jūs jau žinote.

III
Didysis kunigaikštis Vytautas labai
mėgo medžioti ir puotauti, bet užvis
labiausiai mėgo persirenginėti mote
riškių drabužiais.
1382 met ų rud en į Krėv os pil yj e
jis pirmą kartą apsivilko tarnaitės
drabužiais, ir tai jam baisiai patiko.
Nuo tada Vytautas kitokio apdaro ir
nevilkėjo.
Dar ir šiand ien ist or ik ai naiv iai
mano, jog Žalgirio mūšyje Vytautas
atliko savo garsųjį manevrą. Iš tiesų
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kryžiuočiai nusivijo iš po šarvų besi
plaikstančią suknelę.

IV
1440 metais bajoras Skabeika, ap
simetęs lokiu, įsibrovė į didžiojo ku
nigaikščio Žygimanto miegamąjį ir
puolė ant jo, norėdamas jį nužudyti,
ir sugriebė šakę, kuria židinyje žars
tomos malkos, ir ta šake smogė Žygi
mantui, o tuo metu kunigas kaip tik
kėl ė aukšt yn Švenč iaus ią j į sakr a
mentą. Ir kraujas iš galvos ištryško
ant sienos.
Praėjus penkiems šimt ams met ų
kitas Skabeika, poetas ir laisvamanis,
turėjęs dėdę kunigą, jaunas sirgda
mas pleur it u tes tam ent e įraš ė, jog
„sakramentų dievystė yra vien stab
meldiška apeiga“, ir mirė, paspringęs krauju.
Toks tad giminės prakeikimas.

V
1895 met ų rugs ėj į Vinc as Ku
dirka, aiškindamas alkoholio ža
lą, rašė:
„Iš visų sistemų organizmo dau
giaus iai kenk ia alk oh ol is nerv ų
sistemai. Uždegimas smegenų, iš
siliej im as į smegenis krauj o, su
minkštėjimas smegenų, traukymai,
nuomarius tai nuolat matomi tarp
alkoholikų. Moterys girtuoklės tan

kiai persileidžia arba tampa visai be
vaisėmis. Bet iki to laiko vis dar spėja
pagimdyt draugijai išgamą kokį, idiotą
arba galvažudį“.
Sunku pasakyti, kas įkvėpė dakta
rą Kudirką tokius žodžius parašyti,
tačiau kaip tik tuo metu Vilniuje ma
lonioje draugijoje susitiko Vladimiras
Leninas ir Feliksas Dzeržinskis.

VI
1895 metais Vincas Kudirka rašė:
„Rus išk am e alf ab et e ne tik ką
nerandame ypatybių gero alfabeto,
bet da ir pats būdas sustatymo litarose
brūkšnių netikęs. Tik pasižiūrėkime į
rusiškas knygas. Čia tankiausiai su
tinkame tiesius brūkšnius, stovinčius
ar greta, ar kryžium, ar nuožulniai
arba skersai prie viens kito, ir akis,
nuolat turėdama vaikš
čiot nesmagiais, staiga
laužyt ais takais, retai
kad a gal i pas ils ėt ant
apvalumų. Ar šiaip, ar
taip žiūrėsime, vis tik
rusiškas alfabetas, su
lyginus su lotynišku, yra
netikęs“.
Po kelių metų, nebe
pajėgdamas galynėtis su
rusiško alfabeto demo
nais, Kudirka amžiams
užmerkė akis.

Iš tiesų... juokinga...
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