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Mie las Re dak to riau,

Įkopęsįpenktądešimtį,regis,pradėsiutikėtidalykais,iškuriųanksčiau
jeiirnekikendavau,taitikraiužgrynąpinigąjųnelaikiau.ŠtaiMergelės
Marijosvardas.Arnepastebėjai,koksjisgalingas?Droviaišypsaisi?Na,ži
noma,perpastarąjįdešimtmetįišpetiespasidarbuota,kadištarę„Marijos
žemė“susigėstumeirpultumeatsiprašinėtiužnetaktąarbačiapatišsivo
liotumepurve(tadaviskasgerai).Suprantu,jogpasisavinęšįpavadinimą
nebuvomeneilabaikuklūs,neilabaioriginalūs.Sutinku,jogbūtaperdaug
patoso,jogvienumetupatysjįgerokaiapvalkiojommanydamišitaiptapsią
gražesniiršventesni,neiesam.TačiaupamaldžiaivadintiLietuvąMarijos
žememėgoirvelionisganytojasVincentasSladkevičius,taipširdingaiaprau
dotastų,kuriemsMarijosvardaskeliaalergiją.Kardinoląįkvėpdavotikrai
nefanatiškoirprimityvausbažnytininkųkraštonostalgija.KaiptikMarijos
žemėjejismatėvienintelęgalimybęapsikabintiLandsbergiuiirBrazauskui.
Atleidimo,susitaikymo,santarvėsgalimybę.BuvimopasaulyjeirEuropoje
galimybę.Gal,sakau,tokiosLietuvos,šviesesnėsiržmoniškesnės,kaiptik
irbijamasi,kaiMarijosžemėsvardaspasigaunamastikpasakojimuoseapie
prostitutesirpakaruoklius?Užteko„Mažajaistudijai“kelisgegužėsvakarus
perduotiMergelėsMarijoslitanijąirgegužiniųpamaldųgiedojimus,kaip
užvirėvelniškakošė.Kąjūsčiasugalvojote?!Valstybinisradijas,nekokia
davatkųstotis,kadmaldasperdavinėtų!–griaudiištelefonoragelio.Už
sičiaupėm,galištiesųnetinkapasaulietiniameteriui.Norspaskuidarėjo
irėjovalstybėspiliečiųlaiškaigraudžiaiskųsdamiesi,kadtalitanijabuvęs
jiemstokssielosdžiaugsmas,taikamgireikėjoatimti.OžmogusišKrašto
apsaugospakišokasetęsurašteliu:„Prašauįrašytigegužiniųpamaldų.Šiais
purvinaisčėsaismantaibusretaatgaiva“.Įrašysiu.Dabarjauneabejoju,
kadMarijosvardasirveidasgaligaivinti.TegulliejasiposmaiMergelei,
mokėjusiaimylėtiirtarnauti.
Purviničėsai.Sovietųlaikaisnegirdėjautokionuosprendžio.Buvokiti 

epitetai,šiurkštesni,žiauresni,betkasnorėjo,juosatlaikė.Nuo„purvinų 
čėsų“visdažniaulendamaįkilpąarbaleidžiamasimedžiotiheroinoporci
jos.Pirmipasiduodajauniausieji.Tie,kamprielopšiobuvoniūniuotaapie
ąžuolus,trisspalvas,apiegrįžimąnamo,kolsaulėdarnenusileido.Deja,
patysviskąnuleidome.Nepastebėję,neįtarę,kadžingsnispožingsniokuria
me„gyvenimąbegyvenimo“.Taipsavodienasapibūdinoaštuoniolikmetė,
maitinta„Panelės“straipsniaisirgalopnusprendusi,kadniekonėrageriau
irteisingiauužmirtį.
Imutikėti,kadpatsdangusmėginapadrumstimūsųramybę.Anądien

atėjosusijaudinusimoteris.Sakė,labaisvarbiureikalu.Prisėdomantsuo
liuko,klausausi.Jiėmėpasakotiapieapreiškimą.Pabudoketvirtąvalandą
rytoirgirdižodžius.Taipaiškiai,kad,rodos,tiesiaiįausį.Jaurengiausi
atšauti,kadtokiedalykaimannedaroįspūdžio,kadBažnyčiaskeptiškai
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vertinaprivačiusregėjimusirpranašystes,betkažkaipsusivaldžiau.
AčiūDievui,nesmoterspasakojimenebuvoneipasauliopabaigosdatų,
neiišgelbėtųjųskaičiaus.PaslaptingasbalsasjaikalbėjęsapieLietuvą.
Jiišdangausatrodantitarsivaltiesdugnas,apipiltasdegutu.Voskvė
puojanti,vosbeįsileidžiantišviesą.Kažkasturėstąsmaląkrapštyti,nes
dūstame.Pastebėkitevienikitus,palaikykite,dalinkitės,–kartojęsbal
sas.Betmoterisanaiptolnekokiaregėtojaprofesionalė,įpratusikasdien
gautipranešimąišanopasaulio.Išaušusdienaijilaukiaįrodymo,kad
būtanesapno.Laukiaženklo.LekiantVilniaus–Kaunoplentusustabdė
pakeleivingasberniukas.Pasirodo,ištų,kuriegatvėseprašinėjacentų.
Neatsisakėprakąstosledųporcijos.Paskuiviskasvykokaipfilme.Tą
dienąjieneišsiskyrė.Dangausženklasbuvoduotasirpriimtas.Man
pradėjodžiūtiburna.Tokiosistorijosnesurežisuojamosžemėje.Josap
verčiagyvenimus.JeiguDievokaralystėtikraiprisiartino,jitikšitaip
galirungtissu„purvinaisčėsais“.Vienaspriešvieną.Akisįakį.Neįtark,
mielasRedaktoriau,užsikrėtusnaujojotūkstantmečioapokaliptinėmis
nuotaikomis.Žinau,jogDievuinėmotaistiemūsųnuliaiarmėginimai
prisišauktijoteismą.Tačiaumankartaisbūnabaisu:okas,jeigurieda
meneten?Jeiguužsiėmępolitiniaisirreliginiaisžaidimaistiesiogpa
miršome,dėlkoirkamvisatai.ŠiaisJubiliejausmetaisaplinkuitikrai
perdaugužuominų,jognepasveikome.Okasšviesesnioirviltingesnio?
ŠtaimūsiškėBernardinųbažnyčiapilnaaitvarų.SulėkėjiečiaSekminių
vėjogenaminuokalnųkitapusVilniosirkybodabarlygkokieNSO.Vis
sukaugalvą,kaippateisinusjųatsiradimąšventojevietoje,kolanąsyk
vienasjaunasbalselisaiktelėjo:„Kiekčialaisvėsirvasaros!“Kaipgera
kamnorspadovanotitokįatradimą!Vidury„purvinųčėsų“.

Vilnius,20000717
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dienoraštis

MantasAdomėnas

VI 3.VėlįsiplieskėdebataidėlOksfordobeiKembri
džoelitiškumo.Visaproblemaatrodobeviltiškaisu
velta–kąreiškiakalbosapieelitiškumąegalitarinėje
visuomenėje?Senosiosluominėsvisuomenėsatgyvenas,
turtonelygybę,artai,kadnevisigimstaturėdami
vienodusgabumus?Prieštaraujamatam,kaduniver
sitetaistengiasiatsirinktigeriausiusmokinius,nors
neproporcingaidaugtokiųateinaišbrangiųprivačių
mokyklų,pub lic scho ols.Siūlomanetgiįvestikvotas,
pagalkuriastamtikramprocentuiprastesniųmokinių
išblogesniųvalstybiniųmokyklųturėtųbūtidaromos
nuolaidos,nesjie„neturėjętinkamųsąlygų“(neišven
giamaiprisimenubeprotiškas„lytineskvotas“,įvestas
manstojantįVilniausuniversitetą).Panašu,kadtiesą
sakokonservatyvūsapžvalgininkai,–puolimasprieš
„elitinius“universitetustėramėginimasnukreiptivi
suomenėsdėmesįnuopačiosvyriausybėsnevaliojimo
susidorotisumokykliniošvietimoproblemomis.Baisu,
kadgalutinaidingsseniejiuniversitetaikaipgyvenimo
formairkaipgyvenimomokykla–susavoiracionalia
kolegijųsistema,nesuvokiamomis,išamžiųprieblandos
ateinančiomistradicijomis,ritualaisetc.Jaudingsta
–žemesniosiosvidurinėsklasėsproporcijauniversite
tuoseperdidelė,kadbūtųjustispaudimasasimiliuotis.
„Oksbridžotarties“išmokstatiktie,kurietonoriirsten
giasi,–bettokiemsjosdažniausiaiirnereikia,jiejau 
turiiššeimosarmokyklosatsineštąposh ac cent.
KoksskirtumasnuoLietuvosvisuomenės,kuriaitaip
„reikia“elito,idantgalėtųjuogrožėtisirjampavydėti,
kadbetkąirbetkaipjuopaverčia,–taip,kadkartais
netgėdaįto„elito“atstovusžiūrėti.Problemaneta,
kadpainiojama–netikkalbose,betirpraktikoje–eli
tasbeice leb ri ty,garsenybės.Elitasturėtųbūtisocia
liaiįprasmintadvasinėhierarchija,dažnaisusijusisu
laikiškumu,įsisenėjimu,kurisyrajosfons ho no rum. 
Tačiauvisuomeneiaiškiaielitoreikia.Tačiaukotiksliai
jaireikia?Tobuloslaimėspaveikslo,kurįbūtųgalima
supriešintinuskarusiai tikrovei?Sektinoveiksmų 
modelio?Objektopavydui?

VI 4. Spec ta to r’iu jeišspausdintaPutino„knygos“–jau
spėjusiospasirodytiangliškai–recenzija.Anglai,kaip
visad,pasiryžęatleistiviską:neatgailautąKGBpraeitį,

neslepiamuskomplimentusRytųVokietijosSta si,Če
čėnijosgenocidą,imperinespretenzijas–tikėdamiesi,
kad„stipriranka“galųgalesutvarkysRusiją.Tarsijau
sykįnematėme,kaipjąsutvarkėkitosstiprios,gauruo
tosrankos.Didesnęveidmainystęsunkuirįsivaizduoti:
Austrijaitaikomossankcijosužtai,kaddemokratiškai
pasirinkopolitiką,nieko, išskyruskeletąabejotino
pakaltinamumofrazių,niekamblogonepadariusį;tuo
patmetugenocidąvykdantisŠaltojokaronusikaltėlis
pasitinkamasviltingaisaplodismentais.Reikėsknygyne
pažiūrėti,kąPutinassavoknygojesakoapieBaltijos
kraštus–netaikadkamnorsjiečiarūpėtų...
Grįždamasišpriešvelykiniųatostogųparsivežiauiš
Lietuvostrispoezijostomelius–Maironį,Radauską,
Venclovą.BeNaujojoŽidinionumeriųirdarkokiosat
sitiktinėsknygelės–taikolkasirvisamanolietuviška
bibliotekaKembridže.Kartaistaipužsinoripaskaityti
kokiąnorslietuviškąknygą,betbegrįžimoįLietuvą
niekonebus,jokiabibliotekačianiekopanašausnetu
ri...UžtatMiloszoIsos slėnioangliškovertimo–seniai
išleistoirjaudingusioišprekybos–elektroninėjeant
rarankiųknygųkrautuvėjepavykonusipirktinettris
egzempliorius.Taivienaknygų,kuriųstengiuosilaikyti
bentvienąatliekamąegzempliorių,kadtinkamamir
patinkamamžmoguigalėčiauprieprogospadovanoti.
Daugumačionykščiųjųnežino,obemanęsjasžinotų
darkeliaisžmonėmismažiau.

VI 10. Blac kfriars Day–dominikoniškospasauliečių
bendruomenėsdiena,dvidešimtpirmosios–irpaskuti
nės–josmetinės:matpoVelykųišprovincinėsOrdino
kapitulosOksfordegrįžęspriorasparvežėnaujieną,kad
nuorudensKembridžodominikonųnamuoseįsikurs
Anglijosprovincijosnoviciatas,irpasauliečiamsvietos
nebeliksią.Todėlšiemetsusivažiavokonevisibuvusieji
pasauliečiųbendruomenėsnariai–perdvidešimtben
druomenėsgyvavimometųnemažaijųspėjoprisikaupti.
Justilengvasgedulasnetenkantdvasiniocentro,savaip
pakreipusionevienočiaesančiųgyvenimą.Kalbama
apiebūduspratęstibendruomenėsgyvavimą,netgiapie
galimąbrolijosSanEgidiopavyzdžiukūrimą.Provisas
taskalbasapiepasauliečiųbendruomenėssvarbądo
minikonamsirapskritaiprovidencinęšiospasauliečių
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bendrijosreikšmęprasimušaneikigaloįsisąmonintas
suvokimas,kokiesvarbūsbuvodominikoniškiejime
taipatiemspasauliečiams,irnenoraspripažinti, jog
pasauliečiųbendruomenė,atlikusisavovaidmenį–iš
saugojusiKembridžodominikonųnamus,kuriemsgrėsė
uždarymas–galiausiaituripasitraukti,užleisdama
keliąvienuolijosaugimui:jiemsmetasaugti,omums
mažėti….Bendruomenės–kaipžmonės:koljigyvuoja,
viskasgerai,taipirturibūti,betateinametasmirti,ir
miršta,irnėrajokiosbūtinybės,kadjiapskritaibūtų
turėjusigyvuoti.Josbūtislaisva,tamtikraprasmetai
dovanaarmalonė;jipadarėįtaką,pakreipėžmoniųgy
venimus,irdabarliaujasibuvus,ožmonėspatysturi
rūpintissavimiirsavotolesniugyvenimu.The re is no 
eternalcity,thereisnoabidingstay...

VI 12.OakeshottoDraugijospietuosesėdžiuprieJo
KarališkosiosAukštybėsJordanijosprincoRašido,
manonaujosioskolegijos–Gon vil le & Cai us–studen
to.(Pirmąkartąturiuprogosįkąnorskreiptis„Jūsų
Aukštybe“.)Sirijosprezidentomirtiesprogajopaprašo
pakomentuotipolitinėspadėtiesArtimuosiuoseRy
tuoseperspektyvas.Besižavėdamasbejokiųregimų
pastangųčiapat,gimstančiatikrovalstybininkokalba,
susivokiunejučiompasiduodąssenoviniam,nuoamžių
atsikartojančiam,akimirkossnobizmąpranokstančiam
jausmui– intelektualo fascinacijai įgimtavaldžia,
tamnuovaikystėsdiegiamamargalnetpaveldėtam
valdymoinstinktui,neturinčiamniekobendraneisu
garbėtroška,neisuišskaičiavimu,neinetgisupatrio
tizmu–motyvais,lemiančiaisišrinktoarkitaipvaldžią
savopastangompasiekusiopolitikopasirinkimus.Šiuo
atvejuvaldžiosįprasminimoklausimasnetneiškyla:
kadgalimagyventikamkitam,onesavošaliaiirvaldi
niams,tiesiogneįsivaizduojama.Tai–irkarališkosios
valdžiostriumfas,irtragedija.

VI 13. IšLondonoatvažiuojaA.R.,niekadčianebuvęs,
Anglijojetiktrumpam.Retagalimybėkitoakimispa
žvelgtiįvietą,kuriojegyveniirkuritodėltokiaįprasta,
kadniekonebepastebi.Vienasdalykų,kuriuos,svečio
akimistarsiišnaujopamatau–taiKembridžosodai:
rūpestingaslaukiniųvijokliniųrožiųchaosas,gyvat
voriųarchitektonika,aliejingižoliųaromatai,vilio
jančiospaunksmės.Kiekpastangųreikianorintvisa
taipalaikyti.Nešimtmečiųsenumomūrai,osodaiiš
tiesųyrakultūrostęstinumoišraiška.Sodai,kuriuos 
reikianuolatprižiūrėti,kul ti vuo ti,kadjie išlaikytų
tąpatįpavidaląlaikotėkmėje.Omūraidaugkurir 
patysgaliišstovėtišimtmečiusnekažinkiektesikeis
dami.Olietuviaiaugatarpgriuvėsių,praeitissuvo
kiamapirmiausiakaipgriuvėsis:„Pelėsiaisirkerpėm
apaugusaukštai“–štaiLietuvospraeitis.Griuvėsiai,

sukuriaistęstinumastikmenamas,kuriuosgeriau 
siuatvejugalimamėgintiiššifruoti–nelyginantkaž
kienokitoakmenyje iškaltąhieroglifą:vienaipar 
kitaipįprasminti,apgyvendintivienokiaarkitokia, 
daugiauarmažiaumitinepraeitimi.Tačiaukaitikros
tapatybėsirtęstinumonėra,viskasvienodaifiktyvu 
irarbitralu.
Okąirkalbėtiapiesodus.Vieninteliai,Lietuvojelikę–
taikolektyviniai...

VI 30 – VII 1.Aplinkiniukeliu,perOksfordą,išvyks
tuįHeathroworouostą.Čiavistankiaunuskamba
lietuviškibalsai, įkuriuos išpradžiųspontaniškai
atsisukinėju–nesKembridže jųbeveiknepasitaiko
išgirsti.FinisAngliae.Vilniausorouoste,begaloilgai
laukdamasvisnesirodančiobagažo,baiginėjuantrą
kartąskaitytiEvelynoWaughBridesheadRevisited 
(apiejamepavaizduotąnešioamžiauspasaulį–senųjų
Anglijoskatalikųšeimų,išsaugotųtradicijų,kitoniškų
vertybiųirištikimybiųpasaulį,įkurį,pasakWaugh,
galbūtvedamažosdurelėsvienosišsenųjųkolegijųsie
noje).„Topasaulioniekadnebuvo,“–pagalvoju.Taip,
La Bel le Épo quebaigėsi–nors,būdamasKembridže,
kartaisšitogaliirnepastebėti.

VII 1–15. Lietuva–viskassusipynęirpersilieję:susiti
kimai,atsisveikinimai,šventėsiršventimai,bemiegės
naktys,konjakolydimipašnekesiaiikiaušros.Preziden
topriėmimeganžinomaišeiviųfigūra,mansuabejojus,
arsantarvėtaipjautikraiyraabsoliutusvisakotikslas,
onepriemonėsiektiLietuvosinteresų,imaisteriškai
šaukti:„Taikąsiūlotdaryti?!Šaudytikitamanius?!“
Vargeli,kokiasumaištis–kažin,arirPrezidentastaip
galvoja?Taipirnorisiatsikirsti,laimei,P.R.lūpomis
sveikoprotobalsasperpetįšnabžda:„Einamįsipilti
vynoirstaigiainuojodingstam“.

VII 15.Taipirnespėjęspabūti,grįžtuatgal.Išlėktu
vonuskubutiesiaiįvidurvasariosodopriėmimą,nes
norisidarspėtisusitiktižmones,kuriųpaskuigalbūt
nebepavykspamatytiikispalio,okaikurių–galirkele
tąmetų.Sodetarprožiųgriežiantisstyginiskvartetas,
gėlėsatlapuose,spalvingiklubiniaišvarkai,įmantriai
sulankstytosnosinaitės,skrybėlaitės irvėduoklės,
šampanotaurėsirjūroskiaukutųformossidabriniai
Pimmsindaisusiliejasiurrealistiniameįspūdžiųver
pete.Jaučiuosapsvaigęs,viskasnerealu...Sąmonėdar
nespėjopaliktiLietuvossujossužalota,deformuota
tikrove,sujosneviltimi,sujosgrėsmeišRytų,suiš
davikamsteikiamaisordinais,spaudoscinizmu,irto
kiomisretomisžmogiškosiosintegritasprošvaistėmis.
Očia–La  Bel le Épo quešermenystęsiasi...Kągi,in 
piam me mo riam...

Mantas adoMėnas
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trys sutartys
VytautasAlišauskas

Tarptautinėjeteisėjeesamadalykų,kuriuossunku
sutalpintiįbanaliasliberaliospolitinėsfilosofijossche
mas.Taiirnenuostabu:teisėturisavovidinęlogiką,
betdraugejituriaprėptijaiduotątikrovę.Vienastokių
netikėtumų–kadRomosPopiežiusyratarptautinės
teisėssubjektas,irnekaipVatikanovalstybėssuvere
nas,betkaipKatalikųBažnyčiosvadovas.Tiesa,gar
susisStalinoklausimas„kiekpopiežiusturidivizijų?“
tebesisukaantliežuviogalotiems,kaslabaivertina
vadinamąjąpragmatinępolitiką,tačiaugarsiaitaip
niekasnebeklausia.OirStalinoįpėdiniamsbuvonuo
latinisskaudulys,kadtasdivizijųneturintisPopiežius
LietuvosatkakliainepripažįstaSovietųSąjungosda
limiirneuždaromūsųšaliesdiplomatinėsatstovybės
prieŠventojoSosto.(Paskutinisšiuoklausimurūpinosi
mandingŠevardnadzė, jauprasidėjusperestroikai.)
TadirpasauliobendrijaipripažinusatkurtąjąLietuvos
valstybę,suŠventuojuSostu,kaipirsuJungtinėmis
Valstijomis,nereikėjoišnaujoužmegztidiplomatinių
santykių–diplomatiniaiatstovaičiaveikėvisąpoka
rį.OSovietųSąjunga–totalitarinėoficialiaiateistinė
valstybė–išreliginiųbendrijųbuvoatėmusijuridinio
asmensteises,tadjuolabiauignoravotarptautinėstei
sėspripažįstamąPopiežiausstatusą.Sovietųsantykiai
suŠventuojuSostu(ojuostekopalaikytidėlįvairių
priežasčių)galėjobūti tikneoficialūs irdažniausiai
nevieši.ViešojipropagandavaizdavoVatikanąkaip
„svarbiausiąAmerikosimperializmopagalbininką“,o
specialiosiostarnybosmėginorastiatskalūnųdvasinin
kųirsukurtitautinesbažnyčias.Pastarasismėginimas
žlugo,katalikailikovienybėjesuŠventuojuTėvu,bet
propagandairBažnyčiosatkirtimasnuovisuomenės
palikotamtikrąįspaudą.Mūsųšalyjejisatsiskleidė
jauatgavusnepriklausomybę.Paaiškėjodaugkamne
tikėtasdalykas:mūsųakademinėirpolitinėvisuomenė
yrasmarkiailaicistiška.Taineitinnustebinotuos,kas
žiūrėjoįaplinkąatviraiirneieškojopaguodosmiteapie
slaptaikatalikiškąLietuvą.Daugrimtesnėbėdabuvo
ta,kadBažnyčiąirreligijądaugelisintelektualineiir
politinei„viršūnei“priskiriamųžmoniųregimaždaug
XIXa.pabaigosXXa.pradžios„laisvamanių“akimis.
Išties–raudonąjapropagandatikėjomažakas,irta
riamasVatikanobendradarbiavimassupasaulinio
imperializmobastionuvarguargalėjoką jaudinti.

Sovietinislaikotarpistiesiogužkonservavoprieškario
politinio„elito“nepasitikėjimąBažnyčiakaiptautiškos
valstybėskonkurente.Tonepasitikėjimoracionalusis
atžvilgisdaugelyješaliųreiškėsidiskusija„kaspirmes
nis:DievasarTėvynė?“Politinėstikrovėsplotmėješi
diskusijavirsdavoBažnyčiosirValstybėskonfliktu;sme
toninėjeLietuvojejisreiškėsi,bekitako,kaipkovadėl
jaunimoorganizacijų(skautųirateitininkų)iršvietimo
įstaigųstatuso.Tamtikroaiškumoirstabilumoabiejų
pusiųsantykiamsteikėtik1927m.konkordatas.Toks
irbuvosvarbiausiassenųjųkonkordatųtikslas:tarp
tautinėssutartiesbūdusureguliuotiBažnyčiospadėtį,
įtvirtintijosteisesirsuteiktivalstybeipageidaujamas
privilegijas(pvz.,galimumądalyvauti,Popiežiuiski
riantvyskupus).
KonkordatosampratarėmėsiBažnyčiosirValstybės

kaipdviejų„pilnutiniųbendrijų“(so cie tas per fec ta)vizi
ja.Taisaupakankamos,savarankiškosbendrijos,tam
tikriorganizmai,sudarytiišdaugelionarių.Josturi
tarpusavyjeišsiaiškintiirapibrėžtisavokompetenciją
irrasti„mišrioskompetencijos“klausimųsprendimą.
Valstybėsorganizmonaryskatalikasčiasuprantamas
kaipdvigubopavaldumo(pasaulietineiirdvasineival
džiai)subjektas.Dvigubaspavaldumasiryragalimų
konfliktųšaltinis.Šikoncepcijatikopasauliui,kuriame
vyravomonarchinės,oXXa.autoritetinėsirnettotali
tarinėsvalstybės.XXa.antrospusėsistorinėirpolitinė
padėtisišesmėspasikeitė.
VatikanoIISusirinkimaspermąstėnaująpasaulio

situacijąirteologiškai jąįprasmino.Religinėsirpa
saulietinėsbendruomenėssusitinkažmoguje.Žmogaus
asmuo,jogerovėyraabiejųbendrijųtikslas.Kiekviena
bendrijatarnaujažmogausgeroveisavaip,tačiauyra
sričių,kurbendraiveikiantgalimapasiektididesnės
pažangos.Taddabartiniųkonkordatų,arba,sutarčių
prielaidayranenegatyvi–išvengtikonfliktų,betpozi
tyvi–sudarytisąlygasbedradarbiauti.Antravertus,
žmogausteisiųsampratareikalauja,kadvalstybėne
tikformaliaipripažintųsąžinėsirreligijoslaisvę,bet
irgarantuotųgalimybęjanaudotis.Tadindividoatveju
susitarimoužduotis–neišspręstidvigubopavaldumo
problemą,onumatytigeriausiassąlygasvisosepriva
tausirviešojogyvenimosritysežmoguiįgyvendintisavo
teises.Galųgalepripažįstamairteisėtapasaulietinių

Bažnyčia ir valstyBė
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dalykųautonomijabeiBažnyčiosteisėsavosritiesrei
kalustvarkytibevalstybėskišimosi.
TokianaujaBažnyčiosirValstybėssantykiųkoncep

cijairlėmė,kadpookupacijostvarkantdiplomatinius
santykiussuŠventuojuSostu,nebuvokalbamaapie
1927m.konkordatoatgaivinimą,norskomunistinės
valdžios1940m.sprendimasjįnutrauktibuvoniekinis
tiekBažnyčios,tiektarptautinėsteisėspožiūriu.Sunku
buvotikėtis,kadvisipolitikaiLietuvojekaipmatsupras
šiuolaikineeuropietiškažmogausteisiųsampratapa
grįstąBažnyčiosirValstybėssantykiųmodelį.Visdėlto
greitairyžtasipradėtirengtisutarčiųprojektus.Jie
rengtikeletąmetų,vėliauprasidėjoįprastatarptautinių
sutarčiųprocedūra:LietuvosRespublikosirŠventojo
Sostodelegacijųderybos,parafavimas,sutarčiųpasi
rašymas,PrezidentoteikimasSeimui.Š.m.liepos20d.
Seimassutartisratifikavo.78(dėlkariuomenėssielova
dos–79)balsaibuvo„už“,2(5)„prieš“,5(7)„susilaikė“.
Pirmužvilgsniudidesniopasipriešinimoratifikavimo
įstatymuinebūta–tikduSeimonariaipasisakėprieš
sutartis.Tačiaureikiapaminėti,kadposėdyjeužsiregist
ravo91Seimonarysiš137.Kitųsalėjetiesiognebuvo.
YpačdėmesįpatraukiaCentrofrakcija–iš17asmenų
balsavimedalyvavo3(dėlkariuomenės–4).Artairodo
vidiniusnesutarimusdėlBažnyčiosvietosvisuomenės
gyvenime?Ogaltaipaprastaspolitinismanevras–ne
balsuoti„prieš“,–daugeliuirinkėjųtainepatiktų,bet
irneparemtiįstatymo?Artiesiogreikalasatrodėper
menkas,kadjamaukotumsmagiasvasarosvalandas?
Galibūtiirtaip,irdarkitaip,betyrafaktas,kaddidelė
Seimonariųdalisbalsavimotiesiogišvengėirįstatymų
projektaipriimtidaugiausiaesamųirbuvusiųkonser
vatorių,krikdemųbei„moderniųjų“jųkolegųbalsais.
Racionaliaiargumentuotipriešsutartisnetkraštutinė
kairėvargiaigalėjo.
Rengiantprojektus,oirderybųmetu,buvorūpestin

gaiatsižvelgiamaįLietuvosįstatymus,todėlypatingų
netikėtumųjosenėra.Praktiškaijosapibendrinalig
šiolinęmūsųvalstybėslegislacijąirpraktiką,susietą
sureliginiųbendrijų,konkrečiai–KatalikųBažnyčios,
veikla.SutarčiųdvasiąnusakoSutartiesdėlsantykių
tarpKatalikųBažnyčiosirValstybėsteisiniųaspektų1
straipsnis:„1.ŠventasisSostasirLietuvosRespublika
sutinka,jogtiekKatalikųBažnyčia,tiekValstybėyra

nepriklausomosbeiautonomiškoskiekvienasavosrityje
ir,laikydamosišioprincipo,glaudžiaibendradarbiauja
siekdamoskiekvienožmogausirvisuomenėsdvasinės
irmaterialinėsgerovės.2.KompetentingosLietuvos
Respublikosinstitucijos irkompetentingosKatalikų
Bažnyčiosinstitucijosabiemšalimspriimtinaisbūdais
bendradarbiaujašvietimo,kultūros,šeimos,socialiniais,
oypačdorovėsbeižmogausorumoapsaugosklausi
mais“.Šisstraipsnis išreiškiaesminįsusitariančių
šaliųsantykiųprincipą–BažnyčiairValstybėnėra
neipavaldivienakitai,neiatskirtavienanuokitos
(kaipbuvoSovietųSąjungoje).Abišalys,Konstituci
nioteismožodžiutariant(plg.20000630sprendimą),
yraat ski ros, betdraugeveikia,„siekdamoskiekvieno
žmogausirvisuomenėsdvasinėsirmaterialinėsgero
vės“.IššioprincipoplaukiaBažnyčiosteisėvadovautis
KanonųTeisėsKodeksuirValstybėsįsipareigojimas 
pripažintiKodeksupagrįstusBažnyčiossprendimus. 
Katalikiškomsšvietimo,kultūros,jaunimoirkt.orga
nizacijomspripažįstamoslygiosteisės–bekitako,ir
teisėįvalstybėsparamąjųprogramoms–sukitomis
nevalstybinėmisorganizacijomis.Norsšiosteisėskyla
išmūsųšaliesįstatymų,tačiaukaikadaatsirasdavo
neaiškumųirnetdiskriminacijosatvejų–argumen
tąpareigūnai išsakydavoganatvirai–„katalikiška
draugija,taiteguBažnyčiająirremia“.Svarbūssusi
tarimaišvietimoklausimaistiksliaiapibrėžiatikybos
mokytojųstatusą,numatopriemonesjųkvalifikacijai 
kontroliuoti,vadovėliųkokybeigerinti.Benenaujau
siairmažiausiaiprieštaravimųsukėlusisutartis–dėl
kariuomenėjetarnaujančiųkatalikųsielovados.Karo
kapelionainuošiolturėtųtaptikariuomenėskasdieny
be,oneišskirtineprabangaarpramoga.Žinoma,karių
sielovada–išskirtinėsritis,jaireikėsrimtairuoštis,ir
parengtikonkrečiuskariuomenėsordinariatonuostatus
tariantissuKraštoapsaugosministerija(10str.).
Nekartąbūgštauta,arspecialiossutartyssuŠven

tuojuSostuneprivilegijuosKatalikųBažnyčioskitų 
tradiciniųreliginiųbendrijųatžvilgiu,pamirštant,kad
Bažnyčiašiomissutartimisnesiekiasaujokiųprivilegijų.
Kadangišiosneseniairatifikuotossutartysišgryninair
įvienąvietąsutelkiadaugelįsvarbiųteisiniųsprendi
mų,josgalitaptipavyzdžiu,kaiptvarkytinisantykiai
sukitomistradicinėmisbendrijomis.

vytautas ališauskas





367NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 7–8

BirželiomėnesįpablogėjoLietuvosir
Rusijossantykiai.Beveikkassavaitę
iškylanaujasnesutarimasarbatrin
tiesobjektas.Jauseniaitaipnežvan
gėjoretorikoskardai.LietuvosSeimas
metėkelisiššūkiusRusijai:įstatymą
dėlokupacijosžalosatlyginimobei
pareiškimą,kritikuojantįneigiamą
RusijospožiūrįįLietuvossiekįtapti
NATOnare.
Kremliustikrainelikoskolingas.

PersavovizitąVokietijojeVladimiras
Putinaspareiškė,kadNATOelgtųsi
neatsakingai, jeipriimtųPabaltijo
šalis.TaidestabilizuotųnetikRusiją,
betirvisąpasaulį.Rusijosatstovai
pradėjoaiškinti,kadLietuvanebu
voSovietųSąjungosaneksuota1940
m.RusijosDūmosgynyboskomiteto
pirmininkasAleksejusArbatovaspa
reiškė,kadRusijaveikiausiaiišdėsty
sianti300000kariųBaltarusijoje,jei
Latvija(supraskite–betkuriBaltijos
valstybė)įstosįNATO.PagaliauRu
sijossaugumassukurpėirišplatino
pasakėlęapiesulaikytąLietuvos ir
AmerikosCŽVšnipąPaveląIljiną.
Lietuvojelygiagrečiaiužvirėvidaus

politikosbatalijos.Opozicijakonser
vatoriams,ypačSeimopirmininkui
VytautuiLandsbergiui,priekaištavo,
kadjiekurstonesantaikąsuRusija
vidauspolitikossumetimais,ryžtasi
blogintisantykiussugalinguRytųkai
mynu,siekdamisutelktisavorėmėjus
Seimorinkimams.Landsbergisbuvo
kaltinamasirle se ma jes teužpastan
gaspasisavintiprezidentoAdamkaus
prerogatyvąvadovautiLietuvosužsie
niopolitikai.
Lieposviduryjeaistrosaprimo,

betviskątebegaubiamigla.Neatsa
kytųklausimų–aibė.ArLietuvosir
Rusijossantykiaiištiesųpablogėjo?

Rusiška ruletė

ArSeimonutarimaisukėlėMaskvos
pyktį,artiksuteikėKremliuiprogą
darytitai,kąjisvisvienketinodaryti?
ArRusijalaikosinuosekliospolitikos
Lietuvosatžvilgiu?Jeitaip,arjikin
ta,irarpokyčiaisusijęsuPutinu?Ar
tokiosretorikoskovoskenkiaLietuvos
pastangomspatekti įNATO,ar jos
neturijokiopoveikio,argalnetpade
da,nesatskleidžiaRusijosslepiamą
agresyvumąirimperialistinęmąsty
seną?ArLietuvospolitikaMaskvos
atžvilgiunuosekliirkasjąlemiaarba
darodidžiausiąįtaką–Prezidentas,
Seimas,Užsienioreikalųministerija
arpaprastainercija?
Sunkunuspręsti,kokiostaktikos

Lietuvaturėtųlaikytis,reaguodama
įRusijosveiksmus,nežinantprinci
piniųMaskvosnuostatųLietuvosir
Baltijosšaliųatžvilgiu.Akivaizdu,kad
PutinuisvarbuatkurtigalingesnęRu
siją.BetkasyratagalingesnėRusija,
kuriosepolitikossrityseirpasaulio
regionuosejistengsisrodytisavoga
liąirprimestisavovalią?Ūkiškaiir
demografiškaisusilpnėjusiosRusijos
karinisirpolitinispotencialasnebus
greitai (jei išvisbus)atkurtas.Tad
Maskvaitekstausotijėgasirrinktis,
įkurįkovoslaukąjasmesti.
Esamabentdviejųryškiųalternaty

vų.Pirma,Rusijagalisiektibuvusio
supervalstybėsvaidmens,otaireikš
tų, jogji,pasikliaudamasavobran
duolineginkluote,stengtųsiatsverti
Amerikos įtakąnet tolimiausiuose
pasaulioužkampiuose.Antra,jigali
tenkintiskuklesniuvaidmeniu,savo
galiądemonstruodamatikvadinama
jame„artimajameužsienyje“iršiek
tiekužjo.ŠiuoatvejuRusijastiprintų
savosausumoskariuomenęirkitas
nebranduolinespajėgasiratkakliai

priešintųsikitųskverbimuisiįtai,ką
jilaikosavoteisėtatradicineinteresų
sfera.KaiptikšisvariantasLietuvai
būtųpavojingiausias.Viešiginčaitarp
gynybosministro IgorioSergejevo
irGeneralinioštabo
viršininkoAnatoli
jausKvašnino dėl
strateginiųginklų
apimties irstatuso
ro do, kad Ru si ja dar 
neapsisprendė dėl
strateginės kryp
ties.
Panašisituacijair

suRusijospolitikos
Lietuvos irBaltijosšaliųatžvilgiu
pagrindais.Irčiamatytiduvariantai.
Pirma,Rusijospolitikayradiferen
cijuota, išesmėspragmatiška,rea
guojantiįtikrusarįsivaizduojamus
iššūkius, skubanti išnaudotivisas
galimybessavointeresamsginti.An
tra,Rusijospolitikayravienalytė,
nedviprasmiškainukreiptapriešBal
tijosšalisirjųpastangasintegruotisį
Vakarus;norstaktiniaissumetimaisir
siekiamasukurtinuosaikiospolitikos
regimybę,atskirosšalysvertinamos
skirtingai.
Pagalpirmąjįvariantąsantykius

suBaltijosvalstybėmislemiarealūs,
betlanksčiaiinterpretuojamiRusijos
interesai–rusųmažumosteisiųgy
nimas,priešinimasisNATOplėtrai,
ekonominės įtakosBaltijos šalyje
stiprinimas.Daromasspaudimas,bet
nesigriebiamaradikaliųpriemonių,
pavyzdžiui,griežtųūkiniųsankcijų.
1992–1995m.Estijabuvopagrindinis
Maskvostaikinys,išdaliesdėlto,kad
nesuteikėvietosrusamspilietybės,
reikalavo,kadMaskvapripažintų
1920m.Tartusutartį,buvopirmoji,

KęSTUTISK.GIRNIUS

žvilGsnis
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atsisakiusirublio.Betdalistrinties
priežasčių išnyko,Estijosdiploma
tai išmokoprilaikytisavoliežuvius
irnereaguoti įkiekvienąMaskvos
priekaištą,irsantykiainormalizavo
si.Latvijospadėtisyrakeblesnė,čia
Rusijos interesaigerokaistipresni.
Latvijojegyvenadaugiausia rusų,
jie jaučiasidiskriminuojamipiliety
bėsirkalbųįstatymais.Latvijayra
ūkiškaisvarbiausiašalis,irnetikdėl
Ventspilionaftosterminalo.Rusaiįta
kingiLatvijosūkyje,ypačbankuose.
GaliausiaiypatingairLatvijosgeo
strateginėpadėtis.Neutralizuotaar
neutraliLatvijasumenkintųEstijos
irLietuvosnarystėsNATOreikšmę,
atkirstųEstiją,netiesiogiai irSuo
miją,nuoNATObranduolio.Įtampa
kartaismažėja,pvz.,1998m.Latvijai 
sušvelninuspilietybėssuteikimosą
lygas.Betpamatinispriešiškumas
lieka.Rusijos interesaiLietuvoje
yraganakuklūs,rusųmažumanėra
diskriminuojama,tadsantykiaipa
stovūsirpakankamaidraugiški.Tad
atitinkamiLietuvosveiksmaigalėtų
šįpolinkįsustiprinti irnetpaversti
RusijągeruLietuvoskaimynu,gal 
netdraugu.
BetyrairantrojiRusijosstrategijos

interpretacija,pagalkuriąRusijaturi
vieningąnedraugiškąpožiūrįįvisas
Baltijosvalstybes,nors irneketina
imtisjassusigrąžintijėga.Santykiai
suLietuvabuvošiltesninetiekdėl
objektyviųpriežasčių,kiekdėl to,
kaddiferencijuotaitraktuotiLietuvą
diplomatiškainaudinga.Kremliusgali
viešaitvirtinti,jogjisnėraišprincipo
nusistatęspriešBaltijosšalis.SuLie
tuvasugyvenama,nesjineskriaudžia
rusųmažumos.SantykiaisuLatvija
esąbūtųpanašūs,jeijigražiauelgtųsi
suvietosrusais.
JeišiuopožiūriusvarbuLietuvą

traktuotiskirtingai,taikitaisatvejais
suBaltijosvalstybėmiselgiamasivie
nodai.Didesnėnuolaidavienaiverstų
darytipanašiąnuolaidąkitoms.O
nuolaidųpobūdisirapimtisgriežtai
ribota.Taigigalimapasirašytisienos
demarkavimosutartįsuLietuva,bet

atidėtijosratifikavimą.Priešinguat
vejusantykiaibūtųpernelygnormalūs
irreiktųdėlsienossusitartisuEstija
beiLatvija.Juolabnegalimapritarti
vienosBaltijosvalstybėsįstojimui į
NATO.Neperžengiamalinijaaiški.
Teoriškainustatyti,kuriintepreta

cijatiksliaunusakoRusijospolitiką,
galimapatikrinusjųateitiesprogno
zes.JeiRusijosstrateginėsnuostatos
yrapriešiškosvisomsBaltijosšalims,
taidarkurįlaikąnebusratifikuojama
sienosdemarkavimosutartis.O jei
RusijosišpuoliaipriešLietuvąkurį
laikątęstųsi,Maskvaturėtųgerinti
santykiussuvienaišLietuvoskai
mynių,veikiausiaisuEstija.Betjeigu
Rusijospolitikayradiferencijuotair
pragmatiška, sienosdemarkavimo
sutartis turėtųbūti ratifikuojama,
irpalygintigreitai.Beto, išpuolių
priešLietuvąneturėtųlydėtisanty
kiųsuEstijaatšilimas,jeiEstijato
nenusipelnė.
Nuo intepretacijos teisingumo

priklauso irretorikoskovųvertini
mas.JeiguRusijaišesmėspriešiškai
nusistačiusi irtik ieškojodingsties
įtampaipadidinti,Seimo iššūkiai 
atlikolabaikuklųvaidmenįirnepa
keitėsantykiųpagrindų.Tonegalima
tvirtinti,jeiguRusijospolitikalanks
tesnė.Šiuoatvejuliūtotampymasuž
ūsųgaliturėtineigiamųpadarinių,
netužkirstikeliąsutartiesratifika
vimui.
Betreikalainėratokiepaprasti.

Keliųprognoziųnepakankainterp
retacijosteisingumuinustatyti.Tas
patsRusijosveiksmasderasuabiem
interpretacijom.Pastaruojumetu
prisiminta,kad1991m.pasirašyta
tarpvalstybiniųsantykiųpagrindų
sutartisyraterminuota.Visiskirsniai,
išskyruspirmąjį,galiojadešimtme
tųiryraautomatiškaipratęsiamitik
tada,jeinėvienapusėpusmetįprieš
baigiantisterminuineprašopakeiti
mų.Jaudabarnuogąstaujama,kad
MaskvaversLietuvądarytinuolaidų,
juolabjogjivilsis,kadnaujojivaldžia
busjainusiteikusipalankiau.Šiprog
nozėperdėmpesimistiška.Betkoks

mėginimasradikaliaipakeistisutartį
sukeltųpasipiktinimoirprotestųban
gą,kuriribosnaujosvaldžiosveikimo
galimybes,osutartiesdenonsavimas
arbaLietuvainepriimtinųsąlygųiškė
limassustiprintųnuomonęVakaruose,
kadRusijospolitikaradikalėjairke
liadidesnįpavojųkaimynams.Tada
įtikinamesni taptųNATOnarystės
šalininkųargumentai.JeiMaskvoje
dominuotųgriežtosioslinijosšalinin
kai, jietaisuprastųirnereikalautų
esminiųsutartiespakeitimų.Pana
šiai,betdėlkitųpriežasčių,elgtųsi
Maskva,jeiužsieniopolitikosgaires
reguliuotųpragmatikai.Santykiaisu
Lietuvatieknepablogėjo,kadreiktų
griebtistokiųradikaliųpriemonių,
kaipsutartiesdenonsavimas.
Rusijosirkitųšaliųužsieniopoliti

kanėravienąkartąnustatomavisiems
laikams,netkaiuoliaistengiamasi
užtikrintitęstinumą.Kozyrevas,Pri
makovas,Putinas–kiekvienaspaliko
skirtingąantspaudąRusijosužsienio
politikoje.Diplomatai,kaipirkitibiu
rokratai,nėraabejingisavoviršininkų
norams,tadpasukodiplomatijoslaivą
įministromėgstamusvandenis.Pats
kursasdažnaiyratrapuskompromi
sas,kurįgalidestabilizuotiišorėsįvy
kiai.Seimonutarimaigalitieknuvilti
arsusilpnintipragmatikus,kadlaimės
konfrontacijoskursas.Tadveiksmai,
turintyspadėtinustatyti,kuri in
terpretacijalabiauatitinkatikrovę,
išdaliespakeičiatikrovę,okartuir
interpretacijostikslingumą.
Interpretacijosmigla liksneper

matoma,betvienasdalykasaiškus.
NepaisantnemenkoprezidentoAdam
kausmoralinioautoriteto,užsienio
politikairtoliauslysišjorankų,jei
jisneturėsjokiųnaujųidėjų.Kasdie
niusdarbusatliksdiplomatai.Visuo
menės,Lietuvos iružsieniodėmesį
patraukstie,kuriepasakokąnors
nauja.Prezidentopatarėjaineturėtų
skųstisPrezidentogaliųuzurpavimu,
nesjųnesugebėjimaskąnorssugal
votiatveriakeliątiems,kuriepajėgia
prabiltikitaip.

žvilGsnis
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Išblėsosimboliai,mitaitaposvetimi,tačiautik
rojijuosįkvėpusigyvojidvasianevirtotiesiog
Nieku.[...]vadinasi,mitiškumastebegyvuoja
mumysetoliau,tiesa,paslėptas,tačiaunetiek,
kadnegalėtumejoaptiktiiratskleisti.

Ul rich Mann1

Plačiaipripažintame„Religijųžodyne“,parengtame
HansoWaldenfelso, remitizacijos (Remythisierung)
sąvokaaiškinamataip:„Normosirvertybiųsistemos,
nustojusiostradiciškaigaliotidėlardomojoApšvietos
poveikio,vėlįvesdinamoskartusuprasmękuriančiais
reikšmiųkompleksais,kurienorsirnebėrarišliaipa
pasakojamiirfilos.[ofiškai]sutirštintinebevirstaide
ologija,betvisdėltoyraveiksmingi.Šie„kasdienybės
mitai“(R.Barthes)yraišsklidę(diffus)irnesileidžia
preciziškaisuvokiami,tačiau,nepaisantto,turinenu
vertinamosgaliosformuotidabartį“2.
Tie„prancūzųkasdieniogyvenimomitai“,kuriuos

analizuojaRoland’asBarthes’asveikaleMythologies 
(vokiškasvertimasMythendesAlltags3),yranauji,
sekuliarūs,irjuosekalbamaapiedabartį;senųjų–va
dinkimejuostradiciniais–mitųpamatinisįvykisvisada
yrabuvęspriešistorėje,in il lo tem po re.Beto,tradi
ciniųmitųtematikayraganaaiškiairibota(„pradžių
pradžia“,paklydimas,išganymas,eschatologija,išmintis
irpan.–taifilosofinėstemos),oBarthes’o„kasdienybės
mitais“galitaptibetkas.Jisteigia:„Yramitoformos
ribos,betturinio–jokių.Arviskastadgalitaptimitu?
Manau,kadtaip,nesuniversumasyraikibegalybėssu
gestyvus.Kiekvienaspasaulioobjektasgaliišuždaros, 
nebyliosegzistencijospereitiįaptariamą,visuomenei
užvaldytiatvirąbūvį,nesjoks–natūralusarbanena
tūralus–įstatymasnedraudžiakalbėtiapiedaiktus“4.
Beto,tojeBarthes’omitologijoje„Kaikurieobjektai 

tampamitiniožodžiogrobiutikakimirkai,paskuijie
vėldingsta,kitiužimajųvietąirvirstamitu“5,otra
diciniaimitainėrastochastiniaidariniai–jierandasi
iškilusegzistencineireikmei išsiaiškintipasaulio ir 
žmogausjameprasmę,jiearbajųfragmentaiišlieka
pertūkstantmečius.
Čiaimamėsaptartikiekkitokių„kasdienybėsmitų“

(Barthes’oterminasčiairgitinka)porūšį–taitradicinių
mitųnuotrupos,arbatikjųatšvaitai,desakralizuoti,
nesseniaiatsijęnuoatitinkamųritualų,irtodėltapę
kasdieniški.
SkiriantnuoBarthes’oanalizuotųjų,kuriepagaljų

išplitimąvadintinididžiaisiais,šiuosgalimavadintima
žaisiais„kasdienybėsmitais“.Jiereiškiasitikkaipseno
sioslietuviųmitologijospadrikosatplaišos,dabartinėje
lietuviųkalbojedažniausiaimanifestuojamosdievybių
vardais.Galimaskirtitrisšiųvardųvartojimorūšis:1)
remitizuotavartosena,2)demitologizuotavartosenair
3)mitologizuotapseudomitiniųvardųvartosena.

1. re mi ti zuo ta var to se na

Lietuvojemitiniųbūtybiųvardus imtavartotias
menvardžiaistikXXa.pradžioje, taigi tuomet,kai
kulminacijąpasiekėtautinioatgimimosąjūdis,įkvėp
tasirveikiamasromantizuotoistorijosvaizdavimoir
aiškinimo.Įtautiniųvardųrepertoriumąbuvoįtraukti
seniejilietuviųasmenvardžiai,daugiausiaistoriniuo
sešaltiniuosepaminėtikunigaikščiųvardai(Aµgirdas,
Gedimínas,Kęstùtis, Míndaugas,Vôtautas,Vytìnis ir 
kt.).Tačiaumoteriškųasmenvardžiųistoriniuosešalti
niuoserastavoskeletas(Birùtė,Danùtė,Ringãilė),todėl
sudarinėjantkalendoriųvardynuslabaipravertėmiti

Ma žų jų „kas die ny bės Mi tų“ at švai tai 
lie tu vių vaR dy ne

BronysSavukynas

tEMa: liEtUviŲ MitOlOGiJa

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.

1 Mann u., „apie mi ti nį mąs ty mą“, in: NaujasisŽidinys-Aidai, 1993, 
nr. 3, p. 14.

2LexikonderReligionen, begr. von Franz könig, hrgs. von Hans 
Wal den fels, 2. aufl., Frei burg im breis gau: Her der, 1988, s. 445.

3 bart hes R.,MythendesAlltags, deutsch von Hel mut scef fel, suhr
kamp ver lag Frank furt a. M., 1964.

4 Ibid., p. 85–86.
5 Ibid., p. 86.
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niųbūtybiųvardai.Naujojolietuviųtautiniovardyno
radimasispatvirtinaHansoGeorgoGadamerioteiginį,
kadromantizmui:„Mitastampanešėjusavosiostiesos,
neprieinamosracionaliampasaulioaiškinimui“6.
Įtautiniųvardųsąrašuskalendoriuosebuvoįtraukti

konevisųžinomųsenovėslietuviųmitiniųbūtybiųir
dievybiųvardai.Taddabarganadažniyratokiemo
terųvardai:

Aust¸ja–bičiųdievybė,„šeimynos,rimtųirsantūrių
moterųglobėja“(:liet. ãus ti, ãus ty ti);

Da liâ–dievybė,„likimodalytoja“(:liet.dalôti);
Ga bijâ–namųžidiniodeivė(:liet.góbti,praes.gåbia, 

gõbia);
Lãima–gyvenimopradžios,gimimo, likimodeivė

(<*laid-mâ:liet.leisti,laidyti).
Šievardaitebeturi išlaikęsimbolinįryšįsusenai

siaismitais,ganaaiškiosyrajųnuorodosįatitinkamas
dievybiųfunkcijas,todėl jųvartojimągalimalaikyti
remitizuotu.Neabejotina,kadpagoniųreligijojebūta

draudimožmonėmsduotimitiniųbūtybių,ypačdievybių,
vardus;šiemsvardamsgaliojotabu,tadjųvartojimas,
kadirsuvokiantmitinęprasmę,jausuponuojadesak
ralizuotą„kasdienybėsmitą“.Suprantama,šiųvardų
reikšmiųmitologinėkonotacijapareinanuojųrecipientų
mitologijosišmanymo.Recipientai,kuriemsžinomos
atitinkamųmitiniųbūtybiųfunkcijos,šiemsvardams,
beabejo,teikiaonomantinęreikšmę,t.y.vardulinki
to,kąnusakonumanomajoetimologinėarkonotacinė
reikšmė,pvz.,suteikiantvardąAustėja,galibūti jai
linkimatapti„rimtairsantūriamoterim“.
Apiešįromantinį„prietarą“,regis,galimapasakyti

tąpatį,kaipirapietikėjimąkarviųšventumuIndijoje.
8amedešimtmetyjeatliktastudentųapklausaparodė,
kadjieišdalies–maždaug35procentais–karviųšven
tumutiki,oišdalies–maždaug65procentais–netiki.
Taigitikėjimas,pasakAlgirdoJuliausGreimo,yrane
kategoriška,oreliatyvisąvoka7.

2. de mi to lo gi zuo ta var to se na

KultūrossociologasVytautasKavolissavostudijos
„Civilizacijųanalizė“skyriuje„Moralėshumanizavimas
ir„sakralumosugrįžimas““šitaipaptariakultūrossak
ralumo–sekuliarumodichotomijosvienąišaspektų:

 Sakrali(tai,kasspontaniškaigerbiama
 dėljopatiesvertės)
Kultūros
pobūdis
 Sekuliari(tai,kaspanaudojamaindividu

 aliemsargrupiniamsinteresams)8.

TaippatirBarthes’oįvardyti„kasdienybėsmitai“,
ypačmitologiniaivardai,panaudojamipragmatiš
kiemstikslams,pvz.,reklamai–firmųirnetprekių
pavadinimams–nesdėlsavoneskaidriosreikšmėsturi
slaptingumoirfascinacijosgalios.Antaiskutimosiputos
(madeinEuropeanCommunity)pavadintosExcalibur 
(karaliausArtūro legendiniokalavijopavadinimas).
Tikvisdėltokeista,kodėltaippavadintosputos,one
skutiklis.
Lietuvojedabarnemažaifirmųyrapasivadinusios

mitiniųbūtybiųvardais.Galimaskirtidvitokiųpava
dinimųrūšis:1)prasmingaimotyvuotąįvardijimąir2)
nemotyvuotą,kaietimologinėarbakonotacinėvardo
reikšmėneturiniekobendrasuįvardijamuobjektu.
Pirmojoatvejogalimapateiktitokiųpavyzdžių:

Auš la vis–vaistinėsVilniujepavadinimas(taiiškreip
tasenųjųprūsųdievavardžioAus chauts(pagalLuką

6 Ga da mer H. G., „Mi tas ir pro tas“, in: idem, Istorija,menas,kalba, 
su da rė ir ver tė arū nas sver dio las, vil nius: bal tos lan kos, 1999, p. 22.

7 Grei mas a. j., Tautosatmintiesbeieškant.Apiedievusiržmones, 

Paulius Galaunė. Prie Mildos aukuro griuvėsių. 
iliustracija iš žurnalo „jaunimas“. 
1913 m. balandžio mėn.

vil nius– Chi ca go, 1990, p. 21.
8 ka vo lis v.,Civilizacijųanalizė, vil nius: bal tos lan kos, 1998,  

p. 264.

bRo nys sa vu ky nas
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Davidą)forma,vėliauAus chleuts–„visųnegalių,ligų
irsveikatosdievas“);
Austėja–jaunimosavanoriškosveiklosorganizacija

(bičiųdeivėsvardasprimenastropumodorybę);
Ga bi ja ir Lai ma–taipvadinasižurnalaimoterims;

jauaptartosšiųdeiviųfunkcijos,beabejo,simboliškai
susijusiossušiųžurnalųpaskirtimi.
Turbūtdaugdaugiaudievavardžiųįvairiųfirmųpa

vadinimamsvartojamaprofaniškai–besimbolinioryšio
tarpvardoreikšmėsirobjektopaskirties.Remiamasi
vienjųslėpiningomisirtodėlfascinuojančiomis,var
totojuionomasiologiškainemotyvuotomisreikšmėmis,
kaipantai:

Ga bi ja–maistoprekiųparduotuvėVilniuje;Lai ma9–
viešbutisirnaktinisbarasDruskininkuose;Perkūnas–
restoranasVilniuje (Perk¿nas–griaustiniodievas,
pagalGreimoapibrėžimą„dieviškosiosiržmogiškosios
tvarkossaugotojas“).

3. Mi to lo Gi zuo ta Pseu do Mi ti nių 
vaR dų vaR to se na

XIXa.pagrįstaiapibūdinamaskaipistorizmoamžius.
Lietuvojetaibuvoromantiškojoistorizmolaikotarpis.
Romantizmasįtvirtinotokiąindividosąmonėsstruktūrą,
kuriesmingaiskiriasinuošvietėjiškosasmenybėspro
todiktato.Gadameristaipnusakoromantizmoirmito
santykį:„Betmitoirprotosantykisyrairromantizmo
problema.Jeiromantizmulaikomebetkokįmąstymą,
kurisneatmetagalimybės,kadtikrojidalykųtvarka
yranešiandienirnebuskadanors,betkadjikažkada
buvo,irkadesamamarbūsimampažinimuinepriei
namoskažkadažinotostiesos,taiakcentaiišsidėlioja
visaikitaip.Mitastampanešėjusavosiostiesos,ne
prieinamosracionaliampasaulioaiškinimui.[...]Taip
perkainojęsmitą,romantizmasatvėrėištisąplatųnaujų
tyrimųlauką“10.
GarsusisJacoboGrimmoveikalas„Vokiečiųmito

logija“ (DeutscheMythologie),pagrįstaipripažįsta
masdavęspradžiąmoderniajaimitologijai,pasirodė 
1835m.TaispatmetaisVilniujebuvoišleistasTeo 
doroNarbutodevyntomės„Lietuviųtautosistorijos“ 
pirmas tomas „Lietuviųmitologija“ (MitologiaLi-
tew s ka).Nekritiškainaudodamasisistoriniųšaltinių 
duomenimis,juospapildydamasnevajopatiesrekonst
ruotais,oištikrųjųpatiessukurtaisarkompiliuotais
faktais,suplakdamasvisųbaltųtautų(lietuvių,lat 
vių,prūsų)medžiagą,rigoristiškailaikydamasis in 
terpre ta tio clas si ca (t.y.graikų–romėnųpanteono 
atitikimo)nuostatos,Narbutasparašėkone „išsa 
miausią“tuometinėjeEuropojemitologijosveikalą.

Tarpkitko,vienaspirmųjųšioveikalokritikųbuvo
žinomasvokiečiųkalbininkasAugustasSchleicheris;
jiskonstatavo,kadveikalasparašytasbederamotiks
lumoirkritiškumo11.
Reikiapasakyti,kadiš130(sic!)Narbutoaprašytų

mitiniųbūtybių,kogero,daugiaunegupusėyrajopa
tiespramanytos.Tai,kadNarbutomitologijavertinama
kritiškai,buvožinomaganasiauramspecialistųbūriui,o
patriotiškainusiteikusi,romantinioentuziazmoapimta
šviesuomenėNarbutomitologijąpriėmėpalankiaiirnet
supasididžiavimu.TuometLietuvojelabaipopuliarus
lenkųrašytojasJózefasI.Kraszewskis,norsirkritiškai
vertindamasNarbutomitologiją,savoveikaluoseišjos
panaudojoganėtinaidaugmedžiagosiršitaipprisidėjo
prieNarbutofalsifikatųplatinimo.
Keletastokiųfalsifikuotųdeiviųvardųpakliuvoirį

tautinįvardyną,pvz.:
Mílda–ganapopuliarusvardas,pasakNarbuto,

„meilėsirpiršlybųdeivė“;
Nijõlė–„požemiodeivė,pragarokaralienė“(Narbuto

Paulius Galaunė. Pasakų žinynas. iliustracija 
iš žurnalo „jaunimas“. 
1913 m. spalio mėn.

9 kai ku rie tar si die va var di niai įmo nių pa va di ni mai, ko ge ro, ga li bū ti 
tik jų sa vi nin kių var dai.

10 Ga da mer H. G., op.cit., p. 22.
11 schlei cher a., Lituanica, Wien, 1853, s. 28.

Ma žų jų „kas die ny bės Mi tų“ at švai tai lie tu vių vaR dy ne
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aiškinimu–slav.Ni ja„požemiokaralystėsdeivė“+liet.
ola).PasakNarbuto,atliepiantigraikųProzerpiną.
DabarišNarbutofalsifikatųbenedažniausiaivartoja

masyrasenovėslietuviųrojauspavadinimasAnapilis.
Manau,kadmanyrapavykęnustatyti,iškurNarbutas
pasiskolinošį„vietovardį“.SaksoGramatikoistorijoje
Ges ta Da no rumatpasakojamasagaapievikingųkar
žygįStar ca te rus.Šis,kovodamas„sukuršių,sembų,
žemgalių(orig.sangalorum)kariuomene“irpasiekęs
„visur,kiekakysmato,šlovingąpergalę“,išgirsta,kad
kažkur,toliRusijoje,siautėjaplėšikas:

Nepaprastaipagarsėjęskovikas(gladiator),vardu
Wi sin nus, įsitaisęsbūstąirbuveinęRusijoje,palei
uolą,kurivadinasiAnafial,kankinoartimasirtoli
masapylinkesvisokiomispiktadarybėmis.12

Starkateras,žinoma,tennukeliaujairvienumūšiu
įveikiapiktadarį,turintįburtininkogalių.Narbutas
savaipatpasakojašįsagosfragmentą:

Yralabaiaukštaskalnas,statineprieinamauola,
vadinamaAna pi liu13, Anafielas,įkuriąvėlėsturėjo
kopti.[...]Okuoturtingesnisbuvožmogus,tuosun
kiaujamkopti,nesvėlęapsunkinažemiškiturtai;
neturtingasis,lengvaskaipplunksnelė,galiįsiropšti
įkalną,jeigugyvasbūdamasnepapiktinodievų.Prie
šingai,turčiųnusidėjėlįapiplėšpokalnugyvenantis
slibinasWi zu nas[...].14

TaigiNarbutuiuolaAnaf jalvirstarojumAnafielas, 
ogladiatorWisinnus–slibinuWi zu nas.Kraszewskis
šįlietuviškąrojausvardąkeliskartminisavopoemoje
„Vytuoliorauda“.Šiokūriniovertimuoseilgainiuiatsi
randagalutinaisulietuvintaformaAna pi lissuspėjama
reikšmę„ana pi lis“.Tailiaudiesetimologijospavyzdys;
šiolegendiniovietovardžiomokslinėetimologijagalėtų
būtitokia:

Ana:sen.skand.*ãnn(<*awnaR)‘senas’,plg.asmen
vardžius–sen.skand.Ãni,sen.šved.Ane,taippatsen.
vok.aukšt.ano ‘senolis,protėvis’,prus.ane ‘senolė’,
liet.anôyta;
fial:sen.skand.fjall‘uola,kalnas’,fryzųfial ‘t.p.’,

sen.islandųhvâl‘uola’<germ.*fel za‘uola’(lyginamieji
žodžiaiišJ.deVriesožodyno)15.

YpačpopuliarusAna pi lis tapotrečiodešimtmečio
antrojepusėje,kaiPalangojeatsiradotaippavadintas
kurhauzas.Beje,kurhauzosavininkasVailokaitisbu
vopaskelbęsšiosįmonėsvardokonkursą,kurįlaimėjo
Palangosprogimnazijosmokiniai,aišku, jauskaitę
„Vytuolioraudos“FaustoKiršosvertimą.Šiandienvargu
arrastumenekrologą,kuriamenebūtųtokiosakinio:
„Jis/jiiškeliavoįAnapilį“.
Čiajauderaprisimintiirtikrąjį,KazimieroBūgosiš

aiškintą,senovėslietuviųrojausvardą:„Žodžiudausios 
lietuviaivadinanetiktai„tėvųprotėviųdvasias“,betir
jųgyvenamająvietą[...].Taigi,dausiaarbadausios
(dausos)irbustikrasissenovėslietuvių„rojus“,mūsų
tėvųprotėviųbeiseneliųproseneliųilsėjimosivieta.
[...]PoDau sias, tąjįlietuvių`Hlusionpediondausioją
mūsųvėlės“16.

***

Tai,žinoma,tikeskizasištikriniųvardų,susijusių
sumitologija,istorijos,bandymasišsiaiškinti,kiekir
kaipjiemanifestuojasenuosiusmitusarišlikusiusjų
fragmentus.Toliau,matyt,būtųtikslingaįšįreiški
nįpažvelgtikituaspektu,kaipkadteigiaminėtasis 
„Religijų leksikonas“:„Kadangi„kasdienybėsmitai“ 
nepasirodovisusavopavidalu,jietebeliekadaugkuo,
neprieinamianalitinioprotokritiškaipagavai.Galima
bandytišiąmitųrūšįinterpretuotikaip„pilietinėsreli
gijos“(Zivilreligion)(fragmentišką)artikuliaciją“17.
Bettaujauturbūtantropologųdarbas.

12 Eximieopionisgladiator,nomineWi sin nus,apudRuscianru- 
pem,queAna fial dicitur, sedeetmansionecomplexus,uicinas 
longinquasqueprouinciasomni iniurie genereuexauit (Saxonis 
GrammaticiGestaDanorum, hrsg. a. Hol der, stras sburg: vlg. von k. 
trübner, 1986, s. 187).

13 Į lie tu viš ko ver ti mo teks tą for ma Anapilis įterp ta ver tė jo ar re dak
torių.

14 nar bu tas t., Lietuviųtautosistorija, t. 1, vil nius: Min tis, 1992, 
p. 314.

15 vries j., AltnordischesetymologischesWörterbuch, 2. ver bess. 
aufl., lei den: e. j. brill, 1977.

16 bū ga k., Rinktiniairaštai, t. 1, p. 554; pla čiau žr. be res ne vi čius 
G., Dausos, vil nius, Gim ti nė– tau ra, 1999, p. 19–37.

17 LexikonderReligionen, hrsg. von Hans Wal den fels, s. 446.
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Palemonolegenda,žinomaišLietuvosmetraščio(By
chovcokronikos),MotiejausStrijkovskio,AlbertoVi
jūkoKojelavičiaus irvėlesniųromantiniųredakcijų
–standartinėXVIa.legendinėetninėideologema.Tai
šiandienistoriografiškaipripažinta,iružšioteiginio
ribųišeitineturiuneinoro,neikokionorspagrindo.
Betmanotikslas–nedarsykpartrenktiPalemoną
antmenčių,–šisgrubusirneskoningasistoriografinis
dziudoveiksmasjaunusibodęs.Norėčiaususitelktine
tiekįkritiką–kuridažniausiainukreiptaneįlegendą,
oįjosišraiškospriemonesarjosperrašinėtojųmenta
litetą–kiekįanalizę,nesPalemonolegendostu ri nio 
niekastaipirnėrapamėginęsanalizuoti.
Šiamestraipsnyjeapsiribosiulietuviųirapskritai

baltųkilmėsversijomis,kuriosLietuvoje,Lenkijojeir
VakarųEuropojebuvožinomos„ikiPalemono“,arbaiki
Lietuvosmetraščiosudarymo,t.y.–ikiXVIa.Visijose
esantyslegendiniaiintarpaidažnaikritikuojamikaip
vėlyvosistoriografijosproduktas,mėgėjiškakompilia
cija,jauviendėltosavaimenepatikima.Tačiautaip
nepastebima,kadnepasitikėjimasXVIa.šaltiniais
automatiškaiatgalinedatanukreipiamas ir į juose
naudojamąXVa.informaciją,irtaipnepaisomalietuvių
romėniškoskilmėsteorijospobūdžioXVa.šaltiniuose.
Betarkasišmetaauksogabalą,jeijįapdirbaprastas
juvelyras?Akivaizdu,kadPalemonolegendaneatitinka
istoriografinėskritikos.Tikkodėltaipyra?
Subrendusivalstybėprivaloturėtisavoideologiją,

savoprotėviusdidžiavyrius,savoistorinįab ovo.Šiuo
požiūriunepaprastaipasisekėromėnamsirgraikams,
–jųetniniai,ideologiniai,valstybiniai,po li niai,civili
zaciniai,religiniaidariniaiturėjoprecedentus.Užtai
išdaliesreikiadėkotiHomerui,Vergilijui,TituiLivijui,
išdalies–patiemsprotėviams,kurieištiesblaškėsinuo
KolchidėsikiGibraltarostulpų,svilindavorankasant
tuometiniųgrilių,pasižymėdavonarsairdorybėmis
etc.Graikaiirromėnaitaporaštotautomis(indoeuro
piečiųkontekste)labaianksti,tai,kąatsiminė,spėjo

Pa le Mo no le Gen dos Pe Ri Fe Ri nis tu Ri nys 
lie tu vių kil mės te ori ja Xi ii–Xv a. 

GintarasBeresnevičius

užrašyti,iršisueiliuotatradicijatapo,pvz.,kiekvieno
romėniukolavinimopagrindu–kitaiptariant,jiemo
kėsiišprecedentų.
Šitaprecedentinėsavimonėnuvedėtaiptoli,kadįvy

kis,nepagrįstasprecedentu,išvisnegaliojo(taiAntika
perdavė irViduramžiams–pakitotikprecedentai).
Graikųkaraliukai,tironai,įkopęsostanardaranksčiau,
susirasdavomitinįprotėvį,norstoliieškotiirnereikė
davo–RomojeirGraikijojedaugybė„normaliųšeimų“
rimtuveidukildindavosavejeineišDzeuso,taibent
išHeraklio.Pritempimaibūdavojuokingi,norskartais
irremtasikokiužinomumitofragmentu,dažniausiai
būdavotiesioglaisvaifantazuojama.Tačiaubemiti
nėsgenealogijosužnugariopaprasčiausiainebūdavo
įmanomaapsieiti.
Irvisdėltošiandienmoksleniekamneateinaįgalvą

tokianutrūktgalviškametodologinėeskapada:pasitel
kuskokiosantikinėsšeimossumeistrautąmitinęlegen
dinętradiciją,kildinančiąjąišHeraklio,išsityčiotiiš
chronologiniųšuolių,vardųirvietovardžiųmakalynės,
istoriniųnesusipratimųiroriaipareikšti,kadtokie
nonsensaireiškia,jogHeraklisgraikųmitologijojebu
vonežinomas,kadjįsusikūrėtapatinukvakusišeima,
susėdusisaupriekiaušinienėskurBeotijoskaimelyje.
Kadkaimynaipavydėtų.
Mandingkažkaspanašauslietuviųirlenkųistoriog

rafijojevykstasuPalemonolegenda.

 is to RioG Ra Fi jos PRi Pa žin tos 
le Gen dos iš ta kos: jo nas dlu Go šas 

ir stu den tai 

KonstantinasAvižonissavoišsamųstraipsnįapie
lietuviųkilimoišromėnųteorijąpradedastipriaisu
kaltuiraiškiusakiniu:
„XVa.Lietuvojsusidarėirplėtojosiįdomiteorija,tvir

tinanti,esąLietuvoskunigaikščiųdinastijairaukštoji
bajorijayrakilęišromėnųdidikų,užklydusiųįLietuvą.
Tateorijašiandienjokioskritikosneišlaikoiryraįdomi
tikkaiptųlaikųistoriografijospadaras.Tačiausavo
laikujibuvotiekstipriaiįsigalėjusiLietuvojeirkai
myniniųvalstybiųvisuomenėjebeiistorijosveikaluose,

GintaRas beResneviČius – religijotyrininkas, lMa kultūros 
ir meno instituto vyr. mokslinis bendradarbis.

tEMa: liEtUviŲ MitOlOGiJa
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jognet400metųbuvolaikomatikruirneužginčijamu
istorijosfaktu“1.
Pasakistoriografijos,pirmasislietuviusišromėnų

ėmėsikildintiJonasDlugošas(1415–1480).Norsirpa
brėžiama,jogveikiaujispirmasisšiątradicijąužrašė, 
tuojauvisasdėmesyspaprastaisutelkiamasįDlugošą
irJogailą,betneįlegendosturinį.Niekaipneprieina
maprienatūralausklausimo:kokiainformacijaslypi
užPalemonolegendos?Atsakymasvisadatoks:jibuvo
reikalingairatitinkamaisukurta.Aiškinama,kokią
kvailystęarchronologinįriktąįterpėarpašalinokuris
norslegendoskompiliatorius,juokiamasiišnaivumoir
kvailumo,okaijųkonkrečiuatvejunematyti,tėškiama
lemiamakorta–me las.
Betjeiguseniaimirusiųžmoniųpasakojimonesu

prantame,argibūtinasavonesupratimąišspręsti,juos
apšaukiantmelagiais...Iristorikai,ilgaiirsistemingai
patrankomisnaikinęPalemonokūdikėlius,taipirnesi
teikėįsiskaitytiįtekstus,kadirįtąpatįDlugošą.Ojuk
informacijapaviršiuje,Dlugošasniekoneslepia.
Kągijisrašoapielietuviųbeiprūsųkilmę?
Ties997m.data,aprašydamasšv.AdalbertoVaitie

kauskankinystęPrūsijoje,pateikiakiekinformacijos
apiePrūsiją,kompiliuodamasPetrąDusburgietį2(jei
netiesiogiai,taiperMikalojųJerošinietį), irprideda
savosamprotavimų:
„Prūsaiturėjosavitąkalbą,kilusiąišlotynų,gimi

ningąlietuviųkalbaiirįjąpanašią,garbinobeveiktuos
pačiusdievus,turėjotuospačiuspapročiusbeiapeigas
irvienątikrąvyriausiąapeigųžynį,gyvenantįjųvals
tybėssvarbiausiamemieste,pavadintameRomowe;
taspavadinimaskilęsišRomos[...].Pripažįstama,jog
prūsai,lietuviaiiržemaičiaiturituospačiuspapročius,
vienąkalbąiryragentainiai.Kiluspilietiniamskarams
tarpCezarioirPompėjaus,Italijailiepsnojant,jie,pa
likęseniausiasgyvenvietes,atkeliavęįšiuoskraštus,
kuriuosedabartebegyvena,įsirengęsaubūstusgiriose,
apleistosevietose,paupiuose,senuosiuoseraistuoseir
pelkynuose.Įkūręsvarbiausiąmiestą,jiepavadinojį
RomospavyzdžiuRomoveirapgyvendinočiavyriausiąjį
savoapeigųžynį.Irnorspačiųgenčiųpavadinimai,kaip
kadlenkų,čekų,rusų,skiriasi,tačiau,nepaisantto,jos
daugkuopanašios.Visdėltomanoma,jogkilusiosjos
neištopatieskamienoirkalbėjusiosnevienakalba:
sakoma,jogprūsųkilmėbuvusikitokianegulietuvių
beižemaičių[...][toliaupasakojamaistorijaapieHa
nibaląirBitinijoskaraliųPrūsijų–G. B.].Sumuštasir
nugalėtasPrūsijussusavoBitinijosgentimibėgonuo
romėnųirnuvykoįšiaurėsšalį,kuriąpavadinosavo
varduPrūsija.Beje,Bitinijostautospėdsakaiišlikoir

ikišiųdienų,neskaikuriuosprūsus,išlaikiusiussenąją
kalbą,galimasuprastiišeoliečių,dorėnų,atikiečiųir
jonėnųkalbųžodžių“(BRMŠI545–546,565–566;čia
irvėliau,cituojantDlugošą–DaivosMažiulytėsver
timas).
Kokiąpozityvią informacijągaunameišDlugošo

„prūsiško“fragmento?IstorijasapieCezarį,Pompėjų,
HanibaląirPrūsijųatmetame(norspastarasisatvejis
nagrinėtinasfilologiškai,mitologiškaiir,kaiptoliau
pamatysime,istoriškai),taiakivaizdikompiliacija.O
pozityvusturinystoks:
1.Dlugošofilologinė,galnetkalbotyrinėkompeten

cijaleidžiajam:a)nustatytiprūsų,žemaičių,lietuvių
giminystę,b) lygintišiųetnosųkalbassu lotynų ir
graikųkalbųdialektais,c)grįsti tuomintįapiešių
tautųkilmęišRomosarMažosiosAzijos.Tačiaujis
pagrindžia tąidėją,betnejąsukuria.Taifilologinė
verifikacija,betverifikuojamaskažinkoksjauegzis
tuojantisx.Kastai?
2.Taijaupripažintasfaktas,plg.:„Pripažįstama,jog

[...]kiluspilietiniamskaramstarpCezarioirPompė
jaus“,„visdėltomanoma,jog“,„sakoma,jog“.Regime
pakankamaisusiformavusiąžodinętradiciją–sa ko ma, 
manoma,pripažįstama,–kuriąDlugošasaprašinėja,
papildydamasirpagrįsdamas.Taiakimirka,kaiužra
šomažodinėtradicija.Tačiaukurijosfazė,kokiajos
aplinka,–taiesminisklausimas,priejogrįšime.
3.Dlugošaspastebi,kadprūsųirlietuvių,norsšiaip

giminingųtautų,kilmėgrindžiamaskirtingomistra
dicijomis.Jamtaineparanku, jismėginakažkaipiš
šiosprieštarosišsisukti–tačiaujosneslepia:„sa ko
ma, jogprūsųkilmėbuvusikitokianegulietuviųir
žemaičių“.
4.Aiškindamasromėniškąhipotezę,Dlugošasįve

daRomos–Romovėsparalelę.JiartimaDusburgiečio
žinioms,tačiauDlugošas jąsujungiasuatvykėliais,
kurie„atkeliavę...įkūręRomovę...apgyvendinočia...
vyriausiąjįsavoapeigųžynį“.
ŠiojesvarbiojevietojejauturimekreiptisįpatįPetrą

Dusburgietį:„Šiosklastingostautos[gyvenamųžemių]
viduryje–Nadruvoje–buvovieta,kuriąvadinoRo-
mow,gavusisavovardąnuoRomos,otengyvenožmo
gus,vadinamaskriviu,kurįgerbėkaippopiežių,mat
kaipjošventenybėpopiežiusvaldovisuotinętikinčiųjų
Bažnyčią,taipirkriviovaliaibeižodžiuipaklusone
tiksuminėtosgentys,betirlietuviaibeikitosgentys,
gyvenančiosLivonijosžemėje[...].Beto, jiegarbino,
kaipbuvoįprastasenovėje,negęstančiąjąugnį“(BRMŠ
I333–334,344;LeonoValkūnovertimas).
Keliklausimai.DusburgietispatspriklausėOrdi 

1 avižonis k., „lietuvių kilimo iš romėnų teorija Xv ir Xvi a.“, in: 
idem, Rinktiniairaštai, 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: 
Senosiosraštijosirtautosakossąveika:kultūrinėLietuvosdidžiosios
kunigaikštystėspatirtis, vilnius, 1998, p. 202–203.

Gin ta Ras be Res ne vi Čius
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nui,kaipmatomeišjoKronikos,emociškaibeiideo
logiškainusistatęspriešprūsus,lietuviusirkituspa 
gonis.Irštai–šiąvietąjispaliekabederamokomen
taro.ŠiaipRomos–Romovėsparalelėbūtųpuikiproga
pakalbėtiapievelnią,beždžioniaujantįdieviškuosius
dalykusarpan.TačiauDusburgietistiesiogpasako:
Romow,trahensnomensuumaRoma(BRMŠI334)ir
šioreliginio–geografinioakibrokštonekomentuoja.
Išskaidykimeirpamatysime,kadčiaesamadviejų

informacijų:
a)buvovieta,vadintaRomove,gavusisavovardą 

nuoRomos,
b)otengyvenožmogus,vadinamaskriviu,kurįgerbė

kaippopiežių,matkaip...taipir...etc.Šiinformacijaiš
pirmožvilgsniogalipasirodytipatvirtinantiirpaaiški
nantia)informaciją,bettadaturėtumetikėtisžodžio
„nes“,„kadangi“–bettonėra,tiesiogtęsiama:in quo 
habitatquidam,dictusCriwe.Regis,Dusburgietis it

karštabulveatsikratoRomovės–Romos
temos.Artodėl,kadkažkokiaRomovės–
RomosetimologinėtradicijaOrdinebuvo
žinoma,tadnereikėjo joseksplikuoti,ar
atvirkščiai,todėl,kadpačiamDusburgiečiui
buvoneaiškusšissutapimas?
Suprantu, jogmano išvedžiojimaigali 

neįtikinti,betgal ištiesRomovę–Romą 
paaiškinakrivio–popiežiaussankabėlė.Bet
tadadargražiau–turimevisąkompleksą:
Romovę–krivį/Romą–popiežių.Dusbur 
gietistojuolabnepaaiškina.
Taigiarbajamkasnorsneaišku,arba

jisnesiruošiaužrašinėti visaiPrūsijai
žinomųtrivialybių,arbakąnorsnutyli,
arba–susidarostiprusįspūdis,irtaidaug
kąpaaiškintų–šiojevietojeesamakupiū
ros.Dusburgietis cenzūruotas.Jukkad
Dusburgietis jautėcenzūrosgalimybę ir
išankstosujasutiko,liudijajodedikacija
Ordinomagistrui„Prūsijosžemėskronikos“
pradžioje3.
Žinoma, įspūdis,kad irkoksstiprus,

negalibūtiargumentas,betvientikšio
fragmentopakankakiltiįtarimui,kad1323
m.Dusburgiečiuisudarinėjant„Prūsijos
žemėskroniką“,Prūsijoje jausklandyta
kokiųnorsgandųapie„romėnišką“kilmę.
Pasitenkinustokiukonstatavimu,galima
vėlgrįžtiprieDlugošo.
5.Pasakodamasapie italųatvykimą,

Dlugošassąžiningaipaminivienąkeiste
nybę,tačiaujosnekomentuoja: jie,užuot
išnaudoję„legendinęgalimybę“apsigyventi
užimtokraštoupiųpakrantėse,aukštumose, 
pasielgiavisiškainetikėtai:atvykėliai„įsi
rengęsaubūstusgiriose,apleistosevietose,
paupiuose,senuosiuoseraistuoseirpelky
nuose“(BRMŠI545,565–desertislocis 
galgeriauversti„dykrose“,t.y.tuščiose
teritorijosetarpgenčių,žinomoseišPrūsijos

Palemonas. Xviii a. antra pusė. Puslapis 
iš Silvarerum. Mab Rs

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
žemėskronika, vilnius, 1985, p. 58.

Pa le Mo no le Gen dos Pe Ri Fe Ri nis tu Ri nys
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archeologijos).ŠiDlugošoinformacijaauksovertės.
Atvykėliairomėnaiaritalai,atsikėlęįbaltųterito

rijas,randatenvietiniusgyventojus–taiakivaizdu,
norsDlugošas(šiojevietoje)toirnepabrėžia.Nereikia
gilioshermeneutikos,kadsuvoktume,jogšiegyventojai
gyvenageriausiosevietose–pakrantėse,upiųsantako
se, prie miškų,tarpderlingųžemių.Tai,kadatvykėliai
apsigyvenakemsynuose,šabakštynuoseirdykrose,liu
dija,kadjieatkakonesutriumfožygiu,kadjienėranei
gausūs,neiitinstiprūskariškai,nesnesugebaužimti
pilių,kaimų,didesniųgyvenviečių.Vadinasi,Dlugošas
vėlžinodaugiaunegurašo,artiesiognesusimąstyda
masperduodaegzistuojančiąžodinęlegendinętradiciją,
kuriojeesamaapsigyvenimoblogiausiosevietosemoty
voirkuriąjismėginapajungtisavometoideologijos,
genealogijosbeipolitikosinteresams.
Romėnų/italųhipotezęDlugošasrutuliojadarkeliose

vietose.Štaiskyriaus„Lietuviųkilmės,jųtikėjimobei
senųjųpapročiųaprašymas“pirmiejisakiniai:
„Norsirmažaižinoma,kadangitoneminėjonėvienas

rašytojas,kaip,kokiubūduirkadalietuviųiržemaičių
gentysatsikraustėįšįšiaurėskraštą,kuriamedabar
gyvena,ir iškokiosgiminėsargentiessavekildina,
tačiautamtikriposakiai,kalbosskambesysirįvairių
daiktų,reiškiniųpavadinimųpanašumasįlotynųkalbą
leidžiaspėti,kadlietuviaiiržemaičiaiyralotynųkilmės.
Atsiradęjeiguirneišromėnų,taibentiškuriosnors
lotynųgiminėsperpilietiniuskarus,kuriųpirmasis
vykotarpMarijausirSulos,opototarpJulijausCeza
rioirdidžiojoPompėjaus;karųdalyviųįpėdiniaibėgo
išsenųjųgyvenviečiųirtėvynės,manydami,jogvisa
Italijapražūsiantinuopilietiniųžudynių;likusiejigyvi
sužmonomis,gyvuliaisiršeimynykščiaispasitraukėį
tuščiasirnegyvenamas,nuolatiniųšalčiųkaustomas,
tiklaukiniųžvėriųlankomassritis,įšiaurėskraštus,
kuriuosrašytojaivadinaužkampiu“(BRMŠI555,575).
ToliauDlugošasetimologizuojaLietuvosvardą(nuo
Li ta li ja),pasakojaapiebendrusromėnųirlietuviųdie
vus,papročius,ritualus(mirusiųjųdeginimą,giraitėse
atliekamasreliginesapeigasetc.),taigibetkokiakaina
norilietuviusparodytiesantvienųarkitųlaikųlotynų
palikuonimis.Tačiaumūsųxpaieškomssvarbiaukas
kita:pirma,Dlugošasjaupabrėžia,kaditalųemigran
taiatkankaįtuščias,teguiratšiaurias,nežinomas,
bet–negyvenamasžemes(plg.mūsųkomentarąNr.5).
Antra,pripažindamas,jog„mažaižinoma“apielietu
viųiržemaičiųkilmę,Dlugošasparodonekuriąskokią
norslietuviųkilmėsversiją,oapkabinėjąsantikinės
genealogijosblizgučiaiskažkąjauesama.
Kitąskyrių„LietuviaiįkuriaVilniausmiestą[...]“

Dlugošaspradeda:„Lietuviai,žemaičiaiirjotvingiai,
kadirskirtingaipasivadinę,kadaisebuvovienagentis,
kildinantisaveišromėnųiritalų“(BRMŠI557–577).
Čiajaubejokiųapylankųšaunama–„kildinanti“,bet

taidarsyknurodoegzistuojančią–tikriausiaižodinę–
tradiciją.ToliauDlugošas,nelabaimėgindamassuvesti
galąsugalu(jukkątikkalbėjoapieitalikus,pabėgu
siusMarijausirSuloskivirčųlaikais),pasakoja:„Šie
žmonėsbuvoromėnai,pabėgęįsiliepsnojuspilietiniams
karamstarpJulijausCezarioirPompėjaus.Pertasko
vasjiebuvoPompėjauspusėje,betkaiPompėjusbuvo
nugalėtas[...],jie,palikęRomą,suvisuturtuirvergais
septynišimtaiketuriasdešimtaisiaismetaisnuoRomos
įkūrimopatraukėįšiaurėskraštus,kadtensaugiaiir
bepavojausgalėtųgyventi“(BRMŠI557,578).Taigi
ištiesDlugošastemptetempiaantromėniškokurpalio,
bettempiakažką.Numetusvisasantikinesgrožybes,
protątradicijąprasimušatokssluoksnis:
Įšiaurę,ieškodamasaugausprieglobsčio,sušeimo

mis,gyvuliais,vergaisslenkakažkokiagrupėiš–labai
apytikriai–vakarųarpietų.Atvykęjieturitamtikrų
problemųsuvietosgyventojais,vėliauasimiliuojasi,gal
irįgyjapolitinėsįtakos.Tačiauapiejokįantplūdį,užka
riavimą,etninėssituacijospakeitimąnėrakalbos.
ŠitasituacijanenurodoneiįRomą,neiįBitiniją–tai

greičiauklasikinistautųkraustymosiepochosepizodas.
Niekočiaypatinga,Europojetokiosgrupėskeliaudavo
iškraštoįkraštą,kolgaliausiainusėsdavo,suformuoda
mosšiuolaikiniųetnosųpagrindusardažniaudaleles.
RomosirnetgiXVa.KrokuvosarVilniauspožiūriu
(juolabXIVa.,kai lietuviaiEuropai„savaime“buvo
barbaraipagonys)kažinkokios„barbariškosordos“
atsikraustymasbuvoideologiškainetinkamalegenda.
Susidaroįspūdis,jogjąreikėjopakeisti.XVa.tamdar
buimobilizuotasDlugošas.Jisstengėsi:
„Lietuviaianksčiausavevadinoli ta lais,betlaikui

bėgantvbuvopridėta,olpasikeitėįn,taigikitosgen
tysjuosėmėvadintilit va nais–lietuviais.IšRomos
irItalijosišvarytipilietiniųkarųbeiriaušių,slapčia
užėmėtuščias,negyvenamasvietas tarpLenkijos,
Rusios,LivonijosirPrūsijos,kuriasdidesnęmetųdalį
kaustėlabaistiprūsžiemosšalčiai.Tenjieįkūrėpir
mąjįmiestąVilnių,kurisiršiandienyrasvarbiausias
tokraštomiestas,pavadintaskunigaikščioVilijaus
vardu,kadangijovadovaujamipalikoItalijąiratvyko
įšiasžemes.ŠįmiestąjuosiaVilijosirVilniosupės,
gavusiospavadinimąnuotopatieskunigaikščiovardo“
(BRMŠI558,578).
Tačiaušis„gabalas“lietuviamsnetiko.Dlugošasjiems

pakišoromėnąVilijų,lengvaipaaiškinantįirsostinės,
irdviejųupiųvardųkilmę,betniekamLietuvojejone
prireikė–matyt,lietuviaiturėjosavolegendų,kurios
kirtosisuaiškiaisukonstruotaversija.Taisimptomiš
ka–buvogalimamodeliuoti,aiškinti,plėstijauesamą
tradiciją,betniekugyvunekurtinaują.Darkartą
Dlugošaspabrėžia„tuščias“žemes,siekdamasnutylėti
vietiniusgyventojusatvykėliųpirmapradiškumonau
dai.Irdar–šiamefragmenteDlugošasjaunebeteigia

Gin ta Ras be Res ne vi Čius



377NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 7–8

„pasakojama,kad“,orėžiatiesiai–„užėmė“,„atvyko“.
Toliaujisrašo:
„Išpradžių,kaimynamsnesikišant,gyvenonaudoda

miesisavoteisekaipnorėjo,opaskui,kaismarkiai
padaugėjogyventojų,nusiaubėžemutinįkraštąprie
Prūsijos(kurįsavokalbapavadinoŽemaitija,taireiš
kiažemutiniukraštu),prisišliejusįprietolimiausių
Lenkijosžemių,kuriasjievadinaJarašonais“(BRMŠ
I558,578).
TaigiišVilniaus,RytųLietuvos,Lietuvossiaurąja

prasme,veržiamasiįvakarus.Tailegendinėtradicija.
Štaikitacitata, iššiuolaikinioakademinio istorijos
veikalo:
„RytųbaltaiItūkstantmečioviduryjeėmėveržtisįšių

dienųVidurio,ovėliauįVakarųLietuvą,asimiliuoda
mivietiniusgyventojus.Šitaiplietuviųgentispraplėtė
savoteritorijąirpatraukėnaujųžmonių“4.

 is to RioG Ra Fi nė Mi to lo Gi ja 

Taigiįlegendinętradicijąreikiažiūrėtisuderama
pagarba,ten,kurjosneužgožiapseudoromėniškibarš
kučiai,jipasirodoinformatyviirpatikima.
Kaip,istorikųnuomone,atsirandaPalemonolegen

da?Nesiekiameaprėptinėdaliesbibliografijos,nes 
kritiniaipaaiškinimaipaprastaikartojasi.Chresto
matinispavyzdysbūtųjauminėtaAvižoniostudija.
Sujopastebėjimais,argumentaisirkritikadažniau
siainegalimanesutikti,tačiaučiasvarbiauniuansai,
pasirinktasakiratis.
PasakAvižonio,„XIVa.galeirXVa.pradžioj,vis

dažniaususiduriantsulotynųkalba,negalimabuvo
nepastebėtijospanašumoįlietuviųkalbą.Šiuopana
šumususidomėjoypačLietuvosšviesuoliai,kuriejau
XIVa.pabaigojėmėlankytispoužsienius[...].Arčiau
susipažinęsulotynųkalbairsusidomėjęjospanašumu
įlietuviųkalbą,lietuviųšviesuoliaihumanizmoįtakoje
pradėjotyrinėtisenovėsromėnųistorijąirraštus.Čia
jietaippatradopanašumųtarpsenovėsromėnųirpa
goniųlietuviųtikybų.Belyginantabiejųtautųkalbas,
tikybasirpapročius,kilomintis,artiklietuviųproseniai
nebusturėjękokiųartimesniųryšiųsuItalija.Taip
pamažukiloirsusidarėypatinga,mumsšiandiengana
keistaiatrodantiteorija,pagalkuriąlietuviaibūsią
ainiairomėnų,žilojesenovėjeįLietuvąatkeliavusių,
o lietuviųkalba–taitikperamžiusapkitusi lotynų
kalbostarmė“5.
Kodėlgine–tai įtikėtina,tačiaujoksšaltinis iki

Dlugošo(nelietuvio,žinia)tonepatvirtina,visašicitata
tėraprielaidųvirtinė,įXIV–XVa.pradžiąsuprojektuo

jantiXVIa.humanistųidėjas.Pagrindinėprielaida:
pastebėjuspanašumus,„kiloirsusidarėteorija“.Betji
nedaugiaupagrįstaužteiginį,jogPalemonasišvyko
išRomosNeronosiautėjimųmetais.Josneipaneigti,
neiįrodytineįmanoma.Taiaksioma,kuriareikiapa
aiškintivisoideologinioetniniolegendiniokomplekso
atsiradimątuščiojevietoje.
Beabejo,akivaizdu,jogšviesuomenėssusidūrimas

sulotynųkalba,Antikosistorija,religijomisnegalėjo
nepaliktipėdsakų,KrokuvosarItalijosuniversitetuose
studijuojantyslietuviainegalėjonepastebėtiEuropos
susižavėjimoAntika.Irjiemsidentifikacijasuantikine
tradicijaištiesgalėjopasirodytifantastiškukeliupa
tiemstaptijeinetiesioginiužavėjimosiobjektu,taibent
tarpiniu,prisijungiantprieRomostradicijos.
Kitasklausimas–kodėlsuktalinkRomos,Italijos?Lo

tynųkalba?Galirtaip,betDusburgietisRomovęsuRoma
gretinodar1323m.,kaiprūsaiirlietuviaiaršiaikovojosu
Europa,onestudijavoklasikinęfilologijąPizoje.
ToliauAvižonisperpasakojaDlugošofilologinesir

istorinesmotyvacijas,ganaaiškiaiatskleisdamas,
kaipjisklijuojadetales.LygindamasLietuvosmetraš
čiosąsajassuDlugošopateikiamamedžiaga,Avižonis
puikiaipastebi:„Dlugošasromėnųbėgliųvadubuvo
sugalvojęskažkokįVilių,įsteigusįVilniausmiestą,kas
aiškiausiaiprieštaravolietuviųtautospadavimams,
anotkurių,VilniųįsteigėGediminas“6.Aiškiaisusi
duriamasulegendųcikloesminiuturiniu:jukesama
mokslingųapnašų,esamairtradicijos,tiedudalykai
skirtini.Nėrakoirkalbėti,kadAvižonisčianeapsi
stoja–taipelgiasivisiistorikai–irtoliaunagrinėja
legendossklaidąvėlesniaisamžiais,MykoląLietuvį,
MotiejųStrijkovskį,kitusautorius.Ištiesnesunkiaima
tyti,kaiplegendaaplipdoma,pritaikomapriesavometo
dinastinių,ideologiniųporeikių.Tik„toliauDlugošo“
irmenamųstudentųsugalvotųteorijų(kuone„mokyti
žemaičiai“išXIXa.pr.?)neinama.Ostraipsniopabai
goje,darsykgrįžtantprielietuviųromėniškoskilmės
teorijosatsiradimolaikoiraplinkybių,konstatuojama:
„Ašmanau,kadteorijąirbussudaręlietuviųdidikai
XVa.pirmojepusėje“7.ODlugošasnegalėjojosapeiti
netnorėdamas:„Matyti,taislaikaistateorijajautaip
labaibuvopaplitusi,kadnetDlugošas,išėjęsdidelio
LietuvospriešoZbignievoOlesnickiopolitinęmokyklą,
atpasakojojąkaipneginčijamąfaktą“8.Tačiauvisitie
pasakojimaiišesmėsniekaiirkliedesiai,plg.paskutinį
studijossakinį:„Taiplabaianuometbuvopaplitusile
gendinėteorija,šiandienjokioskritikosnebereikalinga
iristorijosmokslobepasigailėjimoatmesta“9.
Kokiaistoriografiniomitoesmė:pusėsakinio–sugal

7 Ibid., p. 268.
8 Ibid., p. 272.
9 Ibid., p. 273.

4 Gudavičius e., Lietuvosistorija, 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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vojostudentaiirJonasDlugošas,vėliauvisijaušėlte 
pašėlobūtiromėnais.
Betnegisunkus,įmantrus,painusLietuvosmetraš

čiosiužetasgalibūtilaisvųasociacijųlietuvių–romėnų
temavaisius?VytautoarJogailosaplinka,arstudentai
Paduvojesykįprievynoąsočiosusėdoirnutarė:imkim,
vyrai,irsugalvokim,kadlietuviaikilęišromėnų!Tokius
galvočius,paskelbusiussavoteoriją,patsVytautas
būtųišjuokęs,oapielenkusirteutonusnėrairkalbos.
Priešingai,neigaliatrodyti,meluotilabaisudėtinga.
Netmeluojama„apiekažką“...
JeiDlugošuitekopačiammodeliuotiromėnųhipote

zę,kartkartėmispaaiškinant,kadlietuviainesiprausę,
buki,klastingi,žiaurūs–vadinasi,jisdirbosutradicija,
kuriosapeitibuvoneįmanoma.
Josturinysgalėjobūtitrysketurisakiniai.Išesmės

Lietuvosmetraščiolegendinėdalisiryratrijųketurių
sakiniųeksplikacija,papildytagaldargiminiųtradi
cijosesaugomaskirtingalegendineinformacijaapie
protėvius,kuriąmetraštininkaiturėjękoreguoti,jungti,
kartaisperšokdamišimtmečiusirįvesdamifantastiškus
personažus.Irdarpriduriamoskeliosliaudiškosvieto
vardžiųetimologijos,tarsisusiejančiosviskąįvisumą
(tokiųetimologijų,dariranekdotiškaižaidybinių,dar
dabargausu,plg.ŠeDuVa,PanieVėžys).
Tradicijagalėjobūtikadirtokia:tamtikragrupėį

Lietuvos/Prūsijosteritorijasatvykstaapytikriaipirmo
tūkstantmečiopoKr.pirmojepusėje.Atvykstasušei
mom,vergais,turtais,jieginkluoti,patyrę,tačiaujųper
mažai,kadimtųkonfliktuotisujuospranokstančiais
vietosgyventojaisarjuolabmėgintųjuospavergti.Jie
apsigyvenadykrosearbalaisvoseteitorijose,galtie
siogten,kurjiemsleidžiama.Prasidedaasimiliacija,
atvykėliaiimanaudotiatsigabentuspatirties,karinius,
turtiniusištekliusirpalengvasuvienijaaplinkinesgen
tisišpirmojosavocentrokažkurapieVilnių,–įsigaliiš
esmėsbūsimosiosMindaugoLietuvosteritorijoje.
TadmaždaugtokiainformacijaslypiDlugošoromė

niškojeteorijoje,išmetusvisus„romėniškus“irfilolo
giniusžaidimus.
Odabarįsivaizduokime,kadankstyvaisiaisVidu

ramžiais,griūvantRomai,pergenčiųirtautųsumaiš
tį,nežiniakokiosetninėspriklausomybėsgrupė(gal
geriautektųkalbėtineapieetnoso,oapievyraujančią
kariniųkomandųkalbą,kurigalėjobūtine su si ju si su 
keliųgenčiųkalbomis)prasimušaikibaltųmasyvoir
tennusėda, įsitvirtina,perimavietinękalbą,siekia
išgyventiirįsitvirtinti.Popusšimčio,šimtoarpenkių
šimtųmetųtosgentiespalikuonysmėginasusivokti–
kasjie,iškuratėjo.Etninėsituacijabuspasikeitusi.Net
artimiausikaimynaibuspasikeitętrisketuriskartus.
Europaapskritaiišmetusisenągenčiųkortųkaladę,
onaujaigimstančiųtautųautoidentifikacijajauvisiš
kaikitokia.Kątokiosgrupėspalikuonysperpenkių

ardešimtieskartųatmintiesmiglasgalėsįžiūrėti?Jie
nebežinos,kuriaigenčiaijųprotėviaipriklausė,juolab
jeitagentisbuvoetniškaiefemeriška.Ji jausiskaip
pasakosherojus,pramiegojęsseptynisšimtmečiusir
pakirdęs,suvokęs,kadviskasaplinkpasikeitėnebe
atpažįstamai.Keliatmintiesženklaigalėjolikti,pvz.,
Roma.BetneromėnųRoma,veikiaujauRomabarbarų
akimis–vienintelėpastovybėpotautųkraustymosi
sumaišties,Roma,įkuriągalimaįsikibtiirtaipišlikti
istorijoje.TaiRoma,kuriojeproprotėviaigotai,galai,
langobardai,herulai,galirkokiele to vi cigalėjolanky
tisirlankėsi,galjąirsiaubė,irvienądieną–išvyko
šiaurėn,suvisaisatsiminimais.
TieprotėviainebuvokilnūsRomospatricijai,taibu

vobarbarai.Palikuonimsapiesavoatvykimąjiesekė
kiekargerokaipagražintuspadavimus.Šienusistovėjo,
norsgiminės,gentys,teritorijosgalėjoturėtiskirtin
gaslegendosversijas.Tokialegendagalėjoįvairiomis
atmainomisfunkcionuotiirIX,irXIVa.Tiksusidūrus
sunaujaiViduramžiųkūneatgimstančiosRomoscivili
zacija,šikiekmiglotalegendinėtradicijagalėjoatgimti,
suklestėtiirbūtipermąstytaPaduvoje,Krokuvojear
Vilniuje.Jątadaprireikė„priregistruoti“,irtaibuvo
padaryta:negrabiaimontuojant–Dlugošo,stipriai,kiek
pergriežtai–Lietuvosmetraščio,grakščiai–Strijkov
skio,kurtuaziškai–Kojelavičiaus.
Atrodo,kaddaugelisautoriųtiesiogžinojoskirtingas

kilmėsversijasirtąžinojimąmėginopatikrinti,t.y.
jieelgėsikaipXV–XVIa.mokslininkai,sąžiningai
verifikuojantyshipotezes–filologiniu,kultūriniu,isto
riniupagrindu.DaugybėpriekaištųJonuiDlugošui
arvėlesniemsautoriamsištiesųturėtųbūtiskiriami
lyginamosioskalbotyrossituacijaiXVa.Jienaudojo
sauprieinamusmetodus,kitokiųnebuvo–odabaruž
sąžiningasmokslinesnuostatasapšaukiamipatologiš
kaismelagiais.

 
 dlu Go šo ko Rek Ci ja: Pi ly Pas 

ka li Ma CHas

PilypasKalimachas(PhilippusCallimachusBuonac
corsi,1437–1496),įdomauslikimoitalųintelektualas,
nevienusmetuspraleidęsLietuvoje,apie1479–1480m.
parašėmenkaipasmustenagrinėtątekstą„Kardinolo
Zbignevogyvenimasirbūdas“.Čiaaptinkameretoblai
vumolegendinėslietuviųkilmėsversijųpristatymą.
„Kadanginėravienosnuomonėsdėlšios[t.y.lietu

vių]gentieskilmės,todėlčiavertaišdėstyti,kąapietai
manoįvairūsžmonės.
Daugumateigia,kadtojigentisatėjusiišItalijos;ta

čiaušisįsitikinimasgreičiauyrajokiaistikraisfaktais
neįrodytasprasimanymas.Kurkastikslesnėprielaida
tų,kurielietuviuskildinoišgalų.Jiesako,kadtada,
kaikeltųvienadalisnuėjoįItaliją,tuopatmetukita
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dalis,vadovaujamaLemonijaus,kartusuvaikais ir
žmonomispajudėjoŠiaurėsOkeanolink,užėmėEuropos
pakraščiusirišpradžiųįsikūrėbūtenttuosekraštuose;
netrukusjis[t.y.taskraštas],pakeitusvadoLemoni
jausvardą,buvopavadintasLivonija,jeigugalimatuo
patikėti.Okaivėlesniais laikaiskimbraikraustėsi
Bosforolink,jisbuvojųpramintasKimerų[Bosforu],
tarsiKimbrų[Bosforu].Keltai,palikęsavogyvenvietes
vidurioSarmatijoje,persikėlė įtasžemes,kurias ir

šiandienužima.Tenykščiaigyventojai,menkaiteišma
nantysapiežemdirbystę,matydami,kaddaugumajų
atsidėjęšiamdarbui,pavadinojuosLi ti fa ni–lietuviais,
pagalžemėsvaisius,kuriemssavokalbojejieturiben
drąpavadinimąli ti fa.Betkaikasmano,kadlietuvių
(Lituani)vardaskilęsišpakrantės(litus)okeano,nuo
kuriojieesąkilę[...].Beje,graikai,nežinodamitikros
jų[t.y.lietuvių]kilmės,davėjiemskeltoskitųvardą,
kurisreiškiairsenąją,irnaująjąjųtėvynę.Kadangi

sukitomisgentimisjiesusidurdavobegalo
retai,tikesantbūtinamreikalui,–keltos
kitųvardasbuvoužmirštas, ir išlikotik
tas,kuriuojuosvadinažmonės,susijęsu
jaisnuolatiniaisglaudžiaistarpusaviory
šiais(BRMŠI600–601,603;vertėJuozas
Tumelis).
Kalimachas italas, jamitališkaversi

jaakivaizdžiaipritempta,tad„tikslesnė
versija“,kildinanti lietuvius išgalų.Tai
mumsišpirmožvilgsnionetikėta.Keltų
kraustymasis,kai jiepajuda ikiRomos,
MažosiosAzijos,Britųsalų,žinomasisto
rinisprocesas,datuojamasV–IIa.pr.Kr.
Keltiškoskultūrossiekiabaltųteritorijas,
Silezijoje,apieVroclavą,gyvuojastiprus
keltųkultūroscentras,apiekuriosąsajas
subaltaislygirnėrarašyta.Galai–galin
dai,Lietuvojepaplitęvietovardžiaisuga-
la...Kalimachasčiakiekpaaiškinašalių,
genčiųpavadinimųkilmęirpateikiagana
keblų ilgalaikiokraustymosi legendinį
aprašą,kuriamenetaipjauviskasaišku
irjampačiam.Visdėltoliekaiškažkuriš
nirękeltaiirkel tos ki tai.PasakStrabono,
taigentis,gyvenusiįšiauręnuoDunojaus
žiočių.Gal „Dunojėlis“ į lietuviųdainas
atėjone ištrakų?Kalimachas,beabejo,
susipažinęssuCezariu,kitaisantikiniais
autoriais,rašydamas,joggališkąlietuvių
kilmępatvirtina ir jųreligija: „religinis
paprotys,kaipirgalųdruidų,laikytišven
taismiškelius,neturint jokiųšventyklų“
(BRMŠI601,603).Mesšiąhipotezękol
kaspalikimenuošaly,pastebėję,kadesama
trijųlegendiniųtradicijų–gretaromėniškos
egzistuojairkeltiška,irbosforėniška.
PasakKalimacho,argumentų„netrūksta

irtiems,kurieteigia,kadjiekilęišbosfo
rėnų“(BRMŠI601,603).„Bosforėnai“čia
tikriausiaireiškiaKerčėspusiasalyjegy
vavusiądaugiagentęBosforovalstybę(Va.
pr.Kr.–IVa.poKr.).Šihipotezėgalibūti
DlugošopateiktosBitinijosversijosatmaina,
norschronologiškaijąanksčiauiškėlėvokie

živinbudas, kukovaitis, utenis, Ringaudas. Xviii a. antra pusė. Puslapis iš 
Silvarerum. Mab Rs
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čiųkronikininkasLaurynasBlumenau:„Prūsijosvardas
kilonuoPrūsijaus,Bitinijos,kuridarvadinosiBiticija
irBukcinėja,karaliaus“(BRMŠI507–508).Vienaipar
kitaip,Bosforasšiaurinėje,BitinijapietinėjeJuodosios
jūrospakrantėjenurodotamtikrąkryptį.

 
 Pa le mo nas iki Pa le mo no. 

tRa di Ci ja Xi i i– Xiv a.

BaltramiejusAnglas(BartholomaeusAnglicus,apie
1190–po1250)–viduramžiųenciklopedistas,apie
1240m.surašęsveikalą„Apiedaiktųsavybes“(De pro
prie ta ti bus re rum).JoinformacijasurankiotaišEuropoje
žinomųgandų,tiesiogine„baltiška“informacijavargu
arremiamasi,tačiautuometuEuroposkontaktaisu
baltaisbuvoganaintensyvūs.Bentkryžiausžygiųda
lyviaiMagdeburge,kurnuomaždaug1230m.gyveno
Baltramiejus,turėjolankytis.
LietuvąjisvadinaSkitijosprovincija,Sembą–Mezi

josprovincijaEuropoje,kuriplytižemutinėjeSkitijoje
(BRMŠI232–233).Akivaizdu,kadčia,mėginantbaltus
įjungti įEuroposgeoistorinęorbitą,retrospektyviai
remiamasiHerodotu,StrabonuirvėlesniąjaRomos
provincijųgeografija(Mezijaišties,menamaipratęsus
jąįšiaurę,pasibaigtųmaždaugsuligPrūsija).
Tačiaudėlžiemgaliųesamepriverstisuklusti.Sky

riuje DeSemigalliaBaltramiejusteigia,kadŽiemgala
taip„vadinamatodėl,kadjojegyvenagalatai,kurieją
užgrobėirsumišosušiosžemės(vietiniais)gyventojais.
Štaikodėlžiemgaliaisvadinamitie,kuriekiloišgalų,
arbagalatų,irvietiniųžmonių“(BRMŠI232–234;vertė
JuozasTumelis).
ČiagalėtumeįžiūrėtiKalimachogališkos/keltiškos

versijosištakas.Pačioslegendosdarnėra,tikprincipi
nėatsikraustymoidėja.Kalimachaskalbaapiekeltų
kelionęperSarmatijąirskiriakeltusbeigalus;anot
jo,čiakeltai, jungdamiesisuvietiniaisgyventojais,
pagrindžialietuviųetnosą.Baltramiejusminigalus
irgalatus,kurie,sumišęsuautochtonais,pagrindžia
žiemgalius,arba„se migalus“,taigi„pusiaugalus“.Abi
versijosskirtingos,vienakalbaapiekeltus,kita–galus,
otainetaspats,„galai“–taiapytikriaiGalijosprovin
cijųgalai.Įmanoma,kadBaltramiejus,kaipmokslin
guosesluoksniuosevisuometbuvopopuliaru,užsibūrė
tikraikeistaiskambančiuetnonimusemi-gales irpats
sukūrėžiemgaliųetnogenezėshipotezę.TačiauKali
machasapiežiemgaliųkilmęnešneka,jamlietuviai
atsiradękel tamssumišussuvietiniaisgyventojais,ir
jisnepasinaudojasemi-galessavohipotezeipatvirtinti
arpraplėsti.Galibūti,jogBaltramiejusapie1240m.
žinojogandąapiebaltų/keltų/galųsąsajasirjįsujun
gėsusemi-gales,žiemgaliųetnonimu.IšMagdeburgo
žvelgiant,tosgentysvienodos.
Tai,kadBaltramiejusgalinaudotistuopačiukeltišku/

gališkulegendiniušaltiniu,netiesiogiailiudijatai,kad
jisnedetalizuodamas,tačiauaiškiaikalbanetiekapie
galus,kiekapiegalatus.Kaskas,oviduramžiųencik
lopedistastuosdalykusturėjoskirti.Įsiskaitykime:

 Semigallia[...]sicuocataquasiaGalatisipsamoccu-
pantibuscumincolisterraemixtisestinhabitata.Unde
Semigallisuntdicti,quiexGallis,siueGalatis,etillis
po pu lis pro ces se runt(BRMŠI232–233).DusykiusBal
tramiejuspaminigalatus,vienąkartą,galus.Ga latia, 
Ga la tae(suviena„l“)taiGalatija,galatai,Gal lis(dvi„l“),
aišku,galai.KadGalija–tai,mūsųsupratimu,Prancū
zija,Belgija,Šveicarija,Baltramiejusnegalėjonežinoti,
kaipirnegalėjonežinoti,kadGalatija–taiRomosprovin
cijaMažojojeAzijoje(mūsųsupratimu,Turkijoje),įkurią
išEuroposIIIa.pr.Kr.prasimušękeltaigalataikurįlaiką
sugebėjopolitiškaiirkariškaisėkmingaiveikti,koljuos
nugalėjoPergamokaraliusAtalas.Galataiapsigyveno
MažojojeAzijoje,kurnuo25m.pr.Kr.įsteigtaRomos
Galatijosprovincija.BettaikitiEuroposkampai,netjei
MažąjąAzijąlaikysimeEuropa.
BaltramiejusAnglasnešiaipkildinažiemgaliusiš

galų,betnurodo,kadjojegyvena„galatai,kuriejąuž
grobė“,a Ga la tis oc cup pan ti bus,verčiantpasyvu„galatų
užimta“.Kitamesakinyjejis,berods,kieksutrinka,nes
SemigalliagramatiškaiišGa la tia, Ga la taeneišvedama.
Tadajistiesiogdedalygybėsženklą: Gal lis siue Ga la tis.
Tarsigalatai–tiepatysgalai(tamtikraprasmetaip
iryra,jei„galus“laikysimevisųkeltųsinonimu,kaip
neteisingai,betdažnaidaroma,oirgalataipasivadino
pagalgalli).JeigalataiBaltramiejuitrukdė,kylaklau
simas,kodėljisjuosvalkiojapotekstą,jukgalėjotarti
Gal liirjokiųgalatųnebūtųreikėję.
Išvada:BaltramiejusAnglas1240m.remiasiversija,

pagalkuriąįbaltųkraštusyraatsikraustęgalatai.
Kadtaipyra,(gal)liudijair(perrašymo?)klaida,kuri

simptomiška.Pradėjusaiškinti,kadSemba–Mezijos
provincija,taspatlygirturėtųbūtipakartotakalbant
apiežiemgalius,tačiaučiavietojeMe siaįsiterpiaAsia 
(BRMŠI232–234).Jeikalbamaapiegalatus,asociacija
suAzijayrapagrįstesnėneisuMezija.Galtailap sus 
ca la mis,betgalataijukMažosiosAzijosgyventojai.
OštaiKalimachas,kalbėdamasapiekeltųatsikraus

tymą(galusjispaminitikkadbūtųaiškiau,apieką
kalbama),daugšnekaapieBosforą,bosforėnus,Dlu
gošas–apieBitiniją.
Iršiąakimirkąviskassusijungia.Galatijosprovincija

ribojasisuBitinijosirPontoprovincijašiaurėsvakaruose
iršiaurėje.IkiJuodosiosjūrosnuoGalatijos50–200km,
otiesiaiįšiauręnuoGalatijosirrytinėsBitinijos–Bos
fo ras.GraikiškojiBosforokaralystė,bosforėnai.
Patssuprantu,kadviskasatrodopernelygfantas

tiškai.DlugošasminiBitiniją,neminėdamasgalatųir
bosforėnų.Kalimachas,atmesdamasDlugošąar juo
nesinaudodamas,miniBosforąirkeltus.Baltramiejus

Gin ta Ras be Res ne vi Čius



381NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 7–8

kalbaapiegalatus,neminėdamasBosforoirBitinijos.
Betžemėlapyjeviskasišsirikiuojavienalinija.
Kaiptuossutapimuspaaiškinti:prasimanymams,

netmokslingiems,čiadaugdaugiaupenoduotųgrai
kai,Troja,Enėjas,Dakija,Trakija.Kažkodėl–ne,
žiūrimaįantraeilesRomosprovincijasrytuose,irtai
netnePontoBosforas,TrakųBosforas,jungiantisVi
duržemioirJuodąjąjūras,opalygintiskurdusKimerų
Bosforas,apiekuriovietądarreikiailgaiaiškinti,užuot
prakilniaitvojusTrojosarAtėnųkorta?Tiesa,šiakorta
XV–XVIa.irbuvopasinaudota–Romoskorta,bettra
dicijaprivalėjobūti.
KuogisvarbusKimerųBosforas?Čiapat–Boris

teno,Dneprožiotys.Dneproaukštupys,oirkaikurios
žemiauesančiosteritorijos–baltiškos.ČiairGintaro
keliassukontroliuojamu,ganasaugiumaršrutuįginta
roradimvietesvakarųbaltųteritorijose.NuoGalatijos
ikiGalindijos,Žiemgalos,BaisogalosarVandžiogalos
keliasgalieitinetgiupėmis.
Jeitai–pra si ma ny mai,kodėlgitrysnesusijęšalti

niaitelpaįvienągretą?

 ki Me Rų bos Fo Ro veR si ja

Jiatrodonutrūktgalviška,einantivisiškaikitakryptimi
nei„derėtų“,beto,niekasnesiteikėnetjospaneiginėti.
TačiauXVa.tahipotezėegzistavo.Štaikaipjąkomentuoja
Kalimachas:„Tačiaukaiptie,kurielietuviuskildinovei
kiauišgalųneguišromėnų,savonuomoneipagrįstituri
daugargumentų,lygiaitaipjųnetrūkstairtiems,kurie
teigia,kadjie[lietuviai]kilęišbosforėnų,kadangipasta
rųjųgyvenimodėsniaiirtaisyklėsapskritaiyratokiepat
kaipirpirmykščiųlietuvių“(BRMŠI601–604).
Kalimachasnegalėjopaminėti to,kąšiandien jau

žinomemes:tarpBosforovalstybėskaraliųbuvokeli
Polemonai10.Bosforokaralystė,siekdamaišlaikytisavo
nepriklausomybę,laviravotarpPonto,vėliauirRomos,
beitarpskitų,sarmatų,Meotidėspakrantėsgenčių:kar
taissekdavosi,kartaisištikdavoilgalaikėskrizės,kaip
62m.poKr.NeronuiuždraudusBosforovaldovamsant
jųkaldinamųauksiniųmonetųdėtijųmonogramas,jas
tekopakeistiNeronomonograma(faktiškasnepriklau
somybėspraradimas)11.ŠtaiirNeronassu„krikščionių
persekiojimais“išLietuvosmetraščiųversijų...
Krizesvisadalydikraustymaisi.ŠtaiIIIa.pr.Kr.pabai

gojedėlkarinės–ekonominėskrizėsdalisBosforogyventojų
persikeliašiauriau,paskimerus12.Omūsųatvejuvisai
tikėtina,kadkokianorsemigracijavykoirtautųkrausty
mosiepochoje,kaikoksnorsbosforėnųbūrysgalėjobūti
gotųarhunųįsuktasirpamėtėtasšiaurėn.

Jeimanysime,kadkraustomasidėlekonominiųar
politiniųpriežasčių,t.y.sąlygiškairamiaiirorganizuo
tai,galimaprisimintiLietuvosmetraščiopabrėžiamą
Palemonoplaukimąupe aukš tyn.Tuometsuprantama:
kelionėneilguNemunuvarguargalėjoįsitvirtintikaip
legendosbranduolys.JukLietuvosmetraščio legen
dosenekalbamaapienuotykius,tariamaiplaukiant 
proVakarųEuropą,Britaniją,Jutlandiją.Ne–pa
sakojamatikapie ištikrųjųgalkeliųdienųkelionę
Nemunu.BetjeiguPalemonoplaukimoNemunuaukš 
tynprovaizdisbuvoPolemonokelionėaukštynDnepru
(Boristenu)?
Visatai–tikprielaidos,betgalimapastebėti,kad

Polemono/Bosforoversija imaapliptimedžiaga,net
nepradėjusnuosekliosstudijos.MykolasMichelbertas,
rašydamasapieankstyvąjįgeležiesamžiųLietuvoje,
tarpkitkopamini:„PanašiųįLietuvosradiniusdalgių
[...]aptiktairBosporo[?]karalystėsvėlyvojoantikos
laikotarpiogyvenvietėse“13.Apskritaibaltųryšiaisu
PajuodjūriuperDneprąI–IVa.intensyvūs:„Daugiau
duomenųturimeapieLietuvosgyventojųryšiussu
Černiachovokultūra,kuribuvopaplitusitaippatŽemu
tinėjePadnieprėje,prieDnestroirDunojausžemupyje.
LietuvojeaptiktaČerniachovokultūraitipiškųžiestų
indų(Veiviržėnai).TiekLietuvoje,tiekČerniachovo
kultūrosteritorijojepasitaikotųpačiųemaliuotųdir
binių,lankiniųsegiųlenktakojele,gintariniųkabučių.
Galimasdaiktas,išČerniachovoarPševorskokultū
rosįLietuvąpatekokibiropavidalokabučių.Vidurio
Padnieprės lobiuoseaptikta [...]vytiniųantkaklių
kiliniaisgalais,kuriaschronologiškaidargalimasieti
suČerniachovokultūra.TaippatdaliscentrinėsLie
tuvosgyventojųgalėjomigruotiįČerniachovokultūros
teritoriją.TaigiLietuvosgyventojaibeičerniachoviečiai
palaikėįvairiusryšius,kuriepasekamiIII–IVamžiu
je“14.Žinoma,ČerniachovokultūratoligražuneBosforo
karalystė,norspietryčiųkampetiesiogiaisujaribojasi,
betmumsčiasvarbesniskontaktųsuDneprožemupiu
intensyvumas,netgiarcheologiškaileidžiantiskalbėti
apiegalimasgyventojųmigracijas.Okadkraustytasiir
šiaurėskryptimi,įbaltųteritorijas,netiesiogiairodoir
Černiachovokultūraibūdingųžiestųindųatsiradimas:
varguardužūsmoliniaiindaibuvogeraeksportoprekė,
čiagreičiausiaijudatechnologija,ojąnešažmonės...
JeiBosforo–Polemono legendabūtųpadirbtaXV

a.,taiirBosforas,irPolemonasbūtųišnirękartu.Bet
BosforaspasirodoXVa.,oPalemonas(nePolemonas)
–jaukompiliacinėjeromėniškojelietuviųkilmėsversi
jojeXVIa.Taigiesamabendrošaltinio.Taiveikiausiai
turėtųbūtižodinėtradicija,LietuvojegyvuojantiXVa.

13 Michelbertas M., SenasisgeležiesamžiusLietuvoje, vilnius, 
1986, p. 202.

14 Ibid., p. 221.

10 IstorijaEvropy, t. 1, drevniaja evropa, Moskva, 1988, s. 530, 
533.

11 Ibid., s. 533.
12 Ibid., s. 532.
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Užrašomajibuvoiškreipta,ideologiškai–patriotiškai
jąpersukantRomoskryptimi.

 
 kel tų Pėd sa kas

Tacitasteigė,kadaisčiųkalbaprimenantibritųkal
bą(Ger ma nia,45,BRMŠI143,145).BritanijaTacito
laikaisbuvokeltiška.Esukeliosevietosepastebėjęs,
kadprūsųreligijanežiniakodėlatitinkakeltųreliginę
organizaciją,okriviokirvaičio(krivaičio)beivaidelotų
institucijosbei jųsocialinisreliginisfunkcionavimas
Prūsijoje(SimonoGrunauirkitų„prūsiškų“kroniki
ninkųduomenimis)galibūtigretinamasarnettapati
namassukeltųdruidųinstitutu.
Visdėltokeltiškas/gališkaspėdsakasirgiatrododirb

tinis,BaltramiejusAnglasirKalimachastiesiogpaisto
niekus.Betviskasnetaippaprasta.Armesnorime,kad
keltai,kadaiseprasiveržęįbaltųteritorijas,paliktų
įsmeigęčiasavovėliavą?Kadsavopasienioupępava
dintųkeltiškai,kokiunors„Nemunu“?(Nemšaknis
keltiškai„šventas“,Ne me to na–keltųdeivė,Ne main 
–karodievoNeitosutuoktinė15,plg.slavųNie man, 
Ne man),kadįNemunąįtekėtųNeris(Ne rakeltųmi
tologijoje–keliautojoįpomirtinękaralystęvardas,o
jomitasbemažpažodžiuiatkartojaSovijausmitosiu
žetą16),kadpirmoji legendinėvalstybėssostinėbūtų
pavadintakeltiškai(Ker na–airiškasvietovardis,pa
galairiųknygą„Vietųsenovė“,Dindsenchas,reiškiąs
„Gausybędidvyrių“17),kadAiriogalagalireikšti„Įkaitus
duodančiuspavaldinius“,Airgialla18.Jeigumesnorime
kopanašaus,taiturime.
KeltaiIV–IIIa.pr.Kr.skirtingomisbangomisįsiver

žiaįBalkanus,Dunojausžemupį,gyvenadabartinės
Rumunijosteritorijoje,Vengrijoje,Čekijoje.Vidurio
Europojejieišesmėsbaltųpašonėje,betatrodo,kad
toliauįšiaurėsrytusjieneprasimuša.Bentjauišva
karųarpietvakarių.Primenu,kadčiaaš ieškaune
lietuviųkilmės,otikpagrindokeltiškailietuviųkilmės
legendineiversijai.Taddarkelioscitatosneprošalį.
ŠtaivėlKalimachas:
„KaikeltųvienadalisnuėjoįItaliją,kitadalis,vado

vaujamaLemonijaus,kartusuvaikaisiržmonomispa
judėjoŠiaurėsOkeanolink,užėmėEuropospakraščius
irišpradžiųįsikūrėbūtenttuosekraštuose;netrukus
jis,pakeitusvadoLemonijausvardą,buvopavadintas
Livonija[...].Okaivėlesniaislaikaiskimbraikraustėsi
Bosforolink,jisbuvojųpramintasKimerųBosforu[...].
Keltai,palikęsavogyvenvietesvidurioSarmatijoje,
persikėlėįtasžemes,kuriasiršiandienužima.[...]grai

15 botheroyd s., Paul F., LexikonderkeltischenMythologie, 2. aufl., 
München, 1995, s. 250–251.

16 Ibid., s. 251–252.
17 PredanijaimifysrednevekovojIrlandii, Moskva, 1991, s. 234.
18 Ibid., s. 276.

kai,nežinodamitikrosjų[lietuvių]kilmės,davėjiems
keltoskitųvardą,kurisreiškiairsenąją,irnaująjąjų
tėvynę“(BRMŠI600–603).
MarijaGimbutienėtaipnusakopadėtįbaltųiraplin

kinėseteritorijoseIIa.pr.Kr.–IIpoKr.:
„BendrapolitinėEuropossituacija–keltųirgerma

nųveržimasisįrytus–galėjoturėtiįtakosZarubincų
kultūrosžmoniųmigracijai.III–IIa.pr.Kr.keltaisiekė
VakarųLenkiją,netKujaviją“19.„Zarubincųkultūros
žmoniųpaplitimaspasekamaspagalkapinynus[...].
Kapuoseaptiktadaugžalvariniųkeltiškostiliausse
gių;pagaljasZarubincųkultūrospaplitimasVolynėjeir
DneprovidurupyjedatuojamasII–Ia.pr.Kr.[...].Zaru
bincųtiporadinių,daugiausiaurniniųkapų,atsiranda
paskutiniaisiaisa.pr.Kr.VolynėjeirDneprovidurupio
baseineaplinkKijevą,oerospradžiojejiepaplintapa
leiDesną,SeimąikiOkosirDneproaukštupiobaseine
[...].VidurioRusijosgalindai,metraščiuoseminimiiki
XI–XIIa.,siejamisuprūsųgalindais.Kadangi jokia
kitamigracija,išskyrusslavų,VI–VIIa.įDesnosba
seinąarcheologiškainežinoma,spėjama,jogZarubincų
kultūrosžmonėsturibūtiprūsųgalindai“20.
PakeiskimeVidurioRusiją,Volynę,Dneprovidurupį

žodžiu„Sarmatija“,kasvisiškaiteisėtaantikinės(ir
viduramžiškos)geografijospožiūriu,ožodį„Zarubincų
kultūra“–keltoskitais.Galindųnetkeistinereikia.
Kitameakademiniameveikaleskaitome:„Išsukaup

tosmedžiagosmatyti,kadZarubincųkultūrąpalikusios
gentyspalaikėglaudžiusryšiussuantikinėskultūros
centraisprieJuodosios jūros, taippatsukeltais“21.
ŠtaiirBosforoPontolinija,štaiirkeltiškaspėdsakas.
KalimachasXVa.puikiaiperteikėsampyną:keltai/
Bosforas.Jągalimaaptiktiirarcheologiškai.
Tadgalėtumetarti:XVa.tikraiegzistavolegendinė

tradicija,kildinantilietuviusišgalų/keltųir(ar)Šiau
rėsPajuodjūrio.
Deja,politiniaiideologiniaimotyvaišiąversijąper

sukoRomoslink.
Tokiayrašiostraipsnioišvada.
Atrodytų,čiagalėtumedėtitašką,betyranetaip.

Istorikaineveltuisavouoslenujautė–užPalemono
kažkasslypi–tainešaltinis,betirnepasaka.
Iršiąakimirką,visiškainetikėtai,iškylapagrindinė

tema,pačiosPalemonolegendosturiniotema.Tai–at
vykimotema.Palemonolegenda–irmanpačiamtai
tamtikrassmūgisirnetikėtumas–nėrasugalvotaar
sudėliota.Josspecifikaverčiakonkretizuotikontekstą,
kuriamePalemonolegendaturėtųbūtiišspręsta,irtas
kontekstas–airiškas.

19 Gimbutienė M., Baltai, vilnius, 1985, p. 86.
20 Ibid., p. 85.
21 Lietuviųetnogenezė, vilnius, 1987, p. 113.
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RašantLietuvosistorijossintezes,susiklostėtradicija
vienąskyriųskirtisenajailietuviųreligijai.Taigana
keistatradicija,turintomenyjeistorijosirreligijos,kaip
tyrimoobjektų,skirtumus.Sintezėseaprašomatai,
dėlkodaugumatyrinėtojųdaugiauarmažiausutaria,
stengiamasineliestiprobleminiųarmažaiištirtųklau
simų.Kiekviena„Lietuvosistorija“yratarsityrinėjimų
kvintesencija–labiausiaipatikimosmokslinėstiesos
lašas,kurįdaugybeimokslininkųsunkiaitriūsiantpa
vykoišspausti.Tadirrašydamiapiereligiją,istorijos
sintezuotojaiišdėstoneginčijamusdalykus.Kadirkaip
būtųgaila,tačiautai,dėlkorašydamiapiereligijąsu
tariaistorikai,betkurįmitologą,religijotyrininkąar
kitąreligijųspecialistąmažųmažiausiaigaliįvarytiį
neviltį.Problematampadaropesnėprisiminus,kadis
torikųrašytasLietuvosistorijasskaitokurkasdaugiau
žmoniųnei,pavyzdžiui,specializuotąlektūrąreligine
tematika.Kiekvienassavegerbiantislietuvisnamuose
būtinaituriAdolfoŠapokos„Lietuvosistoriją“,na,da
barirEdvardoGudavičiausnaujausiąveikalą.Labiau
praeitimibesidominčiųknygųlentynose,kogero,rastu
meirdarkeletąįvairiųautoriųskirtingulaikurašytų
„istorijų“.Kitaiptariant,daugumalietuviųapiesenąją
religijąsužinobūtentiššiųknygųirnekvestionuodami
priimajoseesančiąinformaciją.
Trumpame,dažniausiaitrisketurispuslapiusuž

imančiameskyrelyje, stengiamasi trumpaidrūtai
atskleistisenosioslietuviųreligijosesmę.Otaesmė,
pasakŠapokos,yragamtosirjosreiškiniųgarbinimas1.
Deja,panašiaimanonevienŠapoka.Podaugiaunei
keturiasdešimtiesmetųlygiaitąpatįrašoirikišiolbene
geriausiosLietuvosistorijossintezėsautoriusZenonas
Ivinskis.Jisnetneabejodamasteigia:„Lietuviaiįdvasino
gamtosjėgasirjosreiškinius,darjiemsnesuteikdami
antropomorfiniopavidalo“2.DarpodešimtmečioVan

is to Ri kai aPie se ną ją 
lie tu vių Re li Gi ją iR Mi to lo Gi ją
ty ri mų kri ti ka ir at si nau ji ni mo vil tis

PranasVildžiūnas

daDaugirdaitėSruogienėsavo„Istorijos“skyrelioapie
religijąpradžiojeišryškinajopagrindinęmintį–„seno
vėslietuviaigarbinagamtosjėgas“3(!).Bemažtuopat
metujauatbundančiojesovietinėjeLietuvojepasirodo
darvienaautoriųkolektyvoparašytasintezė.Knygoje
istorikasMečislovasJučasnuogąstauja,kad„lietuvių
priešai,kovodamisupagonimislietuviais,neužsimena
apiepagonybėsturinį,josesmę“4.Irčiapatpasidžiaugia,
nes„kiekdaugiauapietaiXIVa.pradžiojeyraparašęs
P.Dusburgietis“,kaipantai,kadlietuviainepažinę
Dievoirtodėlklaidingaigarbinęsaulę,mėnulį,rupūžes
irt.t.5Istorikųnuomonėapiesenąjąlietuviųreligiją
nepakintaneiposeptynių,neidarpoketuriųmetų.
Štai1995m.išleistavėlgiautoriųkolektyvoparašyta
knyga,kuriojereligijosklausimusnušviestipanūdo
archeologasAlbinasKuncevičius6; irgaliausiai1999
m.pasirodoGudavičiausveikalas7.Abiejoseknygose
lietuviaiposenoveigarbinasaugamtą,irkątujiems.
Jeipaklausčiaugerbiamųistorikų,kodėljiemano,kad
tievargšailietuviaibuvotokienesusipratėliaigamtos
garbintojai,kogero,sulaukčiauatsakymo,esątaipteigti
leidžiašaltiniai.Irištiesų,kalbantapiebaltusapskri
tai,pirmąkartą„gamtmeldyste“jiebuvoapkaltintidar
1199m.ŠiaismetaisrašytojebulėjepopiežiusInocen
tasIIIteigia,nevaLivonijosgentys„Dievuiprideramą
garbęteikėkvailiemsgyvuliams,lapuotiemsmedžiams,
skaidriemsvandenimsiržaliuojančiomsžolėms“8.Apie
tai,jogprūsai,lietuviaiarlatviai,užuotgarbinępatį

PRanas vildžiŪnas – vu Religijos studijų ir tyrimo centro 
magistrantas.

tEMa: liEtUviŲ MitOlOGiJa

1 ša po ka a.,Lietuvos istorija, vil nius, 1989, p. 34. Pir mas lei di
mas – 1936 m. kau ne.

2 ivins kis z., Lietuvosistorija, vil nius, 1991, p. 141. Pir mas lei di
mas – 1978 m. Ro mo je.

3 dau gir dai tėsruo gie nė v., Lietuvosistorija, vil nius, 1990, p. 27. 
Pir mas lei di mas – 1987 m. Či ka go je.

4 ju čas M., luk šai tė i., Mer kys v.,Lietuvosistorija, vil nius, 1988,  
p. 32.

5 Ibid., p. 32.
6 kun ce vi čius a., kiau pa z., kiau pie nė j., Lietuvosistorija, vil nius, 

1995, p. 50–53.
7 Gu da vi čius e., Lietuvos istorija, vil nius, 1999, p. 179–181, 

189–190.



384 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 7–8

adomas brakas. iliustracija. 1940

kūrėją–Dievą,garbinajotvarinius,rašė irvėlesni
autoriai:apie1220m.OliverisPaderbornietis9,1326
m.PetrasDusburgietis10,1442m.Sembosvyskupas
Mi ka lo jus11irdaugeliskitų.Kaipmatome,panašiųliu
dijimųdaugybė.Tačiau
kurgišaltiniųkritika?
Istorikaišiuoatvejuvis
kąsuprantatiesiogiaiir
vienareikšmiškai:para
šyta„garbinogyvulius“,
vadinasi,garbinogamtą
–irtaškas.Irnetgipozi
tyvizmugarsėjantisprof.
Gudavičiustaipmano.
Betjuktaipaprasčiausia
ideologema.Anais lai
kaisbuvoįprastašitaip
rašytiapiepagonis. Iš
tiesųmanonoras,kad
istorikaiatliktųreligi
nėsinformacijospatei
kiančiųšaltiniųanalizę,
nėrapasvertas.Tamrei
kiareligijotyriniopasi
rengimo–geraiišmanyti
atitinkamusmetodus
irpasaulioreligijųem
pirinęmedžiagą.Otuo
istorikaitikraineblizga.
Skaitant jųparašytus
tekstus,nesunkupaste
bėti,kadmitologiniaiir
religiniaityrinėjimai–jiemsnežinomažemė:geriausiu
atveju–remiamasiXIXa.antrospusėsteorijomisir
metodologijomis,blogiausiu–bandomašaltiniusinter
pretuotisavojėgomis,nesiremiantniekuo.
Istorikųpamėgtaspozityvizmasgalirveiksmingas

istorijostyrinėjimuose,tačiaureligijosanalizeinetinka
mesniometodosurastineįmanoma.Juogalimaviską
sutrupinti irsudaužyti, tačiautainepatigeriausia
prieigapriereligijos.Įdomu,kadrašantapiereligiją
pozityvizmastiesiogautomatiškaineveikia.Skyriuose,
skirtuosesenajailietuviųreligijai,šaltiniųhiperkritika
išsisklaidokaipdūmas.Kogero,tainujausdamiisto
rikaigriebiasišiaudo–parašo,nevasenasislietuvių
tikėjimasesąsanimizmas12.Betirvėlpaslysta.Pavadinę
lietuviųreligijąanimizmu,paaiškina,jogtai–gamtos
garbinimas.Tačiaugamtosgarbinimąderavadintine
animizmu,onatūrizmu.Animizmas,pasakšiosteorijos
pradininkoEduardoBurnettoTyloro,yraevoliucinisre

ligijosraidosmodelis,besiremiantis„sielos“(lot.ani ma)
įvaizdžiu13.Gamtosgarbinimasyravisaikaskita.Be
to,tiekanimizmo,tieknatūrizmoteorijosyraseniai14 
sukritikuotosirišėjusiosišreligijotyrinėsapyvartos.
DarpirmąšioamžiausdešimtmetįÉmile’isDurkheimas
pagrįstaitvirtino,kadanimizmassusiaurinareligiją
ikihaliucinacijųirkliedesiųsistemos.Onatūrizmas
netnepaaiškina,kodėldalykaiskirstomiįsakralinius
irprofaninius.Peršasimintis,kadistorikaianimizmo
sąvokąvartojajosnesuprasdami,vedaminežiniakaip
susiformavusiostradicijos.Taipdarytitikrainevertė
tų,juolabšiaislaikais,kaispecializuotareligijotyrinė
lektūranesunkiaiprieinama.Tačiauistorikaijaituri
kažinkokįimunitetą.NetišeivijojerašęIvinskisirDau
girdaitėSruogienė,bedidesniovargogalėjęsusipažinti
sunaujausiaisreligijųtyrimaisirteorijomis,tonedarė.
Matyt,nematėreikalo.Niekogeriauužanimizmąjuk
visviennesugalvosi.Gudavičius,bendradarbiavęssu
NorbertuVėliumirengiantBRMšaltinius,stulbinasavo
atsparumuprofesionaliemsbaltųreligijostyrinėjimams.
ŠtaišaliaGudavičiausparašytoįvadošaltiniotekstui
kitamepuslapyjedažnaiaptinkameVėliausšaltinio
religinėsinformacijoskomentarą,galųgaleįvadinia
meBRMŠstraipsnyjepuikiaisprendžiamašaltinius
rašiusiųjųbeivėliaujuosinterpretavusiųjųpozityvistų
požiūriųsantykioproblema.Rezultatas–jokiopoveikio,
kąjaukalbėtiapienaudojimąsiankstesniaisVėliausir
kitųautoriųprofesionalųtyrimais,rašanttokįsvarbų
veikaląkaipLietuvosistorija.
Tarpistorikų,bandančiųinterpretuotišaltiniusniekuo

nesiremiant,ypačišsiskiriaDaugirdaitėSruogienė.Štai
kaipjiišsprendžiasenovėslietuviųreligijosatsiradimo
irpobūdžioklausimą:„Visurlietuviotykojopavojai.
Aplinkui–amžinojigiria,slepiantiplėšriuosiusžvėris,
ogaliržmogųužpuoliką.[...]Įeinažmogusįmišką–
visokiųbalsųjamegirdėti:artaisenomedžiošakakur
sugirgžda,arvėjassustaugia,lapaisušlama.Irrodos
jam,kadčiatikraikažkokiadvasiagyvenanti,kadvisi
tiegarsai–kažkokiosdvasiosdarbas“15.Žinote,aširgi
taipmanau.Taivienastiksliausiųirpatikimiausiųse
novėslietuviųreligijosatsiradimoaprašymų.Apietai
liudijairistorijosaudraspergyvenębeiikimūsųdienų
išlikędidingashimnasdievams„Tindirindiriuška,
kastenmišketriuška“irpagrindinislietuviųmitas
„Dangusgriūva“.
NelabainuoDaugirdaitėsSruogienėsatsiliekairMe

čislovasJučas.Joteigimu,„XVIa.humanistaipasakojo,
kadlietuviaiturėjošimtussavodievų,netgisukūrėjų
vardus,tačiautaijaunelietuviųpagoniškasistikėjimas,
omitologija,dažnaiperimtaišAntikosirsusietasu

8 BRMŠ, vil nius, 1996, p. 203.
9 Ibid., p. 225.
10 Ibid., p. 344.
11 Ibid., p. 499.
12 ivins kis z.,op.cit., p. 141; kun ce vi čius a. ir kt., op.cit., p. 51.

13 be res ne vi čius G.,Religijotyros įvadas, vil nius, 1997, p. 109–
111.

14 Plg. durk heim e.,Elementariosreliginiogyvenimoformos, vil
nius, 1999, p. 53–94.
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lietuviųžemdirbystėsirgyvulininkystėspapročiais“16.
Humanistaiištiesaprašėnepaprastaidaugdievų,tačiau
beveiknėvienojųatitikmensneįmanomasurastiAn
tikosmitologijoje.Dievųgausa–nevienGraikijosir
Romosnuosavybė.Religiniuistoriniupožiūriudievų
gausėjimas,specifikacijayravisiškainatūralusproce
sas,dažniausiaivykstąsreliginionuosmukiometu17.
Todėlkaltintihumanistus,nevajieviską„nusirašė“
nuoAntikosmitologijos,juolabneišeina.
Kaikuriųistorikųpožiūriu,vienasišskirtiniausių

lietuviųgamtmeldystėsbruožų–saulėsgarbinimas.
ŠtaiDaugirdaitėSruogienė,remdamasijauminėtais
šaltiniais,teigia,kad„lietuviaigarbinosaulę“18.Jai
pritariairkitiistorikai,tikprof.Jučasdarpatikslina,
esą„ypatingąvietąvisųpagoniųtikėjimeužėmėsaulės
kultas,olietuvių–tekančiossaulėskultas“19.Čiatik
rainaujiena.M.Lasockio(juoremiasiJučas)teiginys,
kadgyvulys,kurispirmasispažvelgsįtekančiąsaulę,
tądienąbusšventas,neįrodosaulėskulto.Taipapras
čiausiaskalendoriniųpapročių(Sekminių?)atspindys.
Norssaulėdažnaiminimatautosakoje,tačiaureliginė
josreikšmė,bentjauoficialiojojeXIII–XIVa.lietuvių
religijoje,vargiaitikėtina.PasakJonoMalaloskroni
kosintarpo,SaulęnukalėmitiniskalvisTeliavelisir
užmetėjąantdangaus.Panašiaitvirtinairkaikurios
lietuviųsakmės.PasakJeronimoPrahiškio,Saulėka
daisebuvopaslėptaledobokšte,ir„Zodiakoženklai“ją
išvadavęmilžiniškukūju.Atrodo,kadšiešaltiniaiSaulę
vaizduojaveikiaukaipobjektą,onesubjektą20.
Gudavičiusteigia,kad,kaipirkitosindoeuropiečių

tautos,lietuviaipraktikavožmoniųaukas21.PetrasDus
burgietisprie1261m.datospamini,kadsukilęprūsai
burtaisparenkavienąišteutonųbelaisvių,Hirtshalsą,
kurįpaaukojasavodievams:pririštąantžirgosudegi
na22.Vėlesnišaltiniai–EiliuotojiLivonijoskronika,
Lenkųanalaiirkiti–taippataprašopanašiusauko
jimus.Diskusijos,arlietuviaiaukojožmones,ištakos
siekiaseptintądešimtmetį.Čiavertėtųprisimintidar
1976m.išėjusiąJuozoJurginioknygą„Pagonybėsir
krikščionybėssantykiaiLietuvoje“,kuriosvienasskyrius
kaiptikirskirtasšiamklausimuinagrinėti.Naudoda
masisistorikamspriimtinapozityvistinemetodologija, 
autoriusganaįtikinamaiįrodinėja,kadlietuviaižmo
niųneaukojo23.Tačiaušiandienistorikamsnelauktai
priimtinesnėpasirodopriešingairašiusios24, itinne
patikimosirnesykpagrįstaisukritikuotos25autorės 

PranėsDundulienės linija.Visiaukojimopaminėji
mai,regis,patikimi,todėlabejonių,kadtaiištiesvyko, 
neturėtųkilti.Tačiaudaugybėženklųrodytų,kad
lietuviai irbaltaiapskritaiatlikinėjokaroar, tiks

liau,pergalėsaukas,
irkultuigriežtąjapras
metainepriskirtina.
Dažniausiai vienas
belaisvisparenkamas
burtais,kitusleidžia
ma išpirkti.  Be to,
aukojamanegrįžus į
dislokacijosvietą,oiš
sykpopergalės,bemaž
mūšiolauke.Belaisvį
aukojanekoksnors
žynysirneprieškokį
norsstabą,opatyska
riai,atsidėkodamidie
vamsužjiemssuteiktą
pergalę.Taiviskarių 
karo žygių religijos 
apraiška. Pats die-
vų kultasLietuvoje,
atrodo, žmoniųaukų
nereikalavo26.Tokios 
nuomonės laikosi ir 
Ze nonas  Iv ins k is :
„reikia labaiabejoti,
aržmoniųaukosšiaip 
jau senojoje lietuvių 
r e l i g i j o 

je buvo daromos, to dar negali įrodyti atskiri 
priešokariųpaaukojimaižiauriųkovųmetu“27.
Tūlasistorikas,perskaitęsšiuosžodžius,greičiau

siaipasipiktinsirpaprieštaraus,esąlietuviaistabams
aukotinegalėję,nesjųpaprasčiausiaineturėję.Štai
Šapokosnuomone,aisčiaistabųneturėjo,„jieturėjotik
apeiginiųstatulųbeistulpų,antkuriųdėjoaukas,bet
tainebuvodievai“28.Neturėjostabų,betturėjostatulų.
Tailabaiįdomus,tačiausunkiaisuvokiamasteiginys.
Kuoskiriasistabasnuostatulos?Beabejo,tosstatulos
nebuvodievai,otikjųatvaizdai.Autoriusturbūtnorė
jopasakyti,kadjosnebuvodievųatvaizdai.Okienogi
tada?Suprantu,kadstabųklausimasAdolfoŠapokos
laikaisgalėjobūtiatviras(atvirasjisirdabar),tačiau

15 dau gir dai tėsruo gie nė v., op.cit., p. 27.
16 ju čas M. ir kt., op.cit.,p. 33.
17 be res ne vi čius G., „lie tu vių re li gi ja ir mi to lo gi ja“, in:Mitologijos

enciklopedija, t. 2, p. 239.
18 dau gir dai tėsruo gie nė v., op.cit., p. 27.
19 ju čas M. ir kt.,op.cit., p. 33.
20 be res ne vi čius G., „sau lė“, in: Mitologijosenciklopedija, t. 2, p. 

294.
21 Gu da vi čius e., op.cit., p. 180.

22 BRMŠ, p. 347.
23 jur gi nis j., Pagonybės ir krikščionybės santykiai Lietuvoje,  

vil nius, 1976, p. 19–32.
24 dun du lie nė P.,Senovės lietuviųmitologija ir religija, vil nius, 

1990, p. 175.
25 Plg., pvz., bal ta kie nė v., „Ro man tiš kų hi po te zių ke liais“, in: Darbai

irdienos, kau nas, 1998, p. 305–315.
26 žr. be res ne vi čius G., „lie tu vių re li gi ja ir mi to lo gi ja“, in: p. 267.
27 ivins kis z.,op.cit., p. 142.
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1969–1976m.pajūryjevykusiųarcheologiniųekspedi
cijųradiniai–stulpaisužmogausgalvomis29–verčia
stabtelėtiirnaujaiapmąstytišįklausimą.TaiirDaugir
daitėSruogienėsupranta30,tačiauIvinskisposenovei
tvirtina,kad„senovėslietuviųreligijojereikiapaneigti
stabųbuvimą“31.Kampaneiginėtitai,kodarnelabai
žinome?Kolkasduomenųapie
juosturimelabaimažai,tačiau
ir tieveikiau liudytųbaltus
turėjusstabų,onepriešingai.
Tokioprobleminioklausimo,
rašantsintezę,reikėtųpapras
čiausiaivengti.
Remdamiesitariamustabų

nebuvimu,daugumaistorikų
linkęmanyti, esą „lietuviai
įdvasinogamtosjėgasdarjiems
nesuteikdamiantropomorfiško
pavidalo“32arkad„antropo
morfiniopavidalolietuviųdie
vaidarnepasiekė“33.Stabųne
buvimastodarneįrodo.Idant
dievusgalėtum įsivaizduoti
antropomorfiškai,visainebū
tinajų„abrozdėlius“drožtiiš
medžio.Pavyzdžiui,Haityje,
išskyrusšiaurinęjodalį,stabų
neaptinkama.Vuduadeptai
dievybesvaizduojaspecialiais
piešiniaisve ve,kuriuossupila
išmiltų,grūstųplytųarnet
kavos tirščių,panašiaikaip
tibetiečiaimandalas.Tačiau
piešiamasnedievybėsveidas,
okurisnors josatributas–
ženklas.Taigalibūtigyvatė,
širdis,laivasirpan.Nepaisant
to,tyrinėtojaiakcentuojaVudu
religijojeesantitinryškųantropomorfizmą34.Lietuvių
religijojenuopatankstyviausiųpaminėjimųminimi
asmenys–JonoMalaloskronikosintarpekalbamaapie
Sovijų,tenpatminimasirkalvisTeliavelis35.Sakoma
tiesiogiai–„Sovijusbuvožmogus“,oTeliavelis–„kal
vis“36.Kokiodarreikiaantropomorfizmo?Vėlesnitauto
sakiniaišaltiniailabaidetaliaiapibūdinadievųPerkūno
irVelnioišvaizdą,jųbūdąirt.t.Jiemsskirtosmonog

rafijos37istorikams,matyt,nėmotais.Netikdievai,bet
iržemesniorangomitinėsesybėsįsivaizduotosžmogaus
pavidalu38.Negiirtai–neantropomorfizmas?Faktas,
kadsenuosiuosešaltiniuosemažadievųkonkretesnių
apibūdinimų,niekoneįrodo.Kamtadarūpėjo,kaiptie
dievaiatrodo?Svarbiausiabuvoviskąkuogreičiausu

maišytisužemėm.
Gamtos jėgų garbinimas,

Saulėskultas,žmoniųaukos,
antropomorfizmonebuvimas–
dėlvisotoistorikaivienbalsiai
sutaria.Tačiaubandydami
apskritainusakyti lietuvių
religiją,pasimetairimarašy
ti,kaskaipišmano.Ivinskis
irKuncevičiusmano,esątai
buvęsanimizmas39,Daugir
daitėSruogienė teigia,kad
„lietuvisbuvo labai religin
gas“40,oGudavičiausnuomone,
„pagoniųtikėjimasnepasiekė
religijoslygio“41.Kaipreaguoti
įpastarąjįpožiūrį?Ašnežinau
nėvienostautos,kurineturė
tųreligijos.Seniausiosmums
žinomos civilizacijos išnyra
jausureliginėmissistemomis.
Mesnežinome,kadaatsiranda
religija,irgreičiausiainiekuo
metnesužinosime.Čia to ir
nesiaiškinsime.Savoteiginį
Gudavičiuskomentuojalabai
įdomiai.Jožodžiais tariant,
„kultotarnainetapobažnyčia,
dievybiųįvaizdžiaiirfragmen
tiniaijųveiklosbeisantykiųsu
žmonėmissiužetaineišaugoį
mitus, juo labiauįmitųcik

lus“42.Kultotarnaiiršiaipnegalitaptibažnyčia,nes
bažnyčia–taivisatikinčiųjųbendruomenė.OjiLietu
vojebuvo.Beto,kažinar„bažnyčios“terminąapskritai
galimapritaikytiarchajineireligijai.Kalbantapiemitus
irjųciklus,jieveikiausiaitaipirlikoneužrašyti,one
nespėjoatsirasti.Religijųmedžiagaliudytųgreičiau
priešingai.Jeimitųir„bažnyčios“nebuvimasleistų
tartilietuviusneturėjusreligijos,kąirkalbėtitadaapie

28 ša po ka a., op.cit., p. 36.
29 Ri man tie nė R.,LietuvaikiKristaus, vil nius, 1995, p. 161–162.
30 dau gir dai tėsruo gie nė v., op.cit.,p. 28.
31 ivins kis z., op.cit., p. 144.
32 Ibid., p. 141.
33 Gu da vi čius e., op.cit.,p. 179.
34 Met raux a., VoodooinHaiti, new york, 1972, p. 163–168.
35 BRMŠ, p. 267.
36 Ibid., p. 267–268.

37 vė lius n.,Chtoniškasislietuviųmitologijospasaulis.Folklorinio
velnioanalizė, vil nius, 1987; lau rin kie nė n.,Senovėslietuviųdievas
Perkūnas, vil nius, 1996.

38 vė lius n., Mitinėslietuviųsakmiųbūtybės, vil nius, 1977.
39 ivins kis z., Lietuvosistorija, vil nius, 1991, p. 141; kun ce vi čius 

a. ir kt., op.cit., p. 51.
40 dau gir dai tėsruo gie nė v., op.cit., p. 28.
41 Gu da vi čius e., op.cit.,p. 180.
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ortodoksinįbudizmą,hinajaną(išdaliesirdzenbudiz
mą)?JukšiosreliginėstradicijosneturineiDievo,nei
dievųsąvokų,tačiautai,bejokios,abejonėsreligijos.
TainevienintelismažaipagrįstasEdvardoGudavi

čiausteiginys.Pavyzdžiui,gerokainustebauperskaitęs,
jog„milžinųeraiatstovavoPrakorimas–milžinųdie
vas“.BettaivientikAlgirdoJuliausGreimoasmeninė
nuomonė,kuriosnepatvirtinanetTeodorasNarbutas.
Tiesa,milžinaiminimilietuviųpadavimuose,betlabai
retaiirapiejokįmilžinųdievątennekalbama.Prako
rimąpirmaspaminėjoMotiejusStrijkovskis1582m.
Joteigimu,tai„patspirmutinisdievas“.Jis ištiesų
neabejotinaituripirmapradžiodievobruožų43,tačiau
kurgimilžinai?
SuGudavičiaustvirtinimu,esą„atsiradusioskariau

ninkų,ovėliau–bajorų,terpėsnebepatenkinogananu
tolęsirneryškusgamtąįkūnijančiųdievųpanteonas“44, 
sutiktitaippatnegalime.Priešingai,vienaspagrindinių
senosiosreligijoselementų–dievųartumas.Pasak
GintaroBeresnevičiaus,„Perkūnasgyvenadebesyse,
tačiaujįgalimasutikti irgiriojeartiesiogpriesavo
namųslenksčio,kur jispasirodomedžiodamassavo
amžinąjįpriešininkąvelnią.[...]Dievasgyvenadangu
je,tačiaudaugelissakmiųtikinajįtebevaikštant„po
svietą“pavargėlioelgetospavidalu.[...]Velniasgyvena
požemiuose,tačiaupelkėsearbaežeruosearšiaipžemose
vietosepragaraiišnyraįpaviršių,ir,bėdaiprispaudus,
žmoguseinaįtokiasvietasšauktisVelniopagalbos“45.
Sunkukąirbepridurti,nebenttai,kadnėvienoiššių
personažų„neryškumu“tikraineapkaltinsi.Norinttuo
įsitikinti,pakankapavartytimanojauminėtasVelniui
irPerkūnuiskirtasmonografijas.
Išvisųanksčiau„Lietuvosistorijas“rašiusiųautorių

Gudavičiusišsiskiriapateikdamasdarvienąskyrelįin
triguojančiupavadinimu„Pagonybėsatsilikimoesmė“.
IšvardijęsvisągrupęViduramžiųViduriobeiVakarų
Europoskultūrosvertybiųbeipasiekimų,autoriusnu
sprendžia,jogLietuvojekliūtisšiemsdalykamspasiekti
buvoraštoneturėjimas46.Daugiauneiprieššešisšimtus
metųDusburgietisteigė,jog„prūsainepripažinoDievo,
būdamipaprastižmonės,neįstengėjoprotusuvokti,o
kadangineturėjorašto,tainėišraštojonegalėjopažin
ti“47.Matyt,taiištieslabaibaisu.Šįkartąsvarbiausia

nepožiūriosenumas.Išpatiesskyreliopavadinimo
matyti,kadautoriuspradedavertinti:tareligijage
resnė,anablogesnė.Viskasnetaippaprasta.Istorikai
imapamažuapsiprastisucivilizacijųtyrinėtojų(tarp
jųircivilizacijųistorikų)nuostata,kadvisoskultūrosir
civilizacijosyralygiosirvienodaivertingos,nepaisant
to,kadvienakurigalibūtisukūrusisudėtingąsocia
linęsąrangą,apsitvėrusivalstybėssiena,pastačiusi
daugdidingųmiestų,okita–nepriklausomųklajoklių,
gyvenančiųbevalstybės,sienų,raštoirdaugeliokitų
dalykų,kultūra.Jospaprasčiausiaiskirtingos,kitokios.
Tačiauretaskurissupranta,kadvienaspagrindinių
(jeinepatspagrindinis)civilizacijosarkultūrosdė
menųyrareligija.Nesvarbu,arkultūraveikiareligiją
arreligija–kultūrą.Jučoteigimu,vienintelėkliūtis
lietuviamspriimtikrikščionybębuvota,kadVokiečių
ordinožodžiamsprieštaravojųpačiųkėslaiirdarbai48.
Vadinasi, lietuviai jauirpatyssusipratę,kadtasjų
gamtosgarbinimasneišis,neitas;būtųkrikštijęsi,
bettievokiečiaivisnegražiaielgdavęsi.Tadalietuviai,
nebežinodami,kądaryti,pasimetę,ogal ir įsižeidę
nebesikrikštijo.Supratingitie lietuviai–keičiasau
religijaskaipkojines,irvisiemsgerai.Okas,jeidabar
patirtumearabųarkinųinvaziją?Kogero,pokelių
šimtųmetųistorikairašytų,kaipnetikėliaikrikščionys
lietuviainenorėjopriimtiislamoarbabudizmo.Religija
kurkassubtilesnisdalykasužkojines,irjospakeitimą
lydistiprūssukrėtimai.Iškritęsišvienosreligijoskon
teksto,greičiausiaiprarasigebėjimąišpažintiapskritai
kuriąnorsreligiją.Religijospakeitimaslabiaususijęs
sudvasiniųvertybiųpakitimu,autentiškoišgyvenimo
praradimu,kurįsąlygojakiekkitiveiksniai,neikieno
norsgeriarblogidarbai.
Taigikylaklausimas–argivertarašytiapietai,

dėlkonesineisuinteresuotas,neiteoriškaiangažuotas.
Istorikųmažųmažiausiaiatmestinaspožiūrisįreligi 
niusdalykusdaugiauneiakivaizdus.Norsirįprasta,
tačiauskyriusapiereligiją„Lietuvosistorijoje“atrodo
taippatkeistai,kaip,tarkim,skyriusapieLietuvos
istorijąatrodytų„Senovėsbaltųpasaulėžiūroje“.Vi
liuosi,kadšistekstasgalbūtsukelstaipreikalingas
diskusijas.Matvisdaryramanančių,kaddiskusijose 
gimstatiesa.

42 Ibid.
43 be res ne vi čius G., „Pra ko ri mas“, in:Mitologijosenciklopedija,  

t. 2, p. 291.
44 Gu da vi čius e., op.cit.,p. 180.

45 be res ne vi čius G., Religijųistorijosmetmenys, p. 327–328.
46 Gu da vi čius e., op.cit.,p. 190.
47BRMŠ,p. 344.
48 ju čas M. ir kt., op.cit., p. 32.
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1930m.buvominimosaštuntosios
Lietuvosuniversiteto sukaktuvės.
Universitetorektoriusšiaprogapa
sakytojekalbojeteigė:„Universiteto
steigėjainorėjo,kadUniversitetas
būtųtautinioirvalstybiniogyvenimo
konsolidacijosžidiniu“.Šissteigėjų
noras šiandiennurodo tą tikrovę,
kuriąsovietmečiuesamepraradę.Kita
vertus,besivienijančiojeEuropojeapie
tautinįvalstybingumąlygirnepadoru
kalbėti,įEuropąnukreiptomslietuvių
ausimsakademijosvalstybėstau
tiškumotematurėtųskambėtikaip
archajiškasdalykas.Tačiauminintka
raliausMindaugokarūnavimodieną
neįmanomaatsispirtinoruigrįžtiprie
užmirštųarnepopuliariųtemų.
Sovietmečiu tautiškumo,valsty

bingumo,okartuiruniversitetosą
vokosišliko,tačiaujųturinyspakito
neatpažįstamai.Lietuviųtautatapo
liaudimi, turinčia liaudiesmuziką,
liaudies choreografiją, liaudies te
atrą.Lietuvosuniversitetas išvirto
įliaudiesuniversitetąirinstitutus,
kurienebuvo lietuvių tautinio ir
valstybėsgyvenimokonsolidacijos
židiniai.Mažatautasusavos liau
diessavitumupernaujųuniversitetų
kultūrąturėjoperimtiaukštąjąkitos
liaudies, tapusiosnacija,kultūrą.
„Lietuvostarybinėjeenciklopedijo
je“aptinkamenumatytąmažųtautų
likimą:„Kaikuriostautos,ypačne
didelės,menkaiišsivysčiusios,galiir
nepasidarytinacijomis,jossuartėja
sulabiauišsivysčiusiomistautomis,
perimajųkultūrą,kalbąirilgainiui
su jomis susilieja“.Universitetai
Lietuvoje,kaipsovietinėskultūros
konsolidacijosžidiniai,turėjorengti
smulkiatautiškumuneužsikrėtusius
sovietiniusinteligentus.
Tautinėsvalstybėssimbolikabuvo

aka dE My Bė

aka de mi ja, tau tiš ku mas, vals ty bė

TOMASDAUGIRDAS

nestiprinovalstybingumosavimonės.
Taibuvopaslaptingospraeitiesat
spindžiai,dėlsavopaslaptingumopa
sirodydavękaippasaka,onetikrovė.
Nepriklausomybėsmetaisbandymai
išsovietmečiopaveldėtą liaudišką
tautiškumąderintisuvalstybingumu
nekartąskleidėsigroteskiškaispavi
dalais.Galimaprisiminti,pavyzdžiui,
prezidentoAlgirdoBrazauskoinaugu
racijosceremoniją,lydimą„pagonių“
apeigų ir jų laužodūmų.Liekatik
džiaugtis,kadandainykštis„vaidila“
vardanLietuvosvalstybėsgerovėsvi
sųdžiaugsmuinepaaukojoožio,jaučio
arkiaulės.
Lietuviųfolklorui,kalbostyrimams

sovietinėjeakademijojebuvoskiria
manemažaidėmesio, tačiaukažin
aršiosstudijosgalibūtipasitelktos
klojantpagrindusšiuolaikinei lie
tuviųkultūrai.Sovietinę lietuvių
kultūrossituacijąapmąstydamasiš
LietuvosemigravęsTomasVenclova
1983m.esėpabrėžė:„Netiekužkal
binįarbiologinįišlikimąreikiakovoti
šiandienLietuvoje,kiekužatmintį,
sąžinęirprotą“.Atminties,protoir
sąžinėsžadinimąpoetassupratokaip
vienintelįkelią, rengiant lietuvius
civilizacijai,sudarantsąlygasjiems
įsijungtiįvakarietiškąkultūrą.Tai
kvietimastobulintiintelektątotali
tarinioantitautiniovalstybingumo
sąlygomis.Tokiaiveiklaitautiškumas

irvalstybingumasnė
rasvarbiausiveiksniai.
Sugebėjimas įsilieti į
vakarietiškącivilizaciją
yravienintelisintelek
tualoveiklosvertinimo
matas.Siekisįsijungtiį
Vakarųcivilizacijątarp
jaunųjų intelektualų
šiandientaporealybe.

sušaknimisraunamaišbetkurios
mokymo įstaigos.Valstybėskultū
ra–programiškaiatskirtanuokurios
norskonkrečiossovietiniampasauliui
priklausiusiosliaudieskultūros.Kita
vertus,Lietuvosaukštosiosemokyklo
setautiškumui,atrodo,buvoskiriama
nemažaidėmesio.Moksliškaityrinėja
minevalstybiniaitautosatributai:fol
kloras,kalba,tikėjimai.Etnografijos
rinkimas,archeologiniaikasinėjimai
pritraukdavonemažaijaunimo.Aki
vaizdu,kadšivaldžiostoleruojama
veiklanegalėjopažadintitautinėssa
vimonės,kurilietuviamsneatskiriama
nuovalstybingumo.Liaudiesdainas
dainuojantis,žalvarinėmis,žalčiais
gražintomisapyrankėmispasipuošęs,
tautinesjuostelespokaklupasirišęs
„Ramuvos“jaunimaskūrėsentimen
taliųtaikingųkeistuolių,onekaringų
tautininkųįvaizdį.Jievisuomenėje
diegė„autentiško“ lietuviųliaudies
atstovopaveikslą.Paradoksalu,kad
didžiulęvalstybęsukūrusioskaringos
irneišvengiamaižiauriostautospa
likuonyskildinosaveištaikių,žemę
mylinčių,kaimynustoleruojančiųir 
ramiaisvakaraislyrinesdainasdai
nuojančiųprotėvių.
Sovietmečiutaikingasgodasgodo

janti lietuviųliaudismintimisbuvo
atitolusinuovalstybingumo idėjos
irnegalėjodaryti įtakossovietinės
valstybėsvaldymui.Prieššimtmečius
vyravęliaudiestikėjimai,
sukurtosliaudiesdainos,
posakiai,pasakojimaida
rėįtakątautineitometo
visuomenės savimonei,
tačiautokialiaudiessavi
identifikacijasuišnykusia
praeitimitiesiogiaineska
tino tautiniovalstybin
gumopaieškų,juolabiau
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aka dE My Bė

Kitavertus, ši tendencija skatina
visainesidomėtiLietuvojevykstan
čiuakademiniukultūrosgyvenimu.
Nekartąpastebėta,kadstudentai
linkęsugaištinemažai laiko ieško
damiužsieniečiųautoriųdarbų jų
tiriamaitemaiplėtoti,nepastebėdami
šaliaesančiųlietuviškųpublikacijų.
MokslorinkaLietuvojediktuojatai
sykles,verčiančiaslietuviųkūrinius
nubrauktikaipcivilizacijos laimėji
mus.Panašiąkryptįkultūrairodėir
nevienaAtvirosLietuvosnamuose
rengtadiskusija. Į lietuviųkalbą
išverstųužsienioautoriųknygųap
tarimainepriartindavojųpriemūsų
tikrovėsirpalikdavoklaidžiotikito,
kitoniškopasaulio,kitokiospatirties
aptarimoabstrakcijose.
Akivaizdu,kadnacionalinėkultūra

negalibūti tapatinamavientiksu
liaudieskultūros studijomis.Kita
vertus,vienareikšmissavęssiejimas
suVakarųcivilizacijakažinargali
sukurtiLietuvoje intelektualinių
diskusijųlaukąbeipadėtipagrindus
kultūrinėsbendrijos formavimuisi.
Tarpkitųmėnraščiųaptikus„Liau
dieskultūrą“, kyla įtarimas, kad
ir ikišiolLietuvojetarpliaudies ir
akademinėskultūrosyraišlikusigili
praraja,kuriądabardarlabiaugili
nanaujaiatsiradusivakarietiškumo
irlietuviškumopriešprieša.Gaires
lietuviųkultūrosplėtoteinužymėjo
filosofasTomasSodeika,grįždamas
priehaidegeriškosioskalboskaip
būtiesnamųtemos.Anotuodamaską
tikpasirodžiusiąTatjanosMaceinienės
knygąapieAntanąMaceiną,jistei
gia:„Gimtojikalbayrabūdas,kuriuo
kiekvienasžmogusgyvenasavogim
tinėjepasaulyje,kuriame jisgimė,
kuriamejistikirgalitikraigyventi
ir tikraimirti,pasaulyje,kuriame
žmogustikraiyranamie“.Beabejo,
taipišreiškiamasnehumanitarinėje
lietuviųkultūrojerealizuojamaspla
nas,oveikiauindividualiintelektinės
veiklosprogramaateičiai.
Sustingęsšiandienėslietuviųkultū

rosgyvenimas,besireiškiantisvisiška
intelektiniųdiskusijųstoka,liudija,

kad, ir išsaugojuskalbą,atminties,
protoirsąžinėspabudimasLietuvoje
darnėraįvykęs.Ikišioljokiamokslo
institucijanėraviešaiatsižadėjusiar
įvardijusi ideologiškainuspalvintų
veikalų.Nenustatytiirkriterijai,ga
lintysatskleistikaikuriųsovietmečiu
parašytųdarbųmokslinęvertę.Uni
versitetuose,mokslo įstaigose,kur
sovietinėmokslokultūrabuvoplėto
jama,ikišiolneatskleistos„savųjų“
klaidosbeineatvertanaujųtyrimų
perspektyva.
Nestebinanaujoskartos intelek

tualųatsiribojimasnuoto,kasda
barvykstaLietuvosakademiniame
pasaulyje.Jaunieji,mokslusbaigę
jaunepriklausomybėsmetais,turėję
galimybęstudijuotiužsienyje,grįžę
nerandapalankiosdirvoskultūrinei
veiklai.„Vakarųcivilizacijos“paraga
vęintelektualai,ypačtie,kurieprieš
išvykdamineturėjosusikūrętvirtų
akademiniųpozicijų,grįžęsuvokia,
jogsunkupritapti.Didžiojidalisbando
laimękitur,pasitraukdamiišLietuvos
akademinėskultūroslauko.Klaidinga
būtųmanyti,jogšiuospasirinkimus
lemiaekonomiškaigeresnėspadėties
ieškojimai.Grįžęjiegalipalygintiskir
tingąakademiniopasauliorealybę,iš
naujoatrastiviensovietinįLietuvos
akademiniopasauliopagrindąbei
patikrintiakademiniųtvirtoviųsie
nųkietumą.
AkademinispasaulisLietuvoješian

dienyraišlaikęsdaugtotalitarinių
bruožų.Akivaizdu,kadsovietiniai
inteligentai ikišiolgriežtai laikosi
mokslininkųsąžinėskodeksų,nesun
kiaisusekamoksliškumoirmokslo
profanavimo ribą.Kitavertus, jų
akademiniai įpročiai lemiatai,kad
tarpskirtingashierarchinespako
pasužimančiųakademiniopasaulio
gyventojųvyraujanekolegiškiben
dradarbiavimo,oklusnumosantykiai,
iškreipiantysakademinėsveiklos
laisvę.Betkokiomsišišorėsateinan
čiomsreformomsuniversitetai,mokslo
įstaigosdėlišlaikytosstruktūrostam
paneprieinamatvirtove.Universitetų
tarybų,turėsiančiųgaltiksimbolinę

visuomenėskontrolėsfunkciją,stei
gimasbuvosuprastaskaipkišimasis
įakademinėsveikloslaisvę.Atrodo,
ištiesųdėlakademijossalųvidinės
struktūros,nepajudinamųnuostatų
beiatsparumobetkokiaiišorineiįta
kaijasdauglengviausunaikintinegu
konstruktyviaipertvarkyti.Tokiais
motyvaisgalibūtiaiškinaminemažai
triukšmokątiksukėlęplanaiuždaryti
Lietuvosfilosofijosirsociologijosinsti
tutą.Tailiudijairpriešdešimtįmetų
Vilniausuniversitetedrąsiaipradėta
beipatiesreformatoriauspamažuuž
gniaužtareforma.
„Liaudieskultūra“byloja,kadtarp

liaudiesirakademinėskultūrosLie
tuvojeišlikusisovietmečiunubrėžta
perskyra,kurią šiandien stiprina
naujaiatsirandanti vakarietiškos
ir lietuviškoskultūrospriešprieša.
Atsiskyrimasnuoaukštosiossovie
tinėsakademinėskultūros,kurios
lietuviškaatplaišaikišiolneužleidžia
vyraujančiųpozicijų,irišlikusipraraja
tarp„aukštosiosmokslinės“bei„liau
dies“kultūrossąlygoja,jogLietuvoje
turintiformuotisaukštojiakademinė
kultūra,vienintelėgalintivadintis
nacionalinekultūra,čianeturijokios
palankiosdirvos.
Tautiškumas,kaipirvalstybingu

mas, jųkonsolidacijašiandien jau
negalibūtideklaruojamiakademi
josveiklos tikslai.Kitavertus,be
stipriosintelektualųbendruomenės,
įsitvirtinustikintelektualamsadmi
nistratoriams, lietuviųakademijos
ateitisatrodoapgailėtina.Kažinar
Lietuvos valstybė išugdysakade
miniolygiocivilizuotąhumanitarinę
kultūrą, jeipaskirinaujoskartos
intelektualaiišsibarstyspasaulioin
telektinėslaisvėssalelėse.Dabartinis 
Lietuvosakademinisgyvenimas,ven
giantiskritikosbeinepripažįstantis
savikritikos,skatinapasirinktidvi
saugiaspriebėgasnaujiesiemsaka
deminiamepasaulyjesiekiantiems
išliktikultūrininkams:gilintisįliau
diškąsiaslietuviųtautosšaknisarba
taptiatsidavusiaisVakarųcivilizacijos
sekėjais. 
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1983–1996m.profesoriuiEdvarduiGudavičiuiprakal
binusšv.Brunonomisijąirmirtįaprašančiusšaltinius,
istorijosmokslaspasipildėnaujaissensacingaisfak 
tais:pirmojolietuviovardu,pirmuojukrikštuLietuvoje,
pirmąjavalstybin
gumoužuomazga1.
Nauja sensacija,
ypačLietuvostūks
tantmečiokonteks
te,turėjotaptine
seniaiNau ja ja me 
Židinyje-Aiduose 
paskelbtameEle
nos  Žev ž i kovos
straipsnyje(vertin
gasirsveikintinas
istorikėsbandymas
pirmąkartąLietu
vosistoriografijoje
didaktiškai inter
pretuotivizualinius
šaltinius)pateik
taspirmojoLietu
voskrikštytojo šv.
Brunonokankinystėsatvaizdas.Savostraipsnyje is
torikėatkreipėdėmesįįitalųistorikoFrancoCardini
monografijoje,skirtojeankstyvųjųviduramžiųEuro
posirpasaulioistorijai,esančiąiliustraciją(Nr.197),
vaizduojančiądviejųšventųjųkankinystę(pav.1),irją,
remdamasišioistorikokomentaruiliustracijai,susiejo

PrO Et cOn tra

šv. bRu no no kan ki nys tės 
at vaiz das ir ADEMARuSCABANNENSIS

HISToRIA

IngaLeonavičiūtė

sušv.Adalbertoiršv.Brunonokankinystėsaprašymu
AdemaroŠabaniečio(AdemarusCabannensis)His to ria 
pontificum2.Kiektikslitokiaišvada?
AtsiverskimeminėtąCardiniknygąirpabandykime

plačiaupanagrinėti
minėtosiliustraci
joskomentarą; jo
vertimasįlietuvių
kalbą būtų toks:
„Kankiniai.Vieno
XIa.graikiškoran
kraščioiliustracija.
RytųEuroposchris
tianizacijavedėkai
kuriuosmisionie
rius įkankinystę
iršventumą.Ade
marasŠabanietis
aprašoabiejųka
nonizuotųvysku
pų–Adalberto iš
PrahosirBrunono
išAugsburgo–mir
tį.Pirmasis„atvertė

įkrikščionybęketuriasikitolpaklydimegyvenusias
provincijas“,antrasisatvertė„Vengrijosprovincijąir
kitą,vadinamąRusija“.Abujiepatyrėkankiniodalią
iš„velniškoįtūžioapsėstųpečenegų(mintyjeturimi
prūsai),kurieatėjoprieAdalberto,„kaijisgulėdamas
antžemėsmeldėsi“, ir „perdūrė jį savogeležiniais

siAdameroHis to ria pon ti fi cumpasakojimą iliustruojanti spalvota
miniatiūra(pav.1).Kiekmumsžinoma,pirmąkartąšiminiatiūrapa-
skelbta1995m.italųistorikoFrancoCardinimonografijoje,kurioje
jidatuojamaXIa.Turintomenyje,kadAdameroXIa.rašytosHis to ria 
pon ti fi cumoriginalasneišlikęs,oegzistuojatikXIIa.vidurionuorašai,
taiirminiatiūrayraneankstesnėkaipXIIa.viduriokūrinys.Miniatiū-
rojevaizduojamikrikščioniųmisionieriai–kankiniai(abuvainikuoti
šventųjųaureole),vienasjųkankinamasnukorusgalvąžemyn,kitas
kniūbsčiasantžemėsplakamasvytimis.IšAdameropasakojimoišeina,
jogtaišv.Adalbertasiršv.Brunonas.

inGa leonaviČiŪtė – istorijos mokslų magistrė, vu istorijos 
fakulteto asistentė.

1 bum blaus kas a., „1009ie ji lie tu vos is to ri jos pe ri odi za ci jo je“, 
in: LietuviųKatalikųMoksloAkademijosdarbai, t. 17, vil nius, 1999,  
p. 357–358. 

2 žev ži ko va e., „Re gi mo ji  is to ri ja: trys bal tų gen čių evan ge li za ci jos 
vaiz dai“, in: NaujasisŽidinys-Aidai, 2000, nr. 4, p. 161: Yraišliku-

Pav. 1.  Miniatiūra iš adamerio Historiapontificum
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strypais“,tada„nukirtojamgalvą,įmetėjąįdidelįežerą,
okūnąatidavėlaukiniamsžvėrimssuėsti“.Brunonui
„jieišpilvopermažąskylutęšoneištraukėžarnas“3.
Kaipmatome,Cardininusakošiąminiatiūrąkaip

iliustracijąišvienoXIa.graikiškorankraščio.Ademaro
„Istorijos“išlikęrankraščiairašytilotynųkalba4irnė
vienasjųnėragraikiškas.Netirnesklaidžiusjų,tai
aiškiaipasakobibliotekųsignatūros5beipublikuotas
tekstasrašytiniųšaltiniųrinkinyjeMo nu men ta Ger 
maniae His to ri ca6.Beto,palyginusšaltiniotekstąsu
vaizdu,pamatysime,kadšventųjųkankinimobūdai
skiriasi.Iškurautoriuspaėmėminiatiūrą,knygoje
tiksliainenurodoma.Atsižvelgdamiįšįnepreciziškumą
(galvisdėltošiminiatiūrayrakuriamenorsAdema
ro„Istorijos“rankraštyje?),pabandėmejospaieškoti.
NeradometokiosneiAdemaro„Istorijos“rankraščių
aprašymuose7,neireprodukuotose josminiatiūrose8,  
kuriosaiškiaiskiriasinuoaptariamos iliustracijos 
savostiliumi(plg.pav.2).
Tuobūtųgalimašįstraipsnelį irbaigti–sensaci

janeįvyko, jeigunedarvienaklaida.Italųistorikas
Cardininekritiškaiįvedaį istorijosmoksloapyvartą
BrunonąišAugsburgo.Taipatsitiko,autoriuinetiksliai 
įvertinusšv.Adalberto iršv.Brunonokankinystės 
aprašymą9Ademaro„Istorijoje“, kuriojepilnaklaidų 
ir sumaišymų:šv.Adalbertasklaidingai laikomas 
Prahosarkivyskupu,šv.Brunonuipriskiriamabeveik
vienalaikiųbendravardžių–Augsburgovyskupo ir 
popiežiausGrigaliausV–atskiribiografijosfaktai10, 
VengrijoskunigaikštisGeyzasutapatinamassu jo

sūnumišv.Steponu(tiesa,minimasirpastarasis)11,  
klystamalaikantAugsburgovyskupąUlriką12šv.Bru
nonoįpėdiniu,sumaišomiprūsaisupečenegais13bei 
šv.Brunonopalaikųišpirkimasklaidingaipriskiriamas
rusams14.Atrodytų,kadšv.Adalbertoiršv.Brunono
kankinystėsaprašymoautoriustarsipuzliųdėliojajų
misijųirkankinystėspaveikslą,kuris,kitaipneiki
takronikojepateikiamainformacija,primenalabiau 
hagiografinį,onekronikinįpasakojimą.Joautorius,
matyt, irrėmėsikokiunorshagiografiniupasakoji 

3 Car di ni Fr., Zeitenwende.EuropaunddieWeltvortausendJahren, 
stut tgart–zürich, 1995, s. 144: Märtyrer.Illustrationeneinergriechis-
chenHandschriftdes11.Jahrhunderts.DieChristianisierungosteuropas
führtemanchenderMissionareinsMartyriumundzurHeiligkeit.Ade-
marvonChabannesschildertdenTodderbeidenheiligesprochenen
BischöfeAdalbertvonPragundBrunovonAugsburg.Erster„bekehrte
viernochimaltenIrrtumgefangeneProvinzenzumGlaubenanChristus:
Polen,Slawonien,WarschauundKrakau“,letztererbekehrtediePro-
vinzungarnzumGlaubenundeineandere,genanntRußland“.Beide
erlittendasMartyriumdurchdie„vondiabolischemZornbesessenem
Petschenegen“(gemeintsinddiePruzzen).SiekamenzuAdalbert,
„alserimGebetausgestrecktamBodenlag“und„durchspießtenihn
mitihreneisernenPfeilen“,dann„schlugensieihmdenKopfab,war-
fendiesenineinengroßenSeeundgabenseinenKörperdenwilden
TierenaufdemFeldezumFraß“.Bruno„zerrtensiedurcheinekleine
ÖffnunganderseitedieEingeweideausdemLeib.

4 ade ma ro Historia,su ra šy ta Xi a. 3 deš., yra iš li ku si ke lio li ko je ran
kraš čių. klys ta elena žev ži ko va, teig da ma, kad iš li kę tik Xii a. nuo ra šai. 
ži no mas ran kraš tis, ku ria me yra Historia, su ra šy tas pa ties ade ma ro, 
Pa ry žiaus na cio na li nė je bib lio te ko je (Ms. lat. 5943 a), ten pat sau go
mas Xi a. vid. nuo ra šas (Ms. lat. 5927); žr. Waitz G., in: Monumenta
GermaniaeHistorica.Scriptores[to liau – MGHScriptores], 4, 2. aufl., 
1925, s. 111–112; Wat ten bach W.,  Holt zmann R., Geschichtsquel-
lenDeutscheKaiserzeit, i, 2, ber lin, 1939, s. 310–311; Wer ner k. F., 
„ade mar von Cha ban nes und die His to ria pon ti fi cum et co mi tum en go
lis men sium“,in: DeutschesArchivfürGeschichtedesMittelalters,19, 
2, 1963, s. 227–230; lan des R.,Relics,Apocalypse,andtheDeceitsof
History:AdemarofChabannes,989–1034, Har vard uni ver si ty Press, 
1995, p. 346–368.

5 Pvz., Pa ry žiaus na cio na li nė je bib lio te ko je esan čių ran kraš čių sig
na tū ros: Ms. lat. 6190, Ms. lat. 5926, Ms. lat. 5927; va ti ka no bib lio
te kos – Cod. lat. Re gin. 692. apie Pa ry žiaus na cio na li nės bib lio te kos 
ka ta lo ga vi mą žr. „Col lec tions de ma nusc rits“, in: http://www.bnf.fr/
web–bnf/catalog/mssoc–bl.htm. 

6 MGHScriptores, 4, 2. aufl., 1925. 
7 BibliothequeNationale,LesmanuscritsâpeinturesenFranceduVII

eanXIIesiecle, Pa ris, 1954, p. 110; lan des R., op.cit., p. 346–371. 
8 lan des R., op.cit., p. 367; taip pat žr. „adémar de Cha ban nes“, in: 

http://www.cul tu re.fr/cul tu re/li mo ges/li mog3.htm. 
9 šv. adal ber to ir šv. bru no no kan ki nys tės ap ra šy mas, ku ris, dau ge lio 

is to ri kų nuo mo ne, pa ra šy tas in ter po lia to riaus, o ne pa ties ade ma ro, 
ran da mas tik vie na me iš ran kraš čių; žr. le o na vi čiū tė i., „trys ar ke tu
rios šv. bru no no mi si jų šal ti nių ver si jos?“ in: Tarpistorijosirbūtovės:
Studijosprof.E.Gudavičiaus70mečiui, sud. a. bum blaus kas, R. Pet
raus kas, vil nius: ai dai, 1999, p. 21.

10 le o na vi čiū tė i., op.cit., p. 22–23.
11 MGHScriptores, 4, p. 129–130: Regemungriebaptizavit,qui

vocabaturGouz,etmutatonomineinbaptismoStephanumvokavit,
quemoto imperator innataliprotomartirisStephaniabaptismate
excepit,[…].

12 Ibid., p. 129: QuodexemplumeiussecutusBrunusepiscopus,pe-
tiitimperatorem,utproeoiuberetconsecrareinsedesuaepiscopum,
quemelegerat,nomineodolricum.

13 le o na vi čiū tė i., op.cit., p. 23–24. 
14 MGHScriptores, 4, p. 130: Corpuseius–Russorumgensmag- 

noprecioredemit,etinRussiamonasteriumeiusnominiconstruxe-
runt,[…].

Pav. 2.  karolio didžiojo portretas iš Paryžiaus nacionalinės 
bibliotekos rankraščio (Ms. lat. 5943 a, fol. 5)

šv. bRu no no kan ki nys tės at vaiz das iR ADEMARuSCABANNENSISHISToRIA
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mu(arpasakojimais).Atskirišiopasakojimomoty 
vairandamišiandienžinomuosešiųmisionieriųgy 
venimoaprašymuose15.Remdamasisšiuokankinystės
aprašymu,komentareprieiliustracijosklystairpats
Cardini.Šis istorikas,nors irkeisdamaspečenegus 
prūsais, interpoliacijojeminimąBrunonąvadina 
Augsburgovyskupu16,tarsipriskirdamasmisijąįPrū
sijąneBrunonui išKverfurto,1008–1009m.kelia
vusiampasprūsus,betjobendravardžiuiAugsburgo 
vyskupui (1006–1029),niekadaneapaštalavusiam 
Prūsijoje.Tiesa, jisžino irpirmąjįBrunoną,regist 

renetgiteisingainurodojogyvenimometus17.
TagiCardinicituojamakankinystėsistorijaišAde

maro„Istorijos“pasakojaapiešv.AdalbertoišPrahos
iršv.BrunonoišKverfurto(onejobendravardžioaugs
burgiečio)kankinystę,bet jinėratiesiogiaisusijusi 
sureprodukuojamaXIa.graikiškaminiatiūra.Ra
šytinio šaltinio ištrauka,pateikiama iliustracijos
komentare,tėratarsiNNšventųjųkankinystęvaiz
duojančiosminiatiūrospavyzdys.Todėlšiminiatiūra 
negalibūti laikomašv.BrunonoišKverfurtokanki
nystėsatvaizdu.

15 be res ne vi čius G., „Pir mo ji mi si ja: šven ta sis vai tie kus Prū si jo je“, in: 
Prūsijoskultūra, vil nius, 1994, p. 212–216, ypač p. 216; Wens kus R., 
Studienzurhistorisch–politischenGedankenweltBrunsvonQuerfurt, 
Münster–köln, 1956, s. 238–246; kar wa siñska j., „stu dia kry tyc zne nad 

ýywo ta mi úw. Woj cie cha, bis ku pa pra skie go“, in: ÚwiętyWojciech, 
Wars za wa, 1996, s. 129–155, ypač s. 138.

16 Car di ni Fr., op.cit., s. 144.
17 Ibid., s. 140, 148, 231.

inGa leonaviČiŪtė





393NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 7–8

1.Tai,kąFriedrichasNietzschesavoantrajame Ne
savalaikiamepastebėjime„Apieistorijosžaląirnaudą
gyvenimui“diagnozavokaipis to riš ku moligą,šiandien
veikiausiaitaippatpriklausofilosofijospraeičiai.Ši
dažniausiai jaunepainiojamasufilosofijos istorija,
omokantistokiųpasiūlymų,kaip„nuoBahlsenoiki
Leibnizo“(Blochas),yratikrainedaug.Tačiauvietoj
anosligosdabarsusiduriamesukitunegalavimu–
her me neu tiš ku moliga–irjipakankamaiužkrečiama. 
Ligossimptomaipasireiškia įsitikinimu, jogfiloso
favimasyrafilosofiniųveikalųskaitymas,ofilosofija
„įvyksta“ten,kurinterpretuojamifilosofiniaitekstai.
Tas,kuristiki,kadfilosofijosstudijųtikslas– išla
vintistudijuojančiųjųgebėjimusskaitytiKantą,taip
patsergahermeneutiškumo liga, ir jeigufilosofijos
seminaro–omūsųšalyjetaipištikrųjųvyksta–skai
dymasįpamatines,pagrindinesbeitekstosandaros 
studijasišesmėsorientuojamaspagal„apdorojamo“
tekstosunkumolaipsnį,tadatenkaimtiskarantino 
priemonių.Hermeneutiškumoligayrafilosofijosfilolo
gizacija,išnaujoplintantipotrumposirpereinamosios
analitinėsfazės.

2.Įsivaizdavimą,kadfilosofinėnuostatatėrafiloso
finiųveikalųskaitymas,galimaatmestikaipkuriozą,
nestuoneimplikuojamajokiakonkretifilosofinėpo
zicija,kurisavoruožtureikalinga,norintapibrėžti
„lygį“irmokslinįfilosofijospobūdį.Filosofinėpozicija, 
siekiantifilosofijosfilologizacijaužimtivyraujančią 

MoRBuSHERMENEuTICuS – te zės aPie 
vie ną Fi lo so Fi jos li Gą

HerbertSchnädelbach

padėtį,yrahermeneutinėontologija:filosofavimasyra
įėjimasįveikmėsistoriją(Wirkungsgeschichte),irtai
identiška„didžiųjų“filosofųtekstųpoveikio(Wirkung)
istorijai.Jeigunorimedalyvautifilosofijoje,būtina
šiuostekstusaiškinti,nestiktaip įpriekįstumiasi
filosofijosistorija,kuri,savaimesuprantama,nekaip 
mūsųkūrinys,betkaipmūsų„buvimotekste“ (Mar
quardas)būdasgaliausiaiyrapačiosbūties lemtis.
Kastikipajėgsiąssavomąstymupaspartintifilosofijos
istoriją,yraneišprusęsirsuklaidintas,irtikherme 
neutinėsontologijosatstovasyrapasiekęsfilosofinį 
„lygį“.Hermeneutiniųontologųfilosofijadėl jųper 
manentinės irbemažviskąpermalančiospraktikos
gyvuojavienkaipšiospraktikosmetateorija: jieap
rašotai,kądaro,irpagrindžia,kodėlfilosofuojantysis
privaloelgtiskaipjie.

3.Hermeneutinėontologijayranekaskita,kaip 
pasaulioistorijosfilologizacijosperdėtasstilizavimas.
Taigifilosofijos istorija judapirmynaiškindama ir
panaudodamatekstus,ojeigunurodysime„didžiųjų“
filosofųnehermeneutinės laikysenossavopirmtakų
atžvilgiužymesniuspavyzdžius–Aristotelisprieš 
Platoną,KantaspriešLeibnizą,–taigalimeišgirsti,
kadjiekaiptikirbuvodidiejifilosofai,tačiaupoHe
geliobūtentdidiejifilosofaijaunegalimiirdėltomes 
turimeelgtishermeneutiškai.Tokieargumentai,kaip
„visa,kasdidu, jaupraėjo“arba„būtisneesti“(Das  
Sein west ab),hermeneutinėontologijaįgaliojasave 
kaipvienintelędabargalimąfilosofinępozicijąirqu
a si a pri oridiskredituojakiekvienąalternatyvąkaip 
„nefilosofinę“.Šiamekontekstetaippataišku,kodėl
hermeneutiniaiontologaisavobîîoshermeneutikós 
dažniausiaisiejasukiekįmanomasudėtingesniaisrei
kalavimais:jietikri,kadšiandienvistiekniekaskitas
negalijųįvykdytiirjiepateikiamivisur,kurkasnors
pabandosavarankiškaifilosofiškaimąstyti.Įsidėmėtina,
joghermeneutaitaipdaro–irkaiptiktada,kaiturėtų
filosofuotisistemiškai,–besistemos,nespatysjosneturi
irnetnesirūpinająįgyti.Šiuopožiūriuhermeneutinių
ontologųfilosofijanusigręžianuofilosofijos.

HeR beRt sCHnädel baCH (g. 1936) – Ham bur go uni ver
si te to fi lo so fi jos pro fe so rius (nuo 1978). kny gos: „He ge lis: 
sub jek ty vios lais vės te ori ja“ (1965), „Pa ty ri mas, pa grin di mas ir 
re flek si ja. Po zi ty viz mo ap ma tas“ (1971), „is to ri jos fi lo so fi ja po 
He ge lio. is to riz mo pro ble ma“ (1974), „Re flek si ja ir dis kur sas. 
Fi lo so fi jos lo gi kos klau si mai“ (1977), „Fi lo so fi ja vo kie ti jo je 
1831–1933“ (1983) ir kt. 

iš vo kie čių kal bos (schnädel bach H.,VernunftundGeschich-
te. vorträge und ab hand lun gen, Frank furt am Main: suhr kamp, 
1987, s. 279–284) ver tė TomasAugulis.

FilOsOFiJa
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4.Kasnėraontologinėshermeneutikosšalininkas,
turėtųtaippatderamaiapsvarstyti,kaipneužsikrėsti
hermeneutiškumoliga.PoXIXa.mokslosampratos
pokyčiųfilosofijapateko įkrizę, tebesitęsiančią iki
mūsųdienų.Kaippriešnuodisjaibuvopasiūlytasfi
losofijosis to ri za vi mas:kaipfilosofijosistorijajigalėjo
įsiterptiįtuometubesiformuojančiųdvasiosmokslų
sritįirviltistaipišsaugotisavoreputaciją.Praėjusio
šimtmečiofilosofijosistorikųfilosofijašiandienbeveik
užmiršta,retkarčiaisnetsusidaroįspūdis,kadšiejai
neteikėbentkieksavarankiškesnėsvertės,palyginti
susavoistoriniaistyrinėjimais,kuriuosneabejodami
priskyrėmokslui.Mūsųamžiujedėlfilosofijosfilologi-
za ci jossusiklostėpanašiosaplinkybės:„didžiojo“filo
sofoYknygosXnaujainterpretacijavienaprasmiškai
patvirtinainterpretuotojokaipfilosofostatusą,norsjo
patiesminčiųtennėra.Susidaroįspūdis,jogrūpestin
gaivengiamasavarankiškomąstymo,nesjisgalibūti
„nemokslinis“,okaiptadanorėtimoksliniopožiūrioį

interpretacijosteisingumąarklaidingumą?Filosofija
kaipirliteratūrosmokslasieškotęstinumo.Tadkodėl,
tiesąsakant,mūsųfilosofijosseminarųnepavadinus
tiesiog„filosofinėsliteratūrosseminarais“?

5.Tai,kaddaugelisfilosofųnuosavarankiškomąs
tymorizikosirpavojųšiandienbėgaįfilosofijąkaip
mokslą,pastebimadaugelyjesituacijų.Jukkasne
susidūrėkongresuosearpanašiomisaplinkybėmissu
istoriniais–hermeneutiniaispamokymaiskaipreakcija
įsavobandymussavarankiškaiargumentuoti.Šiuo
atvejusupykdonepastabosdėltavoneišmanymo–su
jomisdargalimataikstytis,–betdėlfilosofijosfilologi
niomoksliškumoatsirandantibausmė,kurivykdoma
norintišvengtisavoirkitųfilosofavimo.Beto,mokyk
loseirfilosofijosseminaruoselabaipatogukaipfilosofui
pasislėptiužtekstų:tekstastaileidžia.Užuotmanius,
kaddaugkasnežinoma,jogtaippatyradalykų,apie
kuriuosvisaiarbanepakankamaimąstoma,nieko

nėrapaprasčiaukaippasakyti:„Kantas,Prole
gomenai, irbaigta!“Maždaugtoksfilologiškai
imponuojantiselgesystaippatprisidėjo,kad
poseptintodešimtmečioprotestojudėjimųvėl
išryškėjopavojingasmokančiųjųirbesimokan
čiųjųvaidmenųpasiskirstymas.Taipišvengia
manetikbendrofilosofavimo,betirautoriteto 
problemos.Tarpbesimokančiųjųtaiseniaipa
plitęsdalykas.Daugelisstudentųprašotekstų,
nes tada jiegalikažkuoremtis.SuHegelio
arKantotekstaisjiemažųmažiausiaiturine 
šiaipkažkąrankoje,betirdaugeliomokančių
jųpritarimąjųįsitikinimui,esąjierankosejau
turifilosofiją.Betšiuoatveju,norsmokiniųbei
studentųatžvilgiutaisuprantamairatleisti 
na,mūsųdalykomokytojas jokiomisaplinky
bėmisnegalinuolaidžiautibėgimuiišfilosofi 
josįdvasiosirliteratūrosmokslus.

6.Hermeneutiškumoligospasekmėsfilosofijai
yratiesiogpražūtingos:pateikdamasavekaip
filologiją, jigalibūtitikratuojsukelsiantivi
suotinįįtarimą.Kaifilosofijosstudentaipo6–7
hermeneutikossemestrųpamėginaprisiminti,
kodėljieišpradžiųnorėjostudijuotifilosofijąir
taipturėjobūtikažkaipsusijęsusavarankišku
mąstymu,išryškėja,kąsujaiskartujauesupa
tyręs:studentaimėginosavarankiškaimąstyti
užfilosofijosseminaroribų,antparkosuoliukų
irsmuklėse.Todėl įgeranoriškąpastabą, jog
tuospačiusdalykusKantassvarstėbeiformu
lavoštaitaip,jiesureaguos:„Prašom,beklasikų
citatų!“Kągi–ikikuriosdienosprivaluatidėtiir
savarankiškąmąstymą?Įsidėmėtina,kadtokie
studentainiekuometnelaikoklasikųsavosa

Gintautas trimakas. aleksandro kambarys. 
1988. Fotografija

HeR beRt sCHnädel baCH
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varankiškomąstymosąjungininkais.Žinia,turėdama
plačiosfilologinėsdisciplinosstatusą,tikprasidėjusi
filosofija,kaipmokyklinisdalykas,tuoirbaigiasi,nes
išnykstaišantrosmokymosipakopos,visiškainutylint
josateitįuniversitetuose,matkaiptokiotipoišsilavini
masjinegalitikėtispaklausos.Šiaipartaip,daugelyje
švietimosričiųkonstatuojamassusidomėjimasfiloso
fijanesusijęssususidomėjimuhermeneutiniuišsila 
vinimu.Kasrūpi,tai–mąstymopatyrimougdymas,
intelektinissavarankiškumas,tai–skausmingaichao
tiškosšiuolaikinėskultūrospanorama,susivokimasjoje,
orientacijaarba,kaipsakoHelmuthasPlessneris,tavo
gyvenimąformuojančiųveiksniųišmanymas.Kodėlta
da,dėlkonorsviešaitariantisarkąnorssprendžiant,
taipretaiatsiklausiamafilosofų?Nesišjų,tariamai
apsaugotųakademiniu,t.y.dvasiosmokslų,respek
tabilumu,paprasčiausiainiekodaugiaunebesitikima.
KągalėtųžinantysvisuskomentarusKantui,dar,be
to,mumspasakyti?

7.Numanomiprieštaravimaitam,kaspasakyta,–kaip
antdelno:čiakalbėtaapielinksmąjįneišsilavinimąir
visuotinįimpresionizmą,kaipirapiepriblėsusįtradi
cijosaktualumąbeijojesukauptomąstymopatyrimo
nuvertinimą.Beto,visuotiniskolegųnepritarimasšiuo
atvejunėraitintinkamas.Tokieprieštaravimainebu
voapeiti.Jukkalbėtanepriešfilosofijosistoriškumą
irhermeneutiškumą,betpriešfilosofijosredukavimąį
juos.Kalbėtapriešhermeneutinę–ontologinęideologiją 
irpriešfilologiniomoksliškumofetišizavimąfilosofijo-
je,nesabujiegrasinaperaugti įfilosofijossabotažą.
Teisingasistoriškumoirhermeneutiškumovaidmuo
galbūttapsaiškesnis,jeigusuprasime,kadfilosofijos
seminareneKantasarbaAristotelisirjųveikalaituri
būtisvarstymoobjektas,betfaktinėpadėtisirpro ble mos, 
kuriasjiesvarstėirkuriosmusliečia.Tačiaufilosofi
josfilologizacijapakeičiafilosofavimobūdą jo tiks lu, o 
priemonę tu ri niu.Teisinga,jogfilosofijasavoobjektą
„turi“tiktarpininkaujanttekstams–arjiebūtųisto
riniai,aršiuolaikiniai,rašytiniaibeisakytiniai.Todėl
hermeneutikafilosofijojevisurpraktikuojama,betvis
dėltojinegalipakeistifilosofinėsklausimųįžvalgos.Her
meneutikosvaidmuotaippatbūtųpernelygapribotas,
jeiguišjosreikalautųtikparengtiistorinęmedžiagą
argumentacijaipagalmodelį:„Nagi,pažiūrėkime,ką
išLeibnizogalimesuprasti,okonegalimesuprasti,
taippatnesuprasime“.Mumsreikalingasdialogassu
tradicija,todėlsvarbiausias istoriškumohermeneu
tikosuždavinys–filosofams,kuriepatys jaunegali
kalbėti,interpretuojantjųveikalussuteiktišansąkaip
dialogopartneriamsbeitaipjiemsatstovauti,kadjie
musgalėtųkritikuotiirmesišjųmokytis.Filosofinis
pokalbisyradalykinisdialogas,ofilologuspatenkina
kalbėjimasapieteks tusirdraugekalbėjimasapiekitų

dalykineskalbas.Todėl,pavyzdžiui,filosofijosobjektas
yranekąKantasgalvojoapievalioslaisvę,betvalios
laisvė,otadaprimygtinaipatartinaįsidėmėti,kąšiuo
klausimugalvojoKantas.Jeigudėlrūpimųdalykųne
užklausiamatradicija,tadareikiajuospaliktiramybėje
arbataptifilologu.

8.Didaktinesišvadasiššiųteziųnesunkuatspėti.
Nereikiasituacijos įsivaizduoti taip, tarsifilosofinė
tiesajaumūsųlauktųtamtikroseknygose,kuriastik
reikiahermeneutiškaipaaiškinti, idantprie jospri
artėtume.Reikiamokytisirįgustiskaitytibeiinter
pretuotitekstus,nesbetonegalibūtifilosofavimo,bet
taippatprivalunepainiotišitosumokymusifilosofuoti.
Negalimaslėptisuž„didžiųjų“filosofųirtekstųauto
riteto,nesbesimokantysispatsįgyjapatyrimo,kurį
jamsuteikiadidiejifilosofaiirtekstai.Reikiapačiam 
galvoti,norstai,kasgalvojama,veikiausiainėradidžios
mintys.Nereikiabijotidiletantizmo,bettikįklimpimo 
diletantizme,ir,kaimokantysirbesimokantiejitiki
mintijądidžiasmintis,reikiaargumentais, o ne kla si
kųcitatomisnustatytijųtikrądydį.Nereikiaįtarinėti
istoriškumohermeneutikos,betbūtinapri vers ti ją
pa si tei sin ti,onevientikleistiimponuoti.Filosofinės
hermeneutikosatstovųprivaluklausti,kodėlherme
neutinėsproblemos,kuriosjiemsiškyladėlfilosofoX,
mumstaip patturėtųrūpėti.Beto,reikianetikfilo-
so fuo ti–pokalbiuosetarpusavyjeirsutradicija,–bet
visadaturėtiomenyje,kadmumsneduodančiųramybės
filosofiniųklausimųsprendimaspriklausomums, nuo 
mūsųpačiųirnuoniekokito.

MoRBuSHERMENEuTICuS – te zės aPie vie ną Fi lo so Fi jos li Gą

skaitykite 
Kultūrosbarus 
ir jausitės dalyvaują 
kultūros gyvenime

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

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

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

Metinės prenumeratos kaina:
lietuvoje – 48 lt
užsienyje (oro paštu) – 40 usd (arba kita valiuta pagal esamą kursą). 
Galima į redakciją atsiųsti banko čekį arba kreiptis į Mariją Paškevičienę 
šiuo adresu:
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svEikatOs aPsaUGa

Taipteigiaaukštasvalstybėspareigūnas,besidar
buojantissveikatosapsaugossrityje.Kylamažiausiai
vienasklausimas–arviendantys?Galimaįtarti,kad
nevien.Ojeiguirkitosmūsųkūnodalysmumsnepri
klauso,taiirjųgydymokokybėtaippatmumsnetu
rėtųrūpėti.Užmiršusiemsvertapriminti,kadpagal
įstatymągydymasLietuvojeyradarirnemokamas.
Taigižmogusturėtųbūtivisiškailaisvasnuosveika
tosbėdų–neiišlaidų,neiatsakomybės.Yratikvienas 
„bet“–taiskausmassunegalavus.Okolskausmassa
vas,rūpestisdėlgalimybiųgydytisnedings.

Me di kai iR Pa Cien tai be Ry šio

Kitaipnegudaugeliskitųveiklų,medicinaturigaran
tuotąklientūrą.Kadirkaipnegražiaiskamba,tačiau
žmonėssergairsirgs.Mažato,medicinospaslaugų
poreikisnetgiauga.Irneviendėlto,kadkvėpuojame
angliesdioksidu,mintamenitratais,judamestebėdami
sportovaržybaspertelevizijąirdažniausiaimąstome
visokiusniekus.Mokslasišrandanaujusgydymobūdus,
madaformuojanaujussveikatosstandartus.Tampanor
maluturėtinetiksavostomatologąiršeimosgydytoją,
betirpsichologą,profilaktiškaitikrintis,nuolatvartoti
vitaminusarkitokiusgudriuspreparatusbeinaudotis
kitomissveikatosgerinimopriemonėmis.Sakytum,
medikas–puikiausiaprofesija:paklausagarantuotair
nuolatauganti.Tačiaudažniausiaimedikamstaipne
atrodo(apiepacientųnorusirpotyrius–atskirakalba).
Nevienasišvykstapacientųieškotisvetur,nepaisant
sudėtingųlicencijųįsigijimoprocedūrų.Kitiįsidarbina
užsieniofarmacijosfirmųatstovaisarbatampatiesiog
verslininkais.Būtųniekobloga,jeiguišgydytojųrato
pasitrauktųtie,kurienenoriarbanesugebagydyti,tačiau
dabartinėsistema,kuriojedarboužmokestisnesusietas
sujokokybe,„išmeta“neprastaidirbančius,betprastai

priejosprisitaikančius,kasšiuoatvejunėrataspats.
IštiesųbūtigydytojušiandienLietuvojenepyragai.

Priežastisviena–paklausaveikianerinkoje.Arba,
kaipsakovienasSeimonarys,„paklausayranemoki“.
Žmoniškaikalbant,pacientaiužpaslaugasnemoka.
Paprastainemokamatada,kaineturimapinigų.Ta
čiaupasmusesamairkitųnemokėjimobūdų,kaiuž
paslaugasvartotojasjosteikėjuinemoka,oužmokestis
pastarajampriklausoišbiudžeto.
Taigipaklausamedicinospaslaugomsyra(žr.eiles

rytaispriepoliklinikųregistratūrų),pasiūlataippat
(gydytojųLietuvojeesągerokaidaugiauneiVakaruose),
irnetgipinigųyra(biudžetas,Ligoniųkasos,asmeni
niaipinigaikyšiams,tarptautinėsparamosprogramos
irpan.).Nėratikvieno–ryšiotarpšiųkomponentų.
Šiandienėjesveikatosapsaugossistemojevienayra
gydyti,kita–gautiužgydymąpinigus.Kaipinigų
gavimoprocedūraatskiriamanuopaslaugosteikimo 
procedūros,išsiskiriairinteresai.Gydytojointeresas
išgydytiligonįirinteresasgautiuždarbąpinigusne
sutampa,nesnustatytifinansavimokriterijairemiasi
statistiniu,onerealiupacientu.Arbereikiasakyti,kad
nuotonukenčiavisipagrindiniaišiųsantykiųveikėjai:
gydymoįstaigosvadovasturivaldytiduvisiškaiskirtin
gusprocesus–ligoniųgydymąirfinansavimogavimą,
didžiąjądalįgydytojolaikoatimapopieriųpildymas,o
negydymas,beto,skirdamasgydymą,jisturiatsižvelgti
įdaugybęapribojimų,kuriesumedicinaturimažaiką
bendra.Pacientuisurealiomisproblemomisšiojesiste
mojeapskritainėravietos–yravietatikjoregistracijos
kortelei.Pridėkimedargalimybęfinansavimobūduvie
nasįstaigasproteguoti,kitasdiskriminuoti,teisinius
konkurencijosapribojimusneleistiužsieniomedikams
verstisLietuvojemedicinospraktikaužpinigus,didžiulę
biurokratijąiraibęreguliuojančiųinstitucijų,irturė
simeartipilnįšiandienėsasmenssveikatosapsaugos
sistemosLietuvojevaizdą.

Me di Ci nos Pi ni Gė liai

Idantskaitytojamsbūtųvisiškaiaišku,iškuratsiran

vai kų dan tys yRa vals ty bės 
nuo sa vy bė

GuodaSteponavičienė

Guoda stePonaviČienė (g. 1969) – laisvosios rinkos insti
tute vadovauja tęstiniam projektui „lietuvos makroekonominių 
rodiklių tyrimai“. nuo 1999 m. – vGtu doktorantė.
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vai kų dan tys yRa vals ty bės nuo sa vy bė

dairkaiptvarkomijųsveikatospinigėliai,pažiūrėkime,
kąapiesveikatosfinansavimąsakoįstatymai.Pagal
LRSveikatosdraudimoįstatymąsveikatosdraudimo
biudžetas(Ligoniųkasos)formuojamasiššiųįmokų:3
procentiniaipunktaiprivalomojosocialiniodraudimo
įmokų,nemažiaunei30%fiziniųasmenųpajamųmo
kesčiobeikitųįmokųpagalgyventojųkategorijas(pvz.,
ūkininkaibeijųšeimųnariaiprivalomokėti1,5–3,5%
minimalausvidutinioatlyginimodydžioįmokas).Ne
mažosdaliesgyventojųsveikatosdraudimasdengiamas
valstybėslėšomis–taipensinioamžiausžmonės,nepil
namečiai,bedarbiai,valstybėsremiamiirkt.
Ligoniųkasosapmokaasmenssveikatospriežiūrospa

slaugas(pagalpatvirtintąsąrašą),finansuojasveikatos
priežiūrosįstaigų,sukuriomisyrasudariusisutartis,
darbą,apdraustiesiemskompensuojaišlaidasvaistams
beisanatoriniamreabilitaciniamgydymuiirdaršįbei
tą(nepainiotisušiuobeituo).Finansavimasgydymo
įstaigaiskiriamaspagalsuteiktųsveikatospaslaugų
kiekįSveikatosministerijospatvirtintomisbazinėmis
kainomis.Dalisvalstybiniųsveikatospriežiūrosįstaigų
gaunairtiesioginesvalstybėsdotacijas.
Panagrinėkimekaikuriuostokiofinansavimobruo

žus.Pirma,jokiosgydymoįstaigos,sudarančiossutartis
suLigoniųkasomis,savopacientamsnegalinustatyti
paslaugųkainų,viršijančiųSveikatosministerijospa
tvirtintusįkainius.TaigiLigoniųkasos,nebūdamos
pajėgiossumokėtigydymoįstaigomsužpaslaugastiek,
kiekjosvertos,neleidžiatopadarytiirpacientams(plg.
istorijąapiešunįantšieno).Todėlnorintysirgalintys
teiktigeresnes,betbrangesnespaslaugas,nesudaro
sutarčiųsuLigoniųkasomis.Tadajųpacientamsten
kamokėtineskirtumątarpvisospaslaugoskainosir
Ligoniųkasųkompensacijos,betvisąkainąirprarasti
savomokesčiaissumokėtądalįužsveikatospaslaugas.
Antra,sveikatosįstaigosyrasuskirstytosįtrislygius,
nuokuriųpriklausokompensuojamossumosužtaspa
čiaspaslaugas.Beto,irkompensacijosyrakvotuojamos,
t.y.Ligoniųkasosapmokaxtospačiosrūšiesoperacijų
pirmolygiosveikatosįstaigose,y–antroirz–trečio
(brangiausio).Turėtųbūtivisaineaiškukodėl,tačiau
kvotosbrangiausiaidirbančiomsįstaigomspaprastai
būnadidžiausios.(Pravartuprisiminti,kadkokybiniai
kriterijaičiaapskritaineveikia.Manoma,kadatskiros
paslaugoskokybępakankamaireprezentuojaįstaigai
suteiktaslygis.) Tiesa,gydytojaivisadayrasuintere
suotigydytigeresneaparatūra,geresnėmissąlygomis
irnetgi(kadirkaipciniškaiskambėtų)–sudėtingesnes
ligas. Todėldažnaiatsitinkataip,kadliga,kurigalėjo
būtiišgydytaambulatoriškai,gydomaaukščiausiolygio
klinikoje,kelisarnetkeliasdešimtiskartųbrangiau,
negureikia.Žinoma,nevisigydymoįstaigųvadovai
galisautokiųmaloniųužsakymųsuorganizuoti.Todėl
įstaigos,kuriųvadovaitaigali,tampaturtingomis,o

kuriųne–skursta.Pastarosiosimanebeatitiktinu
statytųkriterijų,todėlgaunavismažiausutarčiųsu
Ligoniųkasomis,taigipatenkaįuždarąratą.
Šįsveikuprotunepaaiškinamųrealijųsąrašėlįgalima

būtųtęsti.Apietai,kiekžmoniųdirbabiurokratiniame
sveikatosapsaugossistemosaparateirkokiasmumsgy
vybiškaireikalingasfunkcijasjieatlieka,kiekgydytojas
turipateiktiinformacijosapiepacientąirkaipgydymui
reikalingainformacijapraslystaneužfiksuota,kaipap
skritysirsavivaldybėsvaržosidėlteisėsgautisutartį
suLigoniųkasomis,kaiptossutartyssudaromosirkiek
joseyrarealiossutartieskvapo,kaipsekasiprivačioms
gydymoįstaigomskonkuruotisuvalstybinėmis,kurie
vaistaipatenkaįkompensuojamųvaistųsąrašąirkokių
vaistųgaliišrašytigydytojas.Pasigilinusįšiuosklausi
mus,pacientoužmokestisgydytojuiįkišenęrodosikaip
išsigelbėjimas,onenusikaltimas,nesleidžiapacientui
gautigeresnįgydymą,ogydytojui–užmokestįužko
kybiškądarbą.Gautiatlyginimąuždarbąturėtųbūti
normaluirlegalu,tačiaudabartinėsveikatosapsaugos
sistemataipaverčiakyšiu.Tapęsnelegaliu,toksdarbo
užmokestisnegalibūtineiteisingas,neiefektyvus.Visų
pirmamedicinojeegzistuojaįvairiospaslaugos,kurių
teikėjųkišenėsatsiduriašaliapacientoištiestosrankos
nevienodaiarti,beto,neapievisųpaslaugųsvarbąpa
cientasturiinformacijos.Žinoma,galimaįsivaizduoti,
kadjeigutarpgydytojųvyrautųpasitikėjimas,taigero
rezultatovardanjiesurastųbūdą,kaipšiuoužmokesčiu
pasidalyti.Tačiau,kadangišieprocesaivykstašešėlyje,
visi–irmedikai,irpacientai–stokojainformacijos,kas
kiekkainuoja,obeinformacijosneįmanomapasiekti
jokiosveiklosefektyvumo.
Taigiaiškuviena–paliegęsšiandienėssveikatosap

saugossistemosšuoyrapakastasfinansavimodarže.
TodėltenkagrįžtipriejauminėtoSveikatosdraudimo

įstatymo.Įstatymopavadinimepavartotasžodis„drau
dimas“,tačiau,deja,tuojobuvimasirbaigiasi*.Kaip
jauminėta,privalomojosveikatosdraudimobiudžetas,
kurįvaldoLigoniųkasos,formuojamasišbendrųjųmo
kesčių,taiginėrajokiossveikatosdraudimoįmokos.Be
to,įmokosnėrapersonalizuotos,t.y.irvisimokameį
vienąkatilą,irvisiištokatilogauname.Jokioryšio
tarpsumokėtųmokesčiųirgaunamųsveikatospaslau
gųnesti.Sistemalygiaitokiapatkaipšvietimo,tik
pinigųskirstymuužsiimaatskirainstitucija–Ligonių
kasos.Lygiaitaippatgalėtumebiudžetiniusšvietimo
pinigusperduoti„mokiniųkasų“institucijaiirtaipa
vadintišvietimodraudimu.Ardėltokasnorskeičiasi?
Keičiasi–atsirandadarvienabiudžetoišlaikomapini
gusskirstanti(dėltolabaiįdomiirįtakinga)kontora.

* šia me ne ga ty via me kon teks te žo dis „drau di mas“ taip pat pra de da 
skam bė ti ne igia mai. Pa tiks li nu, kad čia tu ri mas ome ny je apdrau di mas, 
o ne uždrau di mas.
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Guo da ste Po na vi Čie nė

Tačiaueiliniamgydytojuibeieiliniampacientuivisai
nerūpi,kasskirstopinigus(medicinosįstaigosvadovui,
beje,labairūpi).Jiemsrūpi,kiektųpinigųyra,iruž
kąjiemokami.

tas sal dus žo dis „dRau di Mas“

Sveikatosapsaugojeįdiegtidraudimoprincipusnė
rapaprasta.Visųpirmadėlto,kadlabaineapibrėžtos
išlaidųsąlygosdraudžiamojoįvykio(ligos)atveju.Kai
mesapdraudžiameturtą,taiturimeapibrėžtąobjektą
(pvz.,butąirjameesantįturtą)irtai,kassujuogali
atsitikti(pvz.,sausra,uraganas,potvynis,vagystėsir
pan.).Kaiapdraudžiamesveikatą,visiškainežinome,
kurimūsųkūnodalisgalisugestiirkokiųprocedūrųjai
pataisytiprireiks.Jaunekalbantapietai,kadįvairūs
taisymobūdaiskirtingaikainuoja(pvz.,dantųtaisymas
sunarkozearbejos).Todėlsveikatosdraudikainau
doja„rinkinius“ligųsujųgydymoaprašymais.Tačiau
tamreikia,kadmedicinosįstaigosbūtųįkainavusios
kiekvienąpaslaugą.Jeigumedicinosįstaigosveiktų
rinkoje,taijosturėtųkiekvienospaslaugoskainą–kaip
kitaipjosgalėtųjąparduoti?Turitokiusįkainiusir
dabarLietuvojeveikiančiosprivačiosgydymoįstaigos,
tačiauvaldiškos–ne.Neturiir,prisimenantanksčiau 
išdėstytusLigoniųkasųlėšųskirstymobūdus,negali
turėti.Gydymoįstaigauž„sąrašinio“ligoniogydymą
gaunafiksuotąpinigųsumą,kurivisiškainesusijusisu
realiaisdarbais.Kamsudarinėtisąskaitą,pagalkurią
niekasnemoka?Nebentišsportiniointereso.
Tačiaušisdraudimoįdiegimostabdys,nudirbusdi

delįdarbą,galibūtipašalintas.Išpradžiųreikiaįkai
notigydymopaslaugaspagalLigoniųkasųfinansines
galimybes,pvz.,užfiksuoti,kadausųkamščiųišplo
vimaskainuojapenkislitus,oapendicitooperacija– 
dvidešimtkartųdaugiau.Jeiguabsoliučiossumosir
nebūtųrealios,taibentišaiškėtųsantykiaitarpskir
tingųpaslaugų.Turinttokiusįkainiusirleidusvisoms
gydymoįstaigomspačiomsnusistatytikainas,atsiras
tųkonkurencijadėlklientų.Tiesa,užgydymąreikėtų
primokėti,bettaibūtųrealuspaklausosreguliatorius,
kurispanaikintųgalimybętamtikraikategorijaižmonių
vaikščiotiįgydymoįstaigasišneturėjimokąveikti.Jeigu
nebūtųkainųreguliavimoirkitokiųrimtųapribojimų
įeiti įšiąrinką,dėlkonkurencijosgydymopaslaugų
kainoskristų,atsirastųįstaigų,gydančiųiružLigonių
kasųkompensuojamąkainą.Otie,kurienorėtųgeresnių
užminimaliaspaslaugų,galėtųdraustis.Draudimas
būtųįmanomas,kadangigydymopaslaugosjaubūtų
teikiamosrinkojeirturėtųrealiaskainas.
Antrakliūtissveikatosdraudimuiįdiegtiyragero

kaikeblesnė.Tainevienodažmoniųrizikasusirgti.
Žmonės,gimęsusveikatossutrikimaisarbajuosįgiję,
turėtųdraudimuimokėtidaugdidesnesįmokasnegu

sveiki.Turintomenyje,kadmokslas išrandabūdus
darnegimusiožmogausbūsimiemssveikatossutriki
mamsnustatyti,galimaprognozuoti,kadkurį laiką
žmonėmsnekiltųnorasdraustis.Žinoma,juodidesnė
būtųkonkurencijadraudimorinkoje,juošiproblema
būtųmažesnė,tačiauvisiškaineišnyktų.

bRan Gi iš skiR ti nu Mo MiG la / tei sė 
diRb ti be už Mo kes Čio

Siūlymaspaleistisveikatospaslaugųkainasirtaippa
darytisveikatospaslaugasišdaliesmokamasdaugeliui
atrodonepriimtinas.Dažniaupateikiamiduargumentai.
Pirmas,kadgydymoįstaigos„užsiplėš“labaidideles
kainas.Antras,kaddaktarailobsišžmoniųligų.Irdar
trečias,kadgydymopaslaugayratokiakilni,jogužją
negalibūtimokama.Medicinospaslaugųkainos,kaip
irbetkurioskitospaslaugosarprekės,nusistovėspagal
paslaugospirkėjųišgales.Juknėvienapelnosiekianti
įmonėnepardavinėjato,koniekasneperka(nereikia
pamiršti,kadirpardavėjuimiegant,išlaidos„tiksi“,o
pajamos–paprastaine). Žinoma,visuometesamamo
nopolijospavojaus.Tačiauvienintelisveikėjas,galintis
įgytimonopolistoteisesšiandienėjesveikatosapsaugoje
Lietuvoje,yravalstybė.Taigiirkonkurencijąapriboti
galitikji–joksatskiraskapitalistasnebūtųpajėgus
diktuotikainų.
Tiesa,niekamnepaslaptis,kadmedicinoje„cechiniai“

santykiailabaistiprūs.Tačiaujiegalimitikdėlkonku
rencijosstokos.Norsišpirmožvilgsniogalirnematyti,
betvalstybėlabaiuoliaiprisidedapriekonkurencijos
medicinojeribojimoir„cechų“stiprinimo.Pvz.,egzistuo
japrivalomasgydytojųlicencijavimas,kuris,būdamas
„popierinis“,praktiškaineturijokiosreikšmėspaslaugų
kokybei,tačiauyrapuikusuždaroprofesinioratofor
mavimoįrankis.Užsieniečiamsgydytojamsdraudžiama
teiktiLietuvojesavopaslaugasnelabdarosbūdu.Veikia
draudimai,ribojantyskitųprofesijųatstovųįsijungimąį
medicinosversląnekaipspecialistų,betkaipsavininkų
arvadybininkų(pvz.,vaistinėssavininkasgalibūtitik
diplomuotasfarmacininkas).Pasmusvisdarbandoma
išspecialistopadarytivadybininką,norsgyvenimas
rodo,kadtokiebandymaidažniausiaibaigiasiliūdnai.
Lakūnaigeraiskraido,gydytojai–gydo,oaviakompa
nijomsirklinikomsgeraivadovaujavadybininkai.Ir
geraivadovaudamijiekarteliniųsusitarimųnelinkę
sudarinėti,nestaifinansiškainenaudinga.
Įdomiausiasyraantrasargumentas–kaddaktarai

lobsišžmoniųligų.Okiekyralobstančiųišmūsųal
kiobeitroškulio?Visasapverktasžemėsūkisirmaisto
pramonė.Tekstilininkailobsta,kadjaučiamešaltį,o
transportininkai,kadpavargstameeiti.Visižmonės
gyvenaišto,kadgaminatai,koreikiakitiems.Irjuo
labiaureikia,juolabiaulobsta.Dėltrečioargumento.
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vai kų dan tys yRa vals ty bės nuo sa vy bė

Užbetkuriaspaslaugasvisadayramokama,galiskirtis
tikmokėtojas.Nuomonė,kadužmokestisišmokesčių
mokėtojųpinigųyraneužmokestis,prilygstastručio
slėpimosiįpročiui.Tiesa,tamtikraprasmetaiištiesų
nėratikrasužmokestis,nesjodydisnesusietassukon
krečiudarbu.Tuomet,matyt,norimapasakyti,kaduž
kilniusdarbusturibūtimokamamažaiirlygtarpkitko.
Reikianepamirštiirto,kadgerasužmokestisuždarbą
nepanaikinažmogausgalimybiųveiktibeužmokesčio.
Priešingai,juožmogusturtingesnisirtikresnisdėlsa
voateities,juodaugiaujisgalinuveiktifilantropinėje
veikloje(žinoma,tiktuoatveju,jeijisįtailinkęs).
Taigiargumentaineįtikinantysir„neišgelbsti“esamos

sistemosnuonorinčiųjąkeisti.Otokiųyradaug.Drįs
čiauteigti,kaddaugumapacientųirdaugumagydytojų
nėrapatenkintiesamomisžaidimotaisyklėmis,tačiau
nežino,kaipkeisti,arbaneturigaliostaipadaryti.Tiesa,
tikraiyratokių,kuriemstainaudinga.Visossistemos,
kurioseskirstomibendripinigai,kaikuriemsasme
nimsyralabainaudingos.Paprastaišisnaudingumas
juodidesnis,juomažesnissistemosskaidrumasirjuo
neaiškesnipinigųskirstymokriterijai.Miglaapie„iš
skirtinius“irypatingusmedicinosveiklosbruožustaip
patgerokaipadedašiąnaudągauti.Taigisąmoningai
nenorintyskeistitaisykliųšiožaidimodalyviaigalibūti
nesunkiaiidentifikuoti.Irbūtųkeista,jeigugirdėdami
tokiopobūdžio,kaipšisrašinėlis,kalbas,jietylėtųir
nesiūlytų„įsigilinti“,„pasverti“,„nedarytiapibendri
nimųišvisdarpasitaikančiųtrūkumų“irpan.Tada
paprastaiyrasiūlomikompromisiniaisprendimai,kurie

sistemosnekeičia,tikperdažojąkitomisspalvomisar
pakeičiavienąkitąaukštąpareigūną.
Žinoma,galimakeistiirtobulintidabartiniussvei

katosįstaigųfinansavimoprincipus,inicijuotivadovų
keitimą,kitaippervadinti įmokasardarkaipnors
perstumdytikėdes.Esamatikimybės,kadpavyktų
sukurtišiektiekgeresniusprincipusirįdarbintišiek
tiekgeresniusvadovus.Tačiautol,kollėšosskirstomos,
nepriklausomainuoskirstytojotalentųarmoralinių
savybių,efektyvumopasiektinepavyks.Nenuostabu,
kaddabartinėjesveikatossistemojeįtvirtintikaiptik
centralizuotoplanavimoirpaskirstymoprincipai.Jukji
paveldėtaišsovietiniųlaikųirišesmėsnėrapakeista.
Todėljaubūtųvisaimetasprisiminti,kamapskritai
šisistemasukurtairatiduotisvertusįkaltininko–
paciento–rankas.
Esminispokytissveikatosapsaugossistemojegali

įvyktitiktada,kaibusnustotaskirstytipinigus.T.y.
buspanaikintatarpininko(valstybėsinstitucijos)galia
skirtifinansavimąvienaiarkitaiįstaigai,spręsti,kur
žmonesgydyti iružkiek.Sprendimą,kuriružkiek
gydytis,turipriimtipatsžmogus,rinkdamasisišto,
kąsiūlogydymoįstaigos.Tai įmanoma,kaigydymo
įstaigosyraprivačios,kaijospačiosgalinustatytipa
slaugųįkainius,opacientasturigalimybęmokėtiuž
jamsuteiktasmedicinospaslaugas.
Todėlgeriaugrąžinkimevaikamsjųdantis,omokesčių

mokėtojamsjųsveikataiskirtuspinigus,idantgalėtų
sumokėtiuždarbądantistui. 
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IstorijoseigojeBažnyčiųįtakavisuomeneibuvonevieno
da.KaikuriaisatvejaisBažnyčiostapdavovisuomenės
varikliu.RyškusKatalikųBažnyčiosvaidmuoLietuvos
tautiniameatgimimeXIXa.antrojepusėje.Kurkas
mažiauįsisąmonintasliuteronųįnašasįlietuvybėsat
gimimoprocesą.Nedaugkasžino,kadJonasPipiras,
kunigavęsTauragėje1872–1882m.,irMartynasKetu
rakaitis,kunigavęstaippatTauragėje1883–1892m.,
buvogerokaiįsitraukęį lietuviškųknygųplatinimą.
Keturakaitisužtaibuvosuimtasirištremtas,betjam
pavykoperKaukaząpabėgtiįAmeriką,kurįkūrėpir
mąlietuviųliuteronųparapijąAmerikoje.Tačiaušiame
straipsnyjenesvarstysiuanųlaikųįvykių,opamėginsiu
išryškintiLietuvosLiuteronųBažnyčios(toliau–LLB)
atsinaujinimoposlinkiusirkaikuriasreformųdelsimo
žymesperLietuvosišsilaisvinimodešimtmetį.
SovietųSąjungoslaipsniškassubyrėjimas,užtrukęs

netketveriusmetus,suteikėlaikonetikžmonėms,bet
irorganizacijomspersiorientuoti,atgaivintitradicijas
irieškotinaujųkelių.Dešimtmečiaispersekiotosbei
suvaržytosBažnyčiospamažuatstatėbuvusiasstruk
tūras,sustiprėjoirprisidėjoprietautinioirvalstybinio
atbudimo.Taibuvonelengvasprocesas,nessovietų
laikaissiektaBažnyčiasnetiksuvaržyti,betirkom
promituoti,kadjosnetikprarastųtautospasitikėjimą,
betirdaugiaunedrįstųreaguotiįtautinępriespaudą1.
NorintišgelbėtiBažnyčiąkaipinstituciją,vadovybėms
nelikokitosišeities,kaiptikrūpintisdvasiniaisdalykais
irvengtiprisidėtiprietautiniopasipriešinimo.Visdėlto
jųvietojeatsiradokunigųirpasauliečių,kurietoliau
palaikėopozicijąvaldžiai.Geriauvaldžiaisekėsivaržyti
inteligentijosbeijaunimoryšiussuBažnyčiomis.Dar
irpirmojeSąjūdžiofazėjedaugumainteligentijos ir
jaunimovengėbažnyčių.
PriesovietiniopaveldopriklausėsuluošintaBažnyčių

ArthurHermann

at si nau ji ni Mas iR Re FoR Mų del si Mas 
lie tu vos liu te Ro nų baž ny Čio je 

1985–1995 M.

struktūrairateistiškojedvasiojesusiformavusivisuome
nė.Todėlstebina,kadgreitaipo1988m.žmonėspersio
rientavoįtikėjimąirglaudėsiprieBažnyčių.Tikinčiųjų
procentaspadidėjonuo46%1990m.iki66%1997m.,o
ateistųskaičiussumažėjonuo35%iki8%.Visuomenės
pasitikėjimasBažnyčiomisbeveiknekitonuo1990m.
(1990–88%,o1997–70%)2.Šiandienvisuomenėver
tinaBažnyčiaskaipsvarbiąmoralinęjėgą.

lie tu vos liu te Ro nų baž ny Čia 
1940–1988 M.

TokiospačiosproblemosslėgėirLietuvosLiuteronų
Bažnyčią,kuriaitepriklausotik1%Lietuvosgyventojų.
JossenasisvyskupasKalvanasstebėjosi,kadjiapskri
taiišlikogyvairlaikėtaistebuklu3.Tačiaunepaisant
šiosBažnyčiosnariųmažoskaičiaus,jišiandienlaiko
maantrąjadvasinejėgapoLietuvosKatalikųBažny
čios.Jilenkianettokiasskaičiumididesnestradicines
Bažnyčiaskaiportodoksųirsentikių.Taisusijęsujos
istoriniuįnašuįlietuviųkultūrą.Beto, jaipagaliau
pavykoatsikratytiLietuvaisvetimosBažnyčiosdėmės,
kurijąvarginodariki1940m.4Per1941m.vokiečių
repatriacijąjipraradoapie60%tikinčiųjųir47iš52
kunigųbeivisąkonsistoriją.Betnuotolaikobaigėsi
tautiniaitrynimaisi.Darpriešišvykdamasenojikonsis
torijapaskyrėkunigąErikąLeijerįnaujuLLBvadovu.
Leijerislaikėsiprolietuviškosirantisovietinėslinijos.
Naujaisdvasininkaisjistepriėmėtiktokiuslietuviškai
nusiteikusiuspasauliečiuskaip1941m.AnsąBaltrį,

aRt HuR HeR Mann (g. 1944 kaune) – istorikas, lietuvių ir 
vokiečių santykių tyrinėtojas, dirba Heidelbergo universitete.

1 lau kai ty tė R., „Mė gi ni mai so vie ti zuo ti lie tu vos baž ny čią 1994–1949 
me tais“, in: Lietuvosistorijosmetraštis, 1997, p. 178–197.

2 Mas laus kai tė a., „Re li gion und kir che in li tau en“, in: Religionund
Kircheinost(mittel)Europa:ungarn,Litauen,Slowenien, ost fil dern, 
1999, s. 135–232. 

3 „Pa si kal bė ji mas su vys ku pu kal va nu jam su ėjus 80 me tų“, in: Sve-
čias, 1994, nr. 2.

4 Her mann a., „die na tio na len span nun gen in der lut he ris chen 
kir che li tau ens der 20er jah re“, in: AnnabergerAnnalen, 1997, 5, s. 
135–151.

BažnyčiOs istOriJa
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pasirinkusįLietuvąirapleidusįVokietijaivėlatitekusį
Klaipėdoskraštą,arba1944m.MikąPreikšaitį,trečiame
dešimtmetyjeįkūrusįirvadovavusįliuteronųtautinei
sąjungai„Pagalba“.1947m.Kaunoparapijoskunigas
JonasMizarasparengėLietuvosišlaisvinimodeklara
cijąirjąišsiuntėJAVprezidentui,prieštaiinformavęs
Leijerį.MizarasbuvosuimtasirištremtasįSibirą;jis
teniržuvo.SaugumassuėmėLeijerį1949m.gruodžio
mėnesįdėlatkaklauspriešinimosiuždarinėjantbaž
nyčias.ProtestuodamiLeijerisirjokunigailaikydavo
pamaldasprieuždarytųbažnyčių.Dėlbažnyčiųkonfis
kavimoLeijerisbuvokreipęsisįkultoreikalųįgaliotinį
irsiuntęsnettelegramąStalinui.Leijerismirėtremtyje
1951m.5Jauanksčiaubuvoištremtikitidukunigai–
GustavasRauskinasirJurgisGavėnis.Šieišlikogyvi.
Grįžę1956m.Lietuvon,jietoliautarnavoLLB.
LLB1947–1949m.praradoketurisišaštuoniųkuni

gų.PoLeijeriosuėmimoLLBlikobevadovybės.Toks
atviraspasipriešinimasįrodė,kadLLBbuvopasirengusi
kentėtisuvisatauta.Tačiaukartuišryškėjo,kadatvi
raspasipriešinimasgalitokiaimažaiBažnyčiaibaigtis
visiškusunaikinimu.Likękunigaisuprato,kadnorint
tęstibentminimaliąveiklą,tekssusilaikytinuoviešų
protestų.Reikėjoderintiprioritetus,ypačkadLLBbuvo
sulaukusinelauktoirilgaigeistonaujouždavinio.
Šisnaujasuždavinysbuvoklaipėdiečiųintegravimas

įLLB.Klaipėdoskraštoparapijos1925–1939m.suda
rėsavąprovincinębažnyčią,priklausančiąPrūsijos
unijai.1939m.,kraštąprijungusprieVokietijos,pa
rapijosbuvoprišlietosprieRytųPrūsijosprovincinės
bažnyčios.1945m.kraštasvėlatitekoLietuvai.Tačiau
visikunigaipabėgo,irparapijosdaugiauneveikė.LLB
tuojpatpaskyrėBaltrįrūpintisklaipėdiečiaisirjuos
integruoti įLLB.PrieškarąBaltrisbuvovienas iš
lietuviškojoSenojosurinkimo(pasauliečiųtikinčiųjų
judėjimasMažojojeLietuvoje)vadovų.Tuojpokarojis
subūrėlikusiussakytojusirsujųpagalbaatkūrėdalį
parapijų.Jau1947m.Klaipėdoskraštevėlegzistavo
dvylikaparapijų,kuriosaprūpinoapie20000likusių
klaipėdiečių6.TaipKlaipėdoskraštastapocentrineLLB
sritimi,nesčiagyvenoapiepusętikinčiųjųiregzistavo
pusėparapijų.Tačiauklaipėdiečiailaikėsivisaikitų
tradicijų.Jiebuvolabaipaveiktisurinkimoirlabiau
linkoišlaikytisavitusreliginiuspapročius.Tautiniu
atžvilgiujiebuvoganaindiferentiški.Norslikusiųdau
gumanamuosekalbėjolietuviškai,betdaugelisjautėsi
VokietijospiliečiaisirsuLietuvanelabainorėjoturėti
kąnorsbendra.Jieatmetėsovietinętvarką,betnedėl
tautiniųmotyvų,okaipkarąpralaimėjusieji.
IštrėmusLeijerį, likękunigainaujukonsistorijos

pirmininkuišrinkoBaltrį.JistęsėLeijeriopolitiką.
Sureliginiųkultųįgaliotiniupalaikėtikbūtiniausius
ryšiusirnepriėmėsovietiniostatutoBažnyčiai.Tačiau,
kitaipneguLeijeris,jisvengėkonfliktųsuvaldžiairne
kėlėjokiųtautiniųreikalavimų.Jisirtoliaudaugiausia
rūpinosiKlaipėdoskraštoparapijomis,tadLietuvos
parapijosjautėsišiektiekapleistos.Todėlnestebina,
kadvostiksusilpnėjusstalinistineiprievartaiir1945
m.pradžiojemirusBaltriui,tuojpatkilonesutarimai
irnepasitikėjimastarpšiųganaskirtingųLLBdalių.
GreitaisusidarėdvidėlLLBvadovybėskonkuruojan
čiosgrupės:surinkimininkųparapijos,kuriosnorėjo
daugiausavivaldosirkuomažiauryšiųsuvaldžia,ir
daugumaDidžiosiosLietuvosparapijų,kurioslinkopa
brėžtistipriąkonsistorijosvadovybęirbuvolinkusios
prisitaikytiprievaldžiosreikalavimų7.Pirmagrupė
buvokiekdidesnė,nespriejosšliejosiirkunigasMikas
PreikšaitissuketuriomissavoparapijomisŽemaitijoje.
TaisupratoirantrosgrupėsvadovasViliusBurkevi
čius,kuriam,kaipBaltriauspavaduotojui,laikinaiiki
sinodosušaukimoatitekoLLBvadovybė.Norinttoliau
vadovauti,jamniekokitaneliko,kaipsusisietisuso
vietiniuįgaliotiniuirpertvarkytiLLBpagalsovietinius
reikalavimus.JissutikoperimtijauLatvijojeirEstijoje
galiojantįsovietinįLiuteronųBažnyčiosstatutą.1955
m.sinodejisjįpateikėnurodydamas,kadstatutassu
derintassuvalstybe,todėlneleistinanetdiskutuoti.
Dalisdelegatųapleidosinodąprotestuodami.Slaptuose
rinkimuoselaimėjoBurkevičiusirjamnuolankikon
sistorija.Tačiautuojposinodo26iš43delegatųraštu
pareiškė,kadjienepriėmėstatutoirBurkevičiausne
rinko.Konsistorijaįkalbasnesileido.Opozicijakreipėsi
įįgaliotinį,reikalaudamiatstatydintiBurkevičių.So
vietinėvaldžiapasiekėsavotikslą:LLBsuskiloirabi
pusėskreipėsipagalbosį įgaliotinį.Valdžiaįvertino
Bažnyčiospalankumąįregistruodamakeletąparapijų,
tarpjųirKlaipėdosparapiją,beisuteikdamaLLBteisę
leisti„Kalendorių“.Konsistorijareikalavoišvaldžios,
kadšineregistruotųoponuojančiųdvasininkų.Tačiau
valdžiašitonepaisėirtaipsudarėgalimybęegzistuoti
opozicinėmsparapijoms.Kurįlaikąbeveikpusėparapijų
nepripažinokonsistorijos.Opozicijasusilpnėjoišvykus
nemažaidaliaiklaipėdiečiųįVokietiją1958–1960m.
Vienapokitosoponuojančiosparapijospripažinokon
sistoriją,ypačpo1970m.,kaiBurkevičiusperleido
LLBvadovybęJonuiKalvanui.Šisatsisakėbetkokių
sankcijųjonepripažįstantiemskunigams.Devintame
dešimtmetyjeopozicijojetepasilikotikvienaskunigas
suketuriomisparapijomis.Kalvanasapskritaibuvo
lankstusLLBvadovas.Valdžiabuvopatenkintajorea

5 Pu ti nai tė n., „kai ku rios eri ko lei je rio nu tei si mo ap lin ky bės“, in: 
Liuteronųbalsas, 1989, nr. 1–2, p. 12–14.

6 klum bys M., Ašvislabgaliupertą,kursmanegalinčiudaro, klai
pė da, 1993.

7 Her mann a., „tra di tion und au sei nan der set zung in der ev.luth. 
kir che in li tau en nach 1945“, in: Baltisches Jahrbuch, 1985, s. 
179–198.

at si nau ji ni Mas iR Re FoR Mų del si Mas lie tu vos liu te Ronų baž ny Čio je 1985–1995 M.
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listinėmispažiūromisirdažnaileidovažinėtiįVakarus
atstovautisavoBažnyčiai.Kartujisįgijoparapijiečių
pasitikėjimądažnai lankydamasparapijas irslapta
krikštydamasvaikusbeituokdamasporas.Buvogeras
pamokslininkasirmokėjobendrautisužmonėmis.Jis
laikėsidėsnio:atiduotivalstybeitai,kojireikalauja,
betvidujeliktilaisvam.Jismokėparapijiečiustvirty
bėsirtėvynėsmeilės.PamažuLLBatsigavo,sutvirtėjo
irdevintodešimtmečioviduryjejaubuvolygtasver
dantispuodas,kuriogarussulaikėtiksunkusvaldžios
uždėtasdangtis.

baž ny Čios at si nau ji ni Mas 

Sovietųvaldžianeleidointeligentijaiirjaunimuieiti
įpamaldasirdalyvautibažnytiniamegyvenime.Tad
jiebuvoganamažaisusipažinęsutikėjimoreikalais.
Gorbačiovuiatleidusbažnytiniusvaržtus,buvoneaiš
ku,kiekinteligentijosirjaunimošliesisprieBažnyčių.
OBažnyčiomsjųbūtinaireikėjo,nesikišioljoseveikę
paprastižmonėsirsenimasnebūtųįstengęvykdytire
formųirprisitaikytiprienaujospadėties.
Baltų tautomsbundant,apskritainebuvoaišku,

kiekBažnyčiosįstengsirgalėsprisidėtiprietautinio
išsilaisvinimo.PirmameSąjūdžioetape,kaidarbuvo
laikomasiperestroikosreikalavimų,Bažnyčiųvisai
nenorėtaįjįkviesti,norsjauvienaskitaskunigasčia
dalyvavo.TikpradėjusSąjūdžiui1988m.vasarąkelti
nacionaliniussiekius,jamprireikėirBažnyčių.Bažny
čiosvėltapoinstancijomis,kurbuvosemiamasijėgų.
Jossavelaikėnukentėjusiomisnuosovietųvaldžios,ir
tautajasužtaigerbė.Tokiatautospagarba,beabejo,
paskatinoirinteligentijąburtisBažnyčiose.LLBgalėjo
lengvaiįrodytisavokančiasirpastangaseitisutauta.
Nemažadalisišjoskilusiųinteligentųirjaunimo1989
ir1990m.prisidėjoprieparapijųatgavimo.Vilniaus
parapijosatkūrimopavyzdžiugalimaįrodytišiektiek
pavėluotąinteligentijosprisidėjimąprieBažnyčiosir
jossvarbą.Valdžiašiosparapijosneįregistravovisą
sovietmetį,norskonsistorijabuvokeletąkartųįteikusi
prašymą.Kai1988m.rudenįbuvonustotaBažnyčias
persekioti,susirinkęVilniausliuteronaisubūrėdvide
šimtukąirįteikėprašymąįregistruotiparapiją.Šiam
dvidešimtukuipriklausė15moterųir5vyraidariš
tosluoksnio,kurissovietmečiurūpinosibažnytiniais
reikalais.Įregistravimoprocesasužtrukoirkai1989
m.balandžiomėn.parapijąpagaliaupripažino,buvo
jaupasibaigępaskutiniaiteisiniaisuvaržymai.Todėl
įpirmąparapijosvaldybąbuvoišrinktidaugiausiavy
raiišinteligentųsluoksnio8.Tadjeidar1988m.rudenį

atskiriasmenysnedrįsoviešaipasisakytibažnytiniais
reikalais,tai1989m.pavasarįjaubuvogarbingaveikti
parapijoseirpriklausytiBažnyčiai.
Tiknuo1989m.pradžiosLLBvadovybėpradėjoviešai

pasisakytitautiniaisreikalais.Ikitoljitaiišreikšdavo
daugiausimboliniaisgestais,kasnemažiauveikė,nes
žmonėsbuvoįpratękreiptidėmesįįsimbolius.TaipLie
tuvoskrikštojubiliejausproga1987m.prievyskupinės
TauragėsbažnyčiosbuvopastatytiLiuterioirMažvydo
paminklai.TaipnorėtapabrėžtiLLBreliginįirtautinį
tapatumą,norstuolaikuapietaidarnedrįstaviešaikal
bėti.Tepareikštatik,kadLLBirsurinkimininkailabai
daugpadėjęlietuviųkultūrai9.Darir1987m.nutylėta,
kadLeijerisbuvoištremtas.Paminėtostikjogimimoir
mirtiesdatos10.Bet1988m.jauišdrįstapradėtileisti
vienintelįperiodinįleidinį„Kalendorių“supatriotiniu
BernardoBrazdžionioeilėraščiu.Betdariršiamenu
meryjetailikovienintelėnuorodaįpakitusįlaiką.Net
ir1989m.leidinyje,kurisbuvoparuoštas1988m.ru
denį,darvisnereaguotaįpolitiniuspasikeitimus.1989
m.rudenįparuoštas1990m.leidinysjausolidarizavosi
sutautosatbudimu,betdarnesuteikėjokiosinforma
cijosapiepolitinępadėtį.Pirmąkartąčiapateikiamos
Leijeriotremtiesirmirtiesaplinkybės11.Tik1991–1992
m.numeryje,kurisbuvoišleistastik1992m.rudenį,
džiaugiamasiatgautaLietuvoslaisve12.
Ištomatyti,kadLLBvadovybėdarilgailaikėsitam

tikrosatsargosarbaišįpratimovengėliestipolitinius
reikalus.Betlaikaipasikeitė, irvisuomenėdaugiau
nepritarėtokiamsusilaikymui.Naujasispolitiniseli
taspatspradėjoieškotikontaktosuBažnyčiomis,tarp
jųirsuLLB.VyskupasKalvanasbuvopakviestas į
AukščiausiosTarybos1990m.kovo11d. lemiamąjį
posėdį.KalvanassveikinoTarybą:„Meldžiamės,kad
JūsvieningaitarnautumėteMūsųmylimos, laisvos,
krikščioniškosTėvynėsgeroveiirsuklestėjimui“13.1990
m.vasarąVytautasLandsbergisdalyvavoKalvano50
metųordinacijosjubiliejuje,kurpabrėžėLLBsvarbą
Lietuvai.Abušie įvykiaiženklinoLLBįtraukimąį
valstybėsgyvenimąiraugantįjospripažinimąlietuvių
visuomenėje.PirmąkartąLietuvosistorijojevisuomenė
jąįvertinokaiplygiateisęKatalikųBažnyčiai.
Tokįpripažinimągalimalaikytivisuomenėsdovana,

kuriteikėjėgųnaujiemsuždaviniams.Atkurdamadidelę
dalįprieškariniųparapijų,LLBįrodėsavopajėgumąir
užsispyrimąišliktisavimi.Iki1988m.egzistavotik27
parapijosvietoj1939m.buvusių55parapijųLietuvoje
ir33Klaipėdoskrašte.Miestuosesovietaiparapijas
priregistravotikKlaipėdoje,taigiLLBbuvovisiškai
išstumtaįperiferiją.PodešimtiesmetųBažnyčiąjau

8 že mai tai tis a., „Pa ra pi jos at kū ri mo ir baž ny čios at sta ty mo ma žo ji 
kro ni ka, 1988 11 19 – 1995 11 19“, in: Liuteronųbalsas, 1995, nr. 
5, p. 5–7.

9 Lietuvosev.Bažnyčioskalendorius, 1987, p. 22.

10 Ibid., p. 48.
11 Lietuvosev.Bažnyčioskalendorius, 1990, p. 75–81.
12 Liuteronųev.Bažnyčioskalendorius, 1991/1992.
13 Lietuvosevangelikųkelias, 1990, nr. 1.
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sudarė54parapijos.VisuoseLietuvosdidesniuose
miestuosedabar įsisteigė liuteronųparapijos.Dau
giausiaparapijųatsikūrė1988–1989m.,taddarprieš
subyrantSovietųimperijaiirprieš1990m.birželio12
d.bažnytinėsnuosavybėsrestitucijosaktą.Jau1988
m.gyvuojančiosparapijospradėjosiektiatgautinuosa
vybę.Tuolaikumiestobeirajonųvykdomiejikomitetai
jaulinkoatiduotibažnytiniuspastatus,betreikalavo
atsilygintiužremontąirįdėtaslėšas.TaipJurbarko
rajonassakėsiatiduosiąsŽvyriųparapijaikleboniją,
jeišisumokėsianti25000rublių.Parapijaatsisakė
mokėtiirgrasinoįteiktivaldžiaisąskaitąužilgametį
naudojimąsi14.Porestitucijosįstatymodaugumapara
pijųatgavoprieškariujaipriklausiusiuspastatus,bet
nežemėsnuosavybę15.Nuosavybėsatgavimasprisidėjo
prieparapijųišaugimo,ypačtų,kuriosprieškarąturėjo
daugturto,pvz.,VilniausirKlaipėdos.Dalisatgautų
pastatųbūnaišnuomojamiirišgautopelnoatstatomos
bažnyčiosirapmokamikunigai.Tadturtoatgavimas
prisidėjoprieparapijųatgaivinimo,betnebuvoprie
žastis,nes,kaipmatėme,daugumaparapijųatsikūrė
priešįstatymopriėmimą.VyskupasKalvanasjaulabai
ankstiraginoatkurtiparapijas.Jisargumentavo,kad
ten,kurveiksevangelikųbažnyčios,atsirasirtikin
čiųjų16.IrvėliauLLBkurkaslabiaurūpinosibažnyčių
remontuiratstatymuneguLatvijoje irEstijoje,kur
buvodaugiaukreiptadėmesioįkunigųrengimą.Toks
LLBapsisprendimaskylaišjosistorinėspatirties.Kon
trreformacijoslaikais,kai,valdantVazoms,evangelikų
bažnyčiosbuvodeginamosarbaatiduodamosKatalikų
Bažnyčiai,evangelikaitiktenišsilaikė,kurlikostovėti
jųbažnyčios.
Po1988m.visosebažnyčiosepadaugėjonarių.Nors

po1993m.naujai įstojančiųskaičiuskiekmažėja,
bažnyčiosvisdarauga.IrLLBpamažuauga.1996
m.jojebuvoįsiregistravędaugiaukaip15000narių.
Tadsuvaikaisbažnyčiaipriklausoper30000asmenų.
Ypačdidėjamiestųparapijos.1992m.Vilniauspara
pijateturėjotik250narių,o1997m.jauper500.Vis
dėltobeveikpusėtesudarėmažiaukaip100narių.Bet
iršiosparapijosišvystėganaplačiąveiklą.Pvz.,maža
Marijampolėsparapijaišlaikogerąchorą17.Pamaldose
dalyvaujanuo30iki50%parapijiečių,kas,palyginti
sukitųkraštųevangelikais,yradaug.
LietuviairetaibuvotokievieningikaipSąjūdžiolai

kais.Taiatsispindėjoirbažnytinėjesrityje.Jauminėtas
LLBskilimasirtrintissovietmečiu.Dariratkuriant
parapijas1988–1989m.kaikuriosevietovėsekilogin

čaidėlparapijossavarankiškumoarpriklausomumo
konsistorijai.Kaunetrumpąlaikąegzistavonetdvi
parapijos,kuriospradėjotarpsavęsginčytisdėlKau
noevangelikųbažnyčiosatgavimo18.Tačiaugreitai
tikintiejisuprato,kad,pasikeitussąlygoms,ginčams
nėraneivietos,neireikalo.Paskutinisopozicijojelikęs
kunigasdiakonasLiudasFetingissujoaptarnaujamo
misketuriomisparapijomissutikodalyvautipenktame
1990m.sinode.Sinodebuvogalutinaisusitaikyta19.
SusivienijimaslabaisustiprinoLLBirišlaisvinojėgas
svarbesniemsuždaviniams.KolkasLiuteronųBažny
čiojenėrasurengtaliuteronųapklausadėlvalstybės
irvisuomenės.AustrijosKatalikųBažnyčiosinicijuota
apklausaVidurioEuroposvalstybėsepasitenkinotik
katalikųnuomone20.Tačiautikriausiainebusdidelių
skirtumųtarpkatalikųirliuteronųpožiūriųįvalstybę
irvisuomenę.Taspattikėtinairtikinčiųjųsantykiuose
suBažnyčia.Nebentliuteronailabiautelkiasisavopara
pijosenegukatalikai,kuriųtik7%dalyvaujaparapijos
gyvenime.Diasporossituacijairnedidelisparapijiečių
skaičiusverčialiuteronusgyviauprisidėtipriesavo
parapijosišlaikymo.

Re FoR Mų del si Mas

Lūžiųirpasikeitimųlaikaipaprastaiyrapalankūs
reformomsirmodernizacijai.Betšaliajauminėtųre
formųirnaujoatbudimoBažnyčiojenetrūkstairtam
tikrodelsimožymiųbeinoroišlaikytikaikuriaspase
nusiasstruktūras.SenasissovietųvaldžiosBažnyčiai
primestasstatusasbuvolabaisuvaržęsLLBvadovybės
irdvasininkųteises,kartusuteikdamasparapijomsla
baididelęatsakomybę.Parapijostarybabuvoatsakinga
užpamaldųnamųpriežiūrą,užkunigųišlaikymąirt.
t.Tačiaukaiptiktoksparapijųsavarankiškumas,at
rodo,paskatinoparapijųatstovuspenktame1990m.
sinodenekeististatuto,otikjįšiektiekpritaikytinau
jiemsreikalavimams.Pakeistitikkaikurienežymūs
potvarkiai.Buvouždraustarengtislaptusbalsavimus
posėdžiuose.Dalyvaujantmažiaukaippuseinarių,
posėdžiainegalioja.Tačiaulikoesminiaipotvarkiai,
kadparapijosrenkasikunigusir juosatleidžia,kad
kunigasyratiesiogiaiatsakingasparapijostarybaiir
jainegalivadovauti.Naujaiįstatutąbuvoįtrauktos
tiknuorodosapiebažnytinėsnuosavybėsatgavimąir
kadkiekvienasnarysturibentkartąpermetuspriimti
komuniją(evangelikaitaivadinašventavakariene)bei
mokėtimokesčiusBažnyčiai21.Visdėltobuvomanoma,

14 Svečias, 1989, nr. 1.
15 Pla čiau apie šį įsta ty mą žr. Plum pa P., „apie baž ny ti nę nuo sa 

vybę ir įsta ty mi nę juok da rys tę“, in: NaujasisŽidinys-Aidai, 2000,  
nr. 1–2, p. 106–110.

16 liu te ro nų baž ny čios kon sis to ri jos ar chy vas. 1990 m. ko vo 24 d. 
kon sis to ri jos po sė džio pro to ko las.

17 Marijampolėsevangelikųliuteronųparapija1940–1995metais, 
Ma ri jam po lė, 1995, 12 p.

18 Kaunolaikas, 1990 10 20.
19 „si no do ap ra šy mas“, in: Lietuvosevangelikųkelias, 1991, nr. 1, 

p. 8–12.
20 ReligionundKircheinost(mittel)Europa:ungarn,Litauen,Slo-

wenien, ost fil dern, 1999.

at si nau ji ni Mas iR Re FoR Mų del si Mas lie tu vos liu te Ronų baž ny Čio je 1985–1995 M.
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kadsenojostatutolopymasbustiklaikinasreiškinys.
Betiršeštasis1995m.sinodasjonepakeitė,otikvėl
šiektiekpritaikėnaujiemsreikalavimams.Naujainu
statytoskunigųpareigosparapijose,jiemssuteikiant
teisęvadovautiparapijostarybaiirspręstiparapijos
problemas.Dabar jiedaugiauarmažiauvadovauja
parapijaiirnėranuojospriklausomitarnautojai,kaip
buvosovietųlaikais.Parapijoseveikiančiosorganiza
cijosyraatsakingostarybai.
Beabejo,senojostatutolopymasrodotamtikrąLLB

pastebimąreformųbaimę.Apskritaiparapijiečiai
daugiausialinkęįkonservatyviaspažiūrasirlaikosi
jiemsįprastųsimboliųirliturginiųapeigų.Tik1998
m.Bažnyčiojepavykoįvestinaujasvisomsparapijoms
galiojančiasliturginesapeigas.IkitolKlaipėdoskrašto
parapijosvisdarlaikėsisenųjųprūsiškųapeigų,oDi
džiosiosLietuvos–darcarinių.Nevienasparapijietis
skundžiasidariršiandienjamneįprastamodernios
formosliturgija.
LietuvosLiuteronųBažnyčiadarvisneordinuojamo

terųkunigėmis,norsbeveikvisosLiuteronųBažnyčios
taijauseniaipraktikuoja,irPasaulioLiuteronųSąjun
gatoįsakmiaireikalauja.SenasisvyskupasKalvanas
nebuvonusiteikęspriešmoterųordinavimą.1992m.jis
ordinavoTamarąSchmidtišVokietijos,kurišaliaišeivių
parapijųVokietijojenuo1995iki1999m.aptarnavoir
Vilniausparapiją.Priešišrenkantįvyskupusirjaunasis
Kalvanaskalbėjo,kadjisneatmetamoterųordinacijos22.
Bettiek1990m.,tiek1995m.sinodaiatidėjospren
dimą,nesdidelėparapijiečiųdalis,ypačkaimuose,vis
darnegaliįsivaizduotimoterspriealtoriaus.
GanadažnaiLLBprasiveržiabaimėprarastisavi

tumą.Liuteroniškumas,arba liuteronybė, laikoma
kažkuoypatingu irvienkartiniureiškiniu.Būnant

21 „baž ny čios sta tu tas“, in: Kalendorius, 1991–1992, p. 25–39.
22 „Po kal bis su jo nu kal va nu“, in: Keleivis, 1993, nr. 6.
23 Svečias, 1994, nr. 2.

mažumaištiesųreikiadaugužsispyrimo,įsitikinimo
irnetpasididžiavimosavotikėjimu.KatalikųBažny
čiaipraeityjedraudžiantsavoparapijiečiamspereitiį
kitąkonfesijąirreikalaujantaugintivaikustikpagal
savotikėjimą,topatiespradėjoreikalautiirLLB.1976
m.įstatutąbuvoįtrauktasparagrafas,reikalaujantis
mišriųšeimųvaikuskrikštytiLiuteronųBažnyčioje.To
nesilaikant,grasinamanesuteiktisakramentų.Dabar
šioparagrafoatsisakyta.RetkarčiaisįLLBpereinaka
talikųkunigai.Betkai1992m.senasisKalvanasįsavo
BažnyčiąpriėmėbuvusįkatalikųkunigąRomąPūkį,
jįpaskirdamasŠiauliųparapijoskuniguirnetstatuto
reformųkomisijosnariu,pasigirdokritiškųbalsų.Ar
gumentuota,jogperimantkatalikųkunigus,kylapa
vojus,kadLiuteronųBažnyčiaprarassavoidentitetą,
kadangianienėraįaugęįliuteronųtradicijas23.Šiandien
jauvisosliuteronųparapijosturikunigusirvarguar
dabarLLBpriimtųbuvusiųkatalikųkunigų.Jukvien
1996–1998m.buvonaujaiordinuotišešisavikunigai.
ŠiandienLLBturi20kunigų,kuriųužtenkaaptarnauti 
visas54parapijas,nesdaugelisparapijųyratokios 
mažos,kadjosvienosneįstengiaišlaikytikunigo.Todėl
kunigaiaptarnaujapokeletąparapijų.
ApskritaiperpaskutiniuspenkeriusmetusLietuvos

Bažnyčiųmodernėjimasvėllėtėja.Taigalimasuprasti.
Lietuvosgyventojamstenkaprisitaikytiprienaujovių
įvairiosegyvenimosrityse.Tadbentbažnyčiosenorima
atsikvėptinuoišoriniospaudimo,išlaikytitradicijasir
pamėgtusįpročius.Reikiamanyti,kadtaitiklaikinas
reiškinys.Generacijųkaitatikriausiainetrukuspagrei
tinspasikeitimusBažnyčiose.

aRt HuR HeR Mann

Nepriklausomaskultūrossavaitraštis,1999metaisapdovanotas
prelatoJuozoPrunskiokrikščioniškosspaudospremijakaip„labiausiai
pasitarnavęspuoselėjantkrikščioniškuskatalikųidealuslietuviųtarpe“.
Metųprenumerataįužsienįkainuoja60JAVdolerių,Lietuvoje–72litai.

Dar neskaičiusiems redakcija mielai išsiųstų vieną numerį veltui.

Elektroniniupaštu–prenumerata@satenai.ot.lt–praneškitesavotikslųadresą.
Galitemumsparašytiirpaštu:Šv.Ignotog.5314,LT2000Vilnius,Lietuva
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apie kū ry bi nę in te li gen ti ją, Pro me tė ją 
ir die vo ka ra lys tę

IRENAVAIŠVILAITė

PastaBOs

Pasidairiuspoknygynųlentynas,gali
maaptiktinetkelisleidinius,skirtus
Lietuvosmenininkųsamprotavimams
„apiekūrybąirsave“.Dailėtyrinin
kamsirpaprastiemsmirtingiesiems
tokiospublikacijospadedageriau
suprastikūrėjus, jųvidinįpasaulį
irjųpožiūrįįjuossupančiąrealybę.
Tačiauskaitinėjantpastarųjųmetų,o
ypačšiopavasarioirvasarospradžios
spaudą,kylanorassudarytidarvieną
leidinį–„Menininkaiapiesavostatusą
Lietuvoje“.
Viešosdiskusijosirpasisakymaibei

pareiškimaišiuoklausimutęsiasinuo
Gorbačiovopertvarkoslaikų.Bettie
laikai jauskęstaistorijosmiglelėje,
irtikriausiainedaugkasprisimena,
apiekąbuvokalbama,pavyzdžiui,
„pertvarkiniame“Dailininkųsąjungos
suvažiavime,kurioprezidiumedar
sėdėjoirpiktų,valstybėspolitikakul
tūrossrityje irDailininkųsąjungos
veiklanepatenkintųkalbųklausėsi
LietuvosKPcentrokomitetopirmi
ninkasPetrasGriškevičius…
Įdomubūtųpalygintianosuvažia

vimokalbas irbirželiomėnesįpre
zidentūrojevykusioskonferencijos
„MenininkostatusasLietuvoje“pasi
sakymus.Jieliudijavistąpatį–me
nininkainepatenkintisavopadėtimi
Lietuvoje–panašiai,kaipsavopadė
timinepatenkintipienogamintojaiir
cukriniųrunkeliųaugintojai,vežėjai,
policininkai.Tiesa,menininkaineuž
tveriakeliųirnedemonstruojaprie
Parlamento.Jierengiakonferencijas,
pasisakospaudoje,perradijąirtele
viziją,betirjie,kaipminėtosprofesi
nėsgrupės,kreipiasiį„valdžią“arba
„valstybę“–taiyraPrezidentą,Seimą,

įvairiusatsakingusvaldininkus.Gili
nantisįmenininkųnepasitenkinimą,
atrodo,kadmenininkaiyrapanašiau
si įžemdirbius,nes irvieni, irkiti
kreipdamiesiįvaldžiąreikalaujane
paprastoalgųpadidinimo,kaipdaro
vežėjaiirpolicininkai,bettamtikros
valstybėspolitikos.
Tospageidaujamospolitikosgairės

labaiaiškiaisuformuluotos jaumi
nėtosprezidentūrojevykusioskonfe
rencijospasisakymuose.Įdomu,kad
juoseišryškėjodvitarpusavyjesunkiai
suderinamosvizijos.
VienąišsakėLietuvosmenokūrėjų

asociacijospirmininkasVytautasMar
tinkusirdarkelikalbėtojai.Šivalsty
bėspolitikosvizijapagrįstaEuropos
Sąjungosrekomendacijomis,kurių,
kaippastebėjopatsMartinkus,nesku
bavykdytinetikįEuropąeinančios,
betirjojejauesančiosvalstybės.Tokia
politikavisųpirmaturėtųatsižvelgtiį
menokūrėjoveiklossavitumąirįsta
tymaisįtvirtintitamtikrassocialines
garantijasbeispecifinęmokesčiųpo
litiką,kurinetapatintųskulptoriaus
sustatybinefirmaartapytojosuda
žytoju.VarguarrasiLietuvoježmo
gų,kurisnepritartųapmokestinimo
irsocialiniodraudimotobulinimui
irgerinimui.Reikiapridurti,kadne
tikmenininkai,betirkitianksčiau
vadintų „laisvųprofesijų“atstovai
beimažiau„laisvi“dirbantiejisusir
gęnegaunanedarbingumo lapelio,
neturipensijosgarantijų.Šiaprasme
dažnasmenininkasyratokspatbetei
sis,kaipirnamųšeimininkė,įkurią
esameįpratintižiūrėtibeveikkaip
įdykaduonę,neturinčiąvisuomenei
jokiųnuopelnų.Sunkunematyti,kad

Socialiniodraudimomonstromono
polis,neleidžiantisžmoguipasirinkti
savopensijosirsveikatosdraudimo
plano,skaudžiaižeidžiatuos,kuriems
reikėtųdaug lankstesnės įmokų ir
garantijųtvarkos.
Apieapmokestinimosistemospro

blemaskalbėta,kalbamairbuskalba
madaug.Dėlmokesčiųvisosešalyse
verdaaistros. Įvairūskraštai turi
skirtingas nuostatas 
dėlkūrybiniohonoraro,
įvairiųpremijų,stipendi
jųapmokestinimo,kaip
irdėlvalstybėsbiudžeto
skiriamų lėšųmeninei
kūrybairemti.Skirtin
gosyrairtokiorėmimo
formos.Betišesmėstai
socialinėspolitikossudėtinėdalis.
Natūralu,kadLietuvosmenokūrėjai
irKultūrosministerijastengiasipa
brėžtitokiospolitikosreikšmę.
Teisingumovardanreikėtųatsi

mintiirtas„kitas“socialinesgrupes,
pavyzdžiui,jauminėtasnamųšeimi
ninkes,kuriomsniekasneatstovauja.
Ekonomiškaisunkiais laikais labai
išryškėjasocialinėsrūpybosydos.Tad
pasninkolaikasgalibūtirealistinių
socialinėspolitikospagrindųkūrimo
laikas.Tiesa,rinkimųartumavargu
arpadedatokiamblaiviamdarbui.
Kalbantapiesocialinįteisingumą,

negalinepastebėtikitosmeninin
kostatusąLietuvoje įtvirtinančios
valstybėspolitikosvizijos.Tavizija
paremtalabaispecifiniumenininko
statusosupratimu.Išįvairiųmeni
ninkųpasisakymųsusidaroįspūdis,
kadjiejaučiasitokįstatusąpraradę
irnorėtų,kad„valstybė“ar„valdžia“
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jįatstatytų.Štai rašytojasRomas
Gudaitistaipkreipėsiįprezidentū
rosBaltojoje salėje susirinkusius: 
„Čiarašytojutikraibūtigėda.Nors
leidžiamosjoknygos,bejedažniausiai
nepasiekiančiosneibibliotekų,nei
skaitytojų,nereikiatokiaivalstybei
jovagųžodžiųdirvoje,jodaigoiržydin
čiojavo,jovilčiųirpajautų.[...]Retai
rašytojuirodomapagarbadarosipro
ginė[...]“irdar:„Koksbaisuspaklydi
masšioješalyjebandytiįmintineįme
namasbūtiesmįsles,savaipieškoti
tiesos,regėtiidealogrožį!“(cituotaiš 
„Literatūrairmenas“,20000616).
RomasGudaitisnepraššosocialinių
garantijų,netteigia,kadjamjųne
reikia.Jamskaududėlkitko.Juk
kalbama apiemenininko, kūrėjo
statusą.Gudaitismano,kadtosta
tusoLietuvojenėra,kadbūtikūrėju
Lietuvojebeprasmiška,neskūrybos
valstybei,jąvaldantiemspolitikams
nereikia.Negalinejaustikalbančio
joskausmoirnevilties.Tąskausmą
gerbiantvisdėltotenkapasakyti,kad
rašytojoišsakytaneviltiespriežastis
ir išsisakymoadresatasyra labai
įdomūs–rašytojaspiktinasipolitikų
požiūriu įmeną irmenininką, jam
skaududėlvalstybėslaikysenos,jis
jaučiasiišduotas,atstumtasirtodėl
skundžiasi.Panašiųskundųirpasi
piktinimųpasigirstadažnai.Poetės
piktinasi,kad„šioješalyje“arba„šioje
valstybėje“prostitutėsgyvenageriau
užjas,rašytojųorganizacijųatstovai
piktinasi,kadjųnepastebiirsujais
nesiskaito,valstybėsvaldžianekvie
čiaįsvarbiusrenginius.Surinkusį
vienąpergerądešimtįmetųįvairio
sevietose išmėtytus tokiuskūrėjų
skundus,susidarytųnemažaknyga,
liudijanti, kadLietuvoskultūros
kūrėjai,anksčiauvadintikūrybine
inteligentija,pasijutoposūniaisLie
tuvosvalstybėje–taiyrajiejaučiasi
nesavolėkštėje,praradęvietą,vaid
menį,padėtį...Socialinėsgarantijos
šioje jausenojeužimatoligražune
svarbiausiąvietą.Pagrindinėvieta
tenkasocialiniamprestižui,užkurio
buvimąarnebuvimąkūrėjaiatsakin
ga laikovalstybę.Būtentvaldžios

žmonėsirpativaldžiakaltinamidėl
to,kaddabar„chamai“,„pinigąuž
kalusieji“arnetir„prostitutės“stovi
kažkokiojeneįvardinamojeprestižo
skalėjeaukščiauuž„kūrėjus“.
Kodėldėlsavoprestižokūrėjaiskun

džiasi valstybei?Tai,kaddažnas
menininkaslaikosaveišskirtiniuar
jaučiasi„kitoks“,nuopraėjusioam
žiausniekonestebina.Romantizmo
laikaissusiklosčiusi,mesijinįmeni
ninko,kurįatmetafilisteriųvisuo
menė,kultąišsiūbavomodernizmas.
Dvidešimtameamžiujemenininko
ir„visuomenės“santykiųpaveikslas
keitėsi,betvalstybeitamepaveiksle
niekada,išskyrustotalitariniųrežimų
laikus,nebuvovietos.
Lietuvadėlsavoistorijosspecifikos

turikiekkitokiątradiciją.Lietuvai
nebuvosvetimacarinėjeRusijojesu
siklosčiusi „inteligentijos“–taiyra
intelektualineveiklaužsiimančioir
dvasinęmisijąvisuomenėjeturinčio
sluoksnio–idėja.Taidėjaatsirado
darlabaigriežtailuominėjeRusijos
valstybėje josmodernėjimoprieš
aušryje.Tik suvokdami savekaip
naują luomą, iš įvairių luomųkilę
intelektualai, taippatmuzikantai,
dailininkaiirkitidarneseniaiama
tininkais laikytimenininkaigalėjo
emancipuotis.TodėlkaiptikRusijoje
nusitrynėVakarųEuropaibūdinga
riba tarp intelektualų irkūrėjų–
visi jie laikėsave inteligentais.Šio
sluoksniosavimoneinebuvosvetimi
VakarųEuroposkūrėjųidealai,bet
vakarietiškas individualizmas čia
buvopakeistastarnavimo,pareigos
visuomeneiidėja.Rusijosvisuomenė
je„inteligentijos“samprataprigijo,
atsiradoirterminas„inteligentas“.
SovietinisrežimasišcarųRusijos

paveldėjošį,norsirjauną,betaiškią
savimonęturintįluomąirpabandėjo,
kaipirkitųluomų,atsikratyti.Tačiau
pokuriolaikobeklasėsvisuomenės
kūrimądeklaruojančioješalyjegrįžta
prieluomųidėjos.Įdomu,kadkaiptik
sovietinėjevalstybėje intelektualai
buvoatskirtinuokūrėjų–suformuoti
„tarybinėsinteligentijos“ir„tarybinės
kūrybinėsinteligentijos“luomai,su

PastaBOs

kurtosrašytojų,dailininkų,muzikan
tųsąjungos,įkuriaspatektibūdavo
nelengva,betnarystė joseteikėvi
suomeninępadėtį,tadadarnevadintą
sta tu su.Vertapriminti,kadJosifas
Stalinasvisiemssovietiniams luo
mamsbuvonumatęsuniformas,taigi
irantpečius.Idėjosbuvoatsisakyta,
betlikogarbėsvardųirpareigųgra
dacija,nuokuriostiesiogiaipriklausė
vardųturėtojųpadėtisvisuomenėje.
Na,opadėtisgarantavovisakita–
pajamas,buto,sveikatosapsaugos,
poilsio,užsienioryšiųirkitasprivi
legijasbeipensijas.Ir–bendravimo
lygį. Jukdardaugkasprisimena
aukščiausiai sovietineinomenkla
tūrai priklaususiusmenininkus,
sėdėjusiusprezidiumuose irkitose
garbėsvietose.Kūrybinėinteligentija 
buvogerbiama,tapagarbapabrėžia
mairparodoma.
LietuvosRespublikojeinteligenti

joskaipypatingoluomoidėjoslabiau
matytiankstyvesniais josgyvavimo
laikais.JaunesniojiLietuvos inte
lektualųkarta,subrendusi jausa
vojevalstybėje,nuo tų idėjų tolo,
stiprėjoasmeninio, individualaus
veiklospasirinkimoir individualios
atsakomybėslaikysena.Betatrodo,
kadinteligentijossta tu sassovietinėje
visuomenėjeatrodėlabaipatrauklus
vienamkitamEuroposintelektualuiir
grupeikairiaunusiteikusiųLietuvos
rašytojų,įėjusiųįmūsųistorijąkaip
„Stalinosaulėsvežėjai“.Po1940ųjų
darnegausūsLietuvosintelektualai
atsidūrėtolinuoLietuvos,oLietuvoje
netrukosusiklostytitarybinėsinteli
gentijosluomas.
Priklausomybėsirpareigųluomui

derinimassukūrybine laisvebuvo
sunkus,betįmanomasdalykas.Egzis
tavodaugybėkompromisopavidalų,
nesunkiaiatpažįstamųtolaikomeni
nėjekūryboje.Pakakoirmenineforma
pateiktųtokompromisoapmąstymų.
Lietuvojebuvo susiklostęs ištisas
skundų irdramatiškųapmąstymų
apiekompromisoneišvengiamumą
žanras.
Nuopraėjusiošimtmečiomeninin

kaitapatinosavesuPrometėju,vie
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natvėjekenčiančiuirmenkųžmonių
nesuprastu.Tasvaizdinysnebuvo
svetimasirsovietineikūrybinei in
teligentijai.Tiksvetimąkūrėjams 
filisterinęvisuomenęčiapakeitėvals
tybėsinstitucijos.Vienavertus,susi
priešintisutarybineliaudimibuvopa
vojinga,antravertus,nenuoliaudies
priklausėkūrėjosta tu sas visuomenėje.
Opavieniustrūkumussistemojekri
tikuotibuvogalima.Taddažnasanų
laikųkūrėjas,kovodamassujostatusą
reguliuojančiaisvaldininkais,skundė
sinesupratimu,neišmanymuirvylėsi,
kadjokančiaspalengvinstobulesni,
suprantantys,kompetentingiirgera
noriaivaldininkai.
Bekompromisiniųasmenybiųbūta.

Būtanesiekusiųkūrybinėssąjungos
nariobilietoarnenorėjusiųjoiškeisti
įpriklausomybęnuosistemos.Taigi
būtakūrėjų,kurierašėįstalčių,dai
lininkų,kuriebadavo,kompozitorių,
kuriųkūriniusgirdėdavotiknegau
suspažįstamųbūrelis.Prisiminkime,
kadJosifasBrodskisbuvonuteistas

užveltėdystę,nestikpriklausymas
kūrybineisąjungaisuteikdavoteisę
vadintispoetuirpateisindavo„norma
lios“darbovietėsneturėjimą…
Kaiptiktuometu,kadabuvoteisia

masJosifasBrodskis,sovietinėvals
tybėdeklaravokuriantivisuomenę,
kuriojeiškiekvienobusimamapagal
sugebėjimus,okiekvienasgauspagal
poreikius.Tokiojevisuomenėjenetu
rėjoliktijokiosįtampostarpžmogaus
norų, jo sugebėjimų ir tožmogaus
vie tosvisuomenėje.Skaitanttolaiko
tekstus,ausyseskambapranašoIzaijo
žodžiaiapieDievokaralystę,kurioje
apsikabinsmeilėirteisingumas.Ta
čiausovietinėjepalaimintojojevizijoje
tokią„karalystę“sukurtiturėjovals
tybė,osukūrusipatiturėjo„išnykti“.
Visiškateodrama.
KalbėdamasapieDievokaralys

tę–taiyražmogausiržmonijos iš
ganymą,–pranašas Izaijasbyloja
vaizdiniais,atliepiančiaisgiliausiems
žmogausširdiestroškimams;religi
niamediskursejisįvardijamaskaip

Rojaus–Dievokaralystės–ilgesys.
Komunistiniamediskursetastroški
masnukreipiamastobulosšiapusinės
visuomenėslink.Visuomenės,kurioje
harmonijągarantuojavalstybė,maiti
nantiišalkusius,guodžiantinuliūdu
sius,išaukštinantiteisiuosius.
Šiosvisuomenės,šioBabilonobokš

topastatytinepavyko,betnevisito
bokštostatybojeįdarbintiejiyralai
mingistatybomsnutrūkus.Jiejaučiasi
išvarytiišRojaus,išmestiišKaralys
tės,kuriojevisiemsbuvonurodytos
irpatvirtintosvietos.Išlaisvintasis
Prometėjasnetikėtaipajunta,kad
grandinėsgrandinėmis,betvietaant
uolosbuvoaukšta,jįdaugkasmatėir
domėjosi,jisjautėsireikalingas.Očia,
šaliavisųkitųatsidūrus,„kamieškoti
tiesos,regėtigrožioidealą?“Juk,kaip
atrodo,Valstybėnepasakys,kadatą
tiesąatrasi ir,kogero,netnepaste
bės.IrnebenustatystavoSTATUSO.
„Sugeliaširdįnuotuštumos“(Romas
Gudaitis,op. cit.).

PastaBOs
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apžvalga

Kalnųbroliai

Pauliussubačius

Norsiki1993-ųjųm.beveikvisilie-
tuvoježinojoesantKryžiųkalną,o
daugelisnetbuvojįlankę,tik„svečio“
JonoPauliausiižodžiai,tartiapiešią
vietąapaštališkosioskelionėsmetu
irnesykįvėliaukartoti,tarsi leido
„šeimininkams“suvoktišioreliginio
fenomenosavitumąirdidybę.Krikš-
čionybėsįžymybepaskelbtasKryžių
kalnastapoiššūkiulietuvaiirbaž-
nyčiailietuvoje.Mat tiekpačią jo
svarbą,tiekteikiamąnaudą,tiekjos
įgijimobūdusšiauliečiai irsostinės
gyventojai, intelektualai irverslo
bitelės,valdininkai irmaldininkai,
pagaliautiesioginisteritorijosglobė-
jasMeškuičiųklebonasirhierarchai
supratotoligražunevienodai.Įvairio-
paspastarojodešimtmečionuostatas
galimasuskirstytiįkeliassąlygines
grupes.
„Gamtininkai“–jųavangardepasta-

ruojumetuatsidūrėkaikurieŠiaulių
universitetodėstytojai–vaizduojasi
Kryžiųkalnąkaipnatūralųobjektą.
Nežinia,ardaugarcheologų, land-
šaftoarchitektų,gamtosapsaugos
inspektorių,kuriems šiskalnas–
it iškilęs išMotinosŽemės įsčių, 
kadaise rudensūkanojebridoper 
srutomtvinkstančiąkulpęirtylomis
klaidžiojotarpnegausiųpobuldoze-
riniovalymoatstatytųkryžių.Tačiau
kraštotyrinisromantizmas,pietetas
„nepaliestam“ senovėsatminimui
nuolatiškylakaipargumentassiūlant
paliktiviską„kaipbuvo“.Įdomiausia,
kadlaikantysKryžiųkalnągreičiau
stabiliagamtos,negunuolatkrin-
tančiažmogausapraiška,dažniauuž
visuskituskartojažodžiusdva sia ir 
dva sin gu mas.

„Dalininkai“–taitie,kurieitsku-
bėdamiįnuvažiuojantįtraukinį,sie-
kiareikšmingaiprisidėtiprieKryžių
kalno„sukūrimo“ irtaptinetikėtai
išgarsėjusiopaminklobendrautoriais.
Įsiamžintijamesiekiakultūrininkai
eseistai,nuolatkartojantysžodžius:
„ypatingas“,„slaptis“,„geniusloci“.
Ryškiausiastokioslaikysenospavyz-
dys–natūraliamirtimimiręsKultū-
rosfondoprojektas„Kryžiauskelias
įKryžiųkalną“.RaisosGorbačiovos
įkurtosįstaigosrespublikiniopada-
linioveiklostęsėjaibuvonusprendę
sukviestiablingosmemoriale bei
Raganųkalnoansamblyjepasižymė-
jusiustautodailininkusirjiemsfondo
vardupavestiišdrožtiKryžiauskelio
stotis.Josturėjo,kaipbuvokalbama
žurnalistams, „papuošti“ ir „įpras-
minti“nuobodųkeliuką,vedantįnuo
plentokalnolink.
„administratoriai“,kuriųbūryje

kieknetikėtai susivienijo savival-
dosbiurokrataiirkultūrosveikėjai,
atrodo, įsikibonuostatos,kadsvar-
biausia–valdyti.Jieypačsukruto
pasklidusžiniai,kadkuriamaŠiaulių
vyskupijairmėginopaskutinęakimir-
kąsuteiktiviešąjai įstaigai„Kryžių 
kalnas“neribotasgaliasnetikad-
ministruotistatybasarprekybąkal-
nopapėdėje,betirreglamentuoti jo 
lankymą.(Jukvisurslypibentšiokia
tokialabogalimybė.)Norsvyskupas
Eugenijusbartulis taikiai, tačiau 
ryžtingaiperėmėminėtos įstaigos
veiklą į savo rankas,netylanuo-
monės,kadtik talentingikultūros
vadybininkaipajėgūspriekalno„pa-
daryti tvarką“ irpadidinti „objekto 
patrauklumą“.

Pradėjusšįprobėgšmįvardijimą
„gamtininkais“, tiktųužbaigti „me-
nininkais“,kurie,norsbūdami„lais-
vos“prigimties,taippatgerokailinkę
reguliuotibeinormuoti. irnevien
kalnoprieigas,betir–galnetpirmiau-
sia–patįkryžiųstatymą.Kultūros
paveldožinovai,menotyrininkai ir
kitigrožiuijautrūsasmenysoperuo-
ja „kičo“, „liaudiškumo“, „išraiškos
tradicijos“, „stilistinėsvienovės“ ir
panašiomisprofesinėmiskategorijo-
mis.Jierimtaisveidaiskartkarčiais
pasvarsto,kokioaukščioiriškokios
medžiagospadarytuskryžiusleistina
statyti,arnedarkovaizdoantkryžių
sukabintirašiniai,pagaliau,kokiems
augalamsleistinaantkalnoaugti,o 
kokiusbūtinaišravėti.
Visosšiosišpirmožvilgsnioskirtin-

gosrūpinimosiKryžiųkalnutendenci-
jossusilietėvienametaške.Popiežiaus
mintispavestišventvietępranciškonų
globai,nutiesti tiltątarpKryžių ir
Vernoskalno, laiminantToskanos
irlietuvosmažesniųjųbroliųben-
dradarbiavimąkaipkarštasaliejus
nutvilkėverslo,biurokratijosirkul-
tūrosrūpintojėlius.buvopasitelktas
įmantrusžodžių irveiksmų lanks-
tumas, iržavintisJonoPauliausii 
dėmesiuKryžiųkalnui,čiapatbuvo
spirtespiriamasipriešŠventojoTėvo
norągretakalnoįkurdintibrolius.
Ovyskupijosordinaruiprabilusapie

šventovėskalnopapėdėjeprojektą,ki-
lotūžmingasšurmulys.Pasirodė,kad
ištiesgausuįtakingųžmonių,kurie
linkęKryžiųkalną„atskirti“nuobaž-
nyčiosirpaverstinureligintuarbent
nukrikščionintuegzotiškuartefaktu.
Vysk.bartuliožodžiais,daugelisvisai
nuoširdžiainesupranta,kamreika-
linga„stacionari“šv.Mišiųaukojimo
vieta,nesesą„pasimelstigalimair
kitur“.argipalengvėtų,jeiatšautume,
kadnertisįestetinesmeditacijastaip
patgalima„irkitur“.
svarbiaukaskita.Nepaisant„pa-

sauliotriukšmo“,bažnyčia,kviesdama
visusdalytisKryžiųkalnoišgyveni-
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grupėdalyviųpriepranciškonųKryžiųkalnovienuolyno.2000m.liepos8d.
petroKanevičiausnuotrauka

mu,patirtimi,parodėesantipajėgi
neleisti jodalytiar, tiksliau,plėš-
tiinteresųgrupėms ir sekuliaraus
galvojimobūdams.Popiežiausžodžiai
ėmėvirsti tikrovešiųmetų liepos
aštuntąjąpašventinusMažesniųjų
broliųordinoKryžiųkalnoEremą.
užrašiuspastarąjį žodį, reiškiantį
uždarą,tyliosmaldosirvienumosvie-
nuolyną,būtinasplatesnisekskursas.
Kailietuvosšv.Kazimieroprovinci-
jospranciškonai1994m.prabiloapie
Kryžiųkalnovienuolynoprojektą, 
katalikųvisuomenėjevaizduotasi
jįbūsiantpiligrimųprieglobsčio ir
rekolekcijųvieta,visiemstikėjimo
ieškantiemsatvirabuveine.beneir 
patysbroliaibuvopaveiktiįkaitusio
socialumoatmosferos, tvyrančios
apie tarptautinio turizmoobjektu
betampantįkalną,kaikalbėjo,kad
vienuolynogyventojaigalėspavedžio-
tiatvykusius,padėtiekskursantams 
pajustireliginęvietos.Todėltikper
šventinimoiškilmesplačiaunuskam-
bėjęs įvardijimasEremasdaugelį 
galėjonustebinti.JuolabkadbeVer-
nosirKryžiųkalnoEremųpranciško-
naivisamepasaulyjeturitikkeletą
šio tipovienuolynų.Kaipautorite-
tingiausiąpaaiškinimąnorimepaci-
tuotibuvusioToskanospranciškonų
provincijolo, odabarMontepulcia-
no–Chiusi–PienzosvyskupoRodolfo 
Cetolonižodžius.atvykęsįšiemetes
iškilmes interviumūsųžurnalui ir
laisvosiosEuroposradijui jiskal-
bėjoapietai,kodėlEremasir jame
įsikursiąsnoviciatasgeriausiaidera 
gretaKryžiųkalno:

„ištiesgaila–pranciškonųeremų
pasaulyjenėradaug.broliaiįsijautę
įpastoracinęveiklą.Taiklaida,nes
šv.Pranciškuskasmetatlikdavopo
trisarketuriasgavėnias,t.y.tyloje,
maldojesukaupdavostiprybėseitiir
skelbti.irmums,Toskanosbroliams,
buvosvarbuvėlatrastilaVernąkaip
Eremą,atgaivintitenbuvusįEremą.
Pamatėme,kadneturėdamieremo,
meskurkasmažiauduodamepilig-
rimams.Kryžiųkalnovienuolyno
kūrimopradžiabuvostipriaisusijusi

suEremo idėja.Tik jo tylumoje ir
vienumojeįmanusuprastiKryžiaus
paslaptį,apiekuriąkalbapopiežius.
PrieKristausKryžiaustebuvoJonas
irMarija.KaiaplinkKryžiųperdaug
triukšmo,perdaugįvykių,sunkusu-
prastiKryžiausprasmę.ištieslabai
svarbu,kadlietuvosbroliaigintų
KryžiųkalnoEremomintį.Matantčia
atvykstančiusžmones,kylapavojus,
kadprasidės„pašaukimųmedžioklė“.
Paprastasžmogiškasvisųpriėmimas
galėtųduotidaugŠiauliųapylinkių
gyventojams.Tačiautaipokeliųme-
tųišsektųirnepavyktųįleistitvirtų
šaknų.Tuo tarpu išgyvendami ir 
puoselėdamieremodvasią,lietuvos
pranciškonaigalėssuvoktisavopa-
šaukimą,patarnautivisamordinuiir
bažnyčiai.Omintisnoviciatąsteigti
kaiptikčiayralabaivietojeirlaiku.
Noviciatasmokobendruomenėsbro-
liusliktiištikimumaldai,studijoms,
susikaupimui.Noviciatometusrei-
kiapraleistivienumoje, idantbūtų

suvoktaKryžiauspaslaptis, idant
Kristusbūtųišgyventasperdialogą
„aš–Tu“.Taigibroliaipranciškonai
šiojevietojeturėtųatsidėtimaldaiir
susikaupimui,odraugepriimtižmo-

nes,kurieieškotylos.Tuometmūsų
buvimasčiagalėtųduotitikrųvaisių.
Tokiosvietos,kaipši,svarbioslietu-
vaiirEuropai,nesdabarsunkurasti
kampelių,kuriuosenebūtųtriukšmo,
sąmyšio,kuriuosebūtųgalimasusi-
kaupusatsidėtimaldai.“

lietuvosirToskanospranciškonų
brolystėkuriantKryžiųkalnoEremą
ar,kaipsakėperiškilmesprovincijolas
t.sigitasbenediktasJurčys,svajojant
apie jį,nebuvo lengva irpaprasta.
anotvysk.Cetoloni,šv.Pranciškaus
stigmatizuotojoprovincijosbroliai
išVernos„susitikdamisulietuviais
dažnaigalėjopagalvoti,kadšiebuvo
pasiryžępriimti,kasyraduodama,
tačiaustokojotopatiesryžtoduoti.
Tai,tikriausiai,diktatūroslaikotarpio
įpročiai.Tačiauišlietuviųjaunuolių
italai išmokoentuziazmo,gebėjimo
priimtiatsivertimąišvisiškoateizmo
įvisiškątikėjimą.Įsitikinome,kad
tonegalima įprasmintipavieniui,

kadžmogus, susitikęssu tikėjimo
realybe,turėtųrastitampagrindą,
konkretųatspirtiestašką,nesantraip
išentuziazmonetrukuspereinamaį
nusivylimą“.
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joeminencijaadmirolas
KardinolasjohnO’Connor(1920–2000)

RūTaTuMėNaiTė

apvaizdalėmėJohnuiO’Connorui
gludintikunigiškąjįpašaukimąne
ramiosparapijosužutėkyje,betvan-
denynųplatybėsetiesioginešiožodžio
prasme.GimęsFiladelfijoje,baigęs
tenykštęšv.Karolioboromėjausku-
nigųseminariją, ragavęsdėstytojo
duonos,jisapsigynėetikosirkliniki-
nėspsichologijosmagistrolaipsnius
įvairiuoseamerikosuniversitetuose,
ovėliautapopolitikosmokslųdakta-
ru.Korėjoskonfliktometu1952m.
jisbuvopaskirtasJaVjūrųlaivyno
kapelionuirišbuvošiamepostebeveik
trisdešimtmetų:atlantas,Karibųir
Viduržemio jūrosbaseinai,Korėja,
JaponijairVietnamas–šioseplatu-
moseplaukiojokapelionasO’Conno-
ras.Nuopatpradžiųjissiekėįtikinti
laivynovadovybę,jogkapelionainėra
RaudonojoKryžiausdarbuotojaiarba
skautųvadai,betprofesionalai,ku-

r e l i g i j a

Dviejųpranciškoniškųkalnų iš
priešingųkrikščioniškosEuropospa-
kraščiųgiminystęJonasPauliusiipa-
brėžėKryžiųkalnoEremošventinimo
iškilmeiskirtamelaiškeOrdinoGene-
raliniamMinistruiGiacomobinini.
Popiežiuspriminė,kad„bendravimo
ryšiaidarprieškomunizmoįsigalėjimą
jausiejolietuvosirToskanosmažes-
niųjųbroliųprovincijas,kaijaunuoliai
išlietuvos, trokštantys išsiugdyti
pranciškoniškądvasingumą,vykda-
vokaiptikįToskaną.Šiesaitaidar
labiausutvirtėjošiamedešimtmetyje
irdabardžiugumatyti,kadlaVerna
irKryžiųkalnasvislabiauvienysis
šiameapvaizdosdovanotamepran-
ciškonųEreme“.

Koks inmemoriamgeriausiaitiktų
žmogui,kurisdargyvasspėjotapti
legenda?Kokiaisžodžiaispalydėti
amžinybėn iškeliavusiąasmenybę,
kuriosgyvenimąirveiklągeriausiai
apibūdinapasakymas„bažnyčiosuo-
la“?Šiųmetųgegužės3dienąmiręs
Niujorkoarkivyskupas,kardinolas
JohnasO’Connorasbuvopirmoryš-
kumo žvaigždėne tik Jungtinėse
Valstijose,betirvisuotinėsbažnyčios
padangėje.Tadnorintįkeliasžurnalo
skiltissutalpintivisąjogyvenimą,ge-
riausiapasikliautičikagoskardinolo
FrancisoGeorge’opasakymu,jogve-
lioniskardinolasJohnasO’Connoras
buvoiškiliausias„viešoskatalikybės“
praktikuotojasamerikoje, ištikimai
vykdęsVatikanoiisusirinkimomo-
kymą, jog„bažnyčia [jai]patikėtos
Evangelijosgaliaskelbiažmogaus
teises“(Gaudiumetspes).

Vienuolyno,pastatytosekantse-
nųjųpranciškonųnamų tradicija,
šventinimedalyvavęsVytautasland-
sbergisŠventojoTėvolaiškuiatitarė:
šisEremassusiejaabišalisvardan
krikščionybės.seimopirmininkolin-
kėjimas,kadMažesniejibroliaibūtų
„švelnusbažnyčiossparnas,priglau-
džiantislietuvąpriemotinosRomos
krūtinės,“–metafora,kuriąnelengva
„ištverti“regintiemstūkstančiusŠiau-
liųkryžiųužargretabažnyčios.Tuo
tarpuKryžiųkalnas,užėmęsEremo
koplyčiojetradicinioaltoriausvietą,
regimasproabsidėjeįstatytądidžiu-
lįlangą–tarsiglobiaDievostaląper
dabarjaukasdienčiašvenčiamąKris-
tausaukospaslaptį.

riųsvarbiausiasuždavinys–gelbėti
sielas.apiekapelionoO’Connoropa-
stangasbylojaapdovanojimaiužlai-
vynomoraliniovadovavimoprogramą
1958m.beiuž„ypačpagirtinąelgesį“,
tarnaujant3-ioje jūrųpėstininkų
divizijojeVietname.čionaipatirtus
išgyvenimusjisaprašė1968m.pasiro-
džiusiojeknygoje„Kapelionasžvelgia
įVietnamą“.Netrukusjispradėjokilti 
karinėskarjeros laiptais,kolbuvo
paskirtasantruojupervisą istoriją 
kataliku–vyriausiuojuKariniojūrų
laivynokapelionu.
1979m.patiespopiežiausJonoPau-

liausiiįšventintasvyskupu,Johnas
O’Connorasatsistatydinoišlaivyno,
turėdamasatsargosadmirololaipsnį.
Jūrojepraleistimetaiužgrūdinovys-
kupą,kuriamnetrukusbuvo lemta
skelbtiEvangelijąjaunebejūreivių
gretoms,betstotipriekurkasdi-
desniolaivovairo.Trumpaipabuvęs
skrantonoPensilvanijojevyskupu,
1984m.jisbuvopaskirtasvadovauti
didžiausiaišalyjeNiujorkodiecezijai,
opometųtapoirKardinolųkolegi-
josnariu.PopiežiuiJonuiPauliuiii,
trokštančiamsugrąžintiamerikos
bažnyčiąprieteisingomokymo,Jo
Eminencijaadmirolasatrodėtinka-
miausiakandidatūrašiamnelengvam
uždaviniuiatlikti.
JaupirmiejimėnesiaiNiujorkeparo-

dė,kadnaujasisarkivyskupasnebijojo
viešaiprabiltiapiedalykus,kuriems
buvolemtasukeltikontroversiją.Kaip
tiktadaginklavimosivaržybostarp
JaVirsovietųsąjungosbuvopačiame
įkarštyje,tarpmūsų(ogreičiausiaiir
amerikoje)netvaikaižinojo,kasyra
„peršingai“arMXtiporaketos.JaV
skelbėsikovojantisu„blogioimperi-
ja“,šisavoruožtusiuntėprakeiks-
muskapitalistiniamimperializmui.
Tokiojepolitiniųgrumtyniųarenoje
amerikosvyskupaipadarėsavotišką
akibrokštą.1983m.pasauliodienraš-
čiuosesumirgėjoantraštėsapieJaV
vyskupų laišką,kuriameganytojai
suabejojobranduolinioginklavimosi
kaipįbauginimopriemonėsmoralumu.
Pagrindiniaidokumentoiniciatoriai
buvokardinolasbernardinasirvys-
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kupasO’Connoras,kurisperlaivyne
praleistusmetusbuvogeraiperpratęs
karo irtaikosniuansusirmėgdavo
sakyti,jogbažnyčiasukūrusiteisin-
gokaroteorijąnetam,kadpateisintų
karąkrikščioniųkunigaikščiams,bet
kadjįapsunkintų.1984m.birželio
mėnesįO’Connoras irbernardinas
liudijoKongresepriešJaV„peršingų“
irkreiseriniųraketųišdėstymąVa-
karųEuropoje,suabejojęMXraketų
sistemairReaganoadministracijos
siūlymaispatvirtintimilžiniškasnau-
jasišlaidasbranduoliniamginkluiir
kosmineigynybossistemai.
TąpatįmėnesįarkivyskupasO’Con-

norasvėlsukėlėantkojųžiniasklaidą,
pareiškęs,kadbažnyčianeisįkom-
promisądėlsavopožiūrioįhomosek-
sualumą,netjeidėltokatalikiškoms
įstaigomstektųatsisakytimilijoni-
niųkontraktųsuNiujorkomiestu.
ŠįkonfliktąsukėlėmeroEdoKocho
potvarkis,reikalaujantis,kadagen-
tūros,sudarančiossutartįsumiestu,
pasižadėtųnediskriminuotidarbuo-
tojų„lytinėsorientacijospagrindu“.
arkivyskupasO’Connoraspareiškė,
jogbažnyčiapriešinasitokiaidiskri-
minacijai,betpačiamepasižadėjime
kalbamanebeapielytinęorientaciją,
betapieelgesį.arkivyskupaspadavė
merąįteismąirlaimėjobylą.Nepai-
santnesutarimų,jiesuKochuvėliau
susidraugavoir1989m.svarstėmiesto
rūpesčiusbendrojeknygoje„JoEmi-
nencijairJoKilnybė“(HisEminence
andHizzoner).
Kaiptiktuometubuvoprasidėju-

siospriešrinkiminėskovosdėlprezi-
dentoposto.Netrukusposusikirtimo
sumeruarkivyskupasO’Connoras
viešai susiginčijo sudviemkatali-
kaispolitikaisišdemokratųpartijos
dėlpernelygatlaidausjųpožiūrioį
abortą, tvirtindamas,kadniekaip
negalįstoleruotitokiųpolitikų,kurie
abortoklausimu„mėginaišsilaikyti
anttvoros“,sakydami,jogasmeniš-
kaipriešinasinegimusiosgyvybės
žudymui,betnesistengsiąkitiems
primestisavopožiūrio.Pirmąkar-
tąnuoprezidentoKennedy laikų
JaVrinkiminėjekampanijoje taip

ryškiaifigūravopolitikaikatalikai,
tuotarpuarkivyskupasO’Connoras
pradėjolabiausiaijįišgarsinusįveik-
losbarą.Puritoniškojeamerikoje,
kuridemokratijosvardangaliviešai
naršytiasmensprivatųgyvenimą,
ieškodamabentmenkiausioskliau-

dos,okitarankalaiminaatlaidžius
abortoįstatymus,kovostarpjudėjimo
„užgyvybę“irlaisvopasirinkimoša-
lininkųkartaisvykstaypačaštriai.
Niujorkoarkivyskupuitekoatremti
Planuotos tėvystės federacijos ir
panašių organizacijųkaltinimus,
jogsąjūdžiui„užgyvybę“priklauso
ginkluotifanatikai.Tačiaukardinolui
pavykojudėjimuigrąžintirespektabi-
lumą,kuriambuvosmarkiaipakenkę
fanatiškainusiteikęradikalai,sprog-
dinantysabortųklinikasiržudantys
josedirbančiusgydytojus.Kardinolo
pastangasįvertinoirKongresas,už-
sakęsnukaldintiO’Connoruiaukso
medalįuždrąsų ir jautrųgyvybės
gynimą–šv.Patrikokatedroje,laik-
raščiųskiltyse,valdžioskoridoriuose
ir 12puslapiųknygelėjeAbortas:
klausimai iratsakymai,kurioje jis
rašė:„Kaikuriežmonėsįrodinėja,kad
įstatymųkeitimasnepašalinsaborto.
Tiesa,svarbiauužįstatymopakeiti-
mąyraširdiesperkeitimas.Tačiau
pamirštama,kadįstatymasyradidis
mokytojas.Vaikaiužaugatikėdami,
jogjeikokianorspraktikalegali,ji

turibūtiirmorali“.Darpirmaisiais
metaisNiujorkejisištiesėpagalbos
rankąmoterims,norinčiomsnutrauk-
tinėštumą.Nuotadaarkivyskupija
padėjošimtamstokiųmoterų:suteikė
medicininępagalbą,parūpinobūstą,
surado įvaikintikūdikiuspanoru-
siasšeimasirkonsultavoteisiniais
klausimais.
1987m.arkivyskupasO’Connoras

pradėjokeliasprogramas, skirtas
aiDsligoniams.Jispatsnaktimis
tyliaiaplankydavotūkstančiusaiDs
ligoniųarkivyskupijosįkurtojeligoni-
nėje,išklausydavo,juosslaugydavo.
Jisnorėjokuogeriaupažintišią li-
gą,kadgalėtųgeriaupasitarnauti
prezidentoReagano įkurtaispecia- 
liaikomisijaidėlaiDs.Tačiaulibe-
raliainusiteikusiusveikėjusvistiek
erzinokardinolo ištikimybėbažny
-čiosmokymui,ovėliauirjokovasu
valstybinėsmokyklos sistemadėl
prezervatyvųdalijimo ir „saugaus
sekso“ švietimo.1989m.aCT-uP
grupuotėsurengėišpuolįpermišias
šv.Patrikokatedrojeirišniekinošvč.
sakramentą.Kardinolasirčiapade-
monstravoevangelinįpavyzdį,draus-
damaskongregacijaiįblogįatsakyti
blogiu irvietoj topradėjęskalbėti 
rožinį,kolužpuolikainepasišalino.
akivaizdu,kadkardinoloO’Conno-

rovardasnepradingdavoišžiniask-
laidosakiračio,kaikasnetkaltino
jį pernelyg dideliu noru pakliūti
į dienraščiųvedamuosius.Tačiau
O’Connorasišpatpradžiųprisipažino
trokštąsspaudosdėmesio,pasakęs
žurnalistams:„ašjumispasinaudo-
siu“.Jotikslasbuvopagarsintibaž-
nyčiosžinią,–oNiujorkospaudajam
buvodidesnėsakyklaužšv.Patriko
katedrą,–irprimintimedžiaginiuose
dalykuosepaskendusiemsžmonėms,
jogbažnyčiairjosvertybėsvisdar
čia,kadpaklydusiosavysgaligrįž-
tiatgal irpamėgintidarkartą.Dėl
savoasmenybėsbruožųjissugebėjo
būti įkvepiantismokytojasne tik
Niujorke,betirkelionėseįargentiną,
salvadorąaraustraliją.Jožodžiaiir
poelgiai,aprašytipasaulietinėje ir
katalikiškojespaudoje,buvomora-
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KardinolasjohnO’Connor.1993.



412 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 7–8

liniskomentarasnetikjokaimenei
Niujorke,bet irpotolimuskraštus
išsibarsčiusiomskaimenėms.
Tokioskelionėssuteikėdaugybępe-

noNiujorkospaudai,miestuisudide-
lėmisžydų,juodaodžių,ispanakalbių
irairiųbendruomenėmis.Vadovau-
damasKatalikiškaiartimųjųRytų
padėtiesgerinimobendrijai,jiskeletą
kartųlankėsiartimuosiuoseRytuose.
1986m.izraelyjejissukėlėsumaištį,
panoręssusitiktisuaukščiausiaizra-
eliovadovybejųbiuruoseJeruzalėje.
Tačiauprašymotekoatsisakyti,nes
tuometutarpVatikano ir izraelio
nebuvodiplomatiniųsantykių.Vėliau
jampavykopasiektikompromisą,kad
duaukščiausipareigūnaipriimtųjį
savonamuose.Kai1994m.tarpžydų
valstybėsirŠventojosostoužsimezgė
tikridiplomatiniaisantykiai,kar-
dinolasO’Connorasbuvo laikomas
vienaužkulisiniųfigūrų,kuriųdėka
ši sutartis buvopasirašyta. Įvai-
rios žydų grupės apdovanojimais

atsidėkojokardinoluiužpastangas
suartintižydusirkatalikus.Praėju-
sįlapkritįkardinolasparašėlaišką
kaikuriemssavobičiuliamsžydams,
kurįšie,kardinoluileidus,pervisą
puslapįišspausdinodienraštyjeThe
NewYorkTimes.laiškeNiujorko
arkivyskupassakėtikįs,jogkatali-
kųiržydųbendravimeišauš„nauja
era“, irapgailestavodėlpraeityje
katalikųžydamssukeltoskausmo.
lankydamasisartimuosiuoseRytuo-
se,Šiaurėsairijoje, jisprimygtinai 
kartojo,kadtaikaturibūtiparemta
pagarbažmogausorumuiirkalbėjo
apieteisingąelgesįsumažumomis
–palestiniečiaisirairiųkatalikais.
1988m.Havanojejisikiišnaktųde-
rėjosi suFideliuCastro ir laimėjo
vizasKubojenorinčiomsdirbtiuž-
sieniovienuolėms, laisvę400kali-
niųirleidimąkubiečiamsaplankyti
sergančiusgiminaičiusJungtinėse
Valstijose.Etiopijoje jis laikėant
rankųišsekusįkūdikį irpadėjoat-

kreiptipasauliodėmesį įbadopro-
blemą.Kurtiknuvykęs,kardinolas
O’Connorasbendravosuprezidentais
irpremjerais, ir išnaudodavošiuos
ryšiusbažnyčiosreikaluiskatinti.
„Visasjomokymasbuvonepaprastai
nuoseklus,irneįmanomapavadinti
jokonservatyviuarliberaliu.Niekas
JungtiniųValstijųbažnyčiosistori-
jojestipriaunegynėnepajudinamo
kiekvienoasmensorumo,“– jaupo
kardinoloO’Connoromirties sakė
bostonokardinolasbernardaslaw.
Tokiaenergingaviešaveiklane-

trukdėkardinolui įkurtiNiujorko
arkivyskupijosglobojamastrisnau-
jasvienuolijas:šaliavisosmedžia-
ginėspagalbos,suteiktos judėjimui
„užgyvybę“,kardinolasO’Connoras
įkūrėGyvybės seserųkongregaci-
ją,kuriteiktųpagalbąmoterimsir
kartupadėtųvisuomeneiatgautigy-
vybėsšventumopojūtį.Kai1990m.
septynikapucinainebegalėjo ilgiau
gyventivienuoliškogyvenimosavo
bendruomenėse,Niujorkoarkivysku-
pasparėmėjųsumanymąįkurtinaują
vienuoliją iratidavėnaudotisseną
lenkųparapijąPietųbronkse,kurioje
šibendruomenėtapoatsinaujinimo
broliaispranciškonais.Kiekvėliau
susikūrėatsinaujinimoseserys.
sunku išvardytivisus,kuriedar

ilgaišiltužodžiuminėsvelionįkar-
dinoląO’Connorą.uolaus jųteisių
gynėjopasigesdarbininkai,kiekvieną
spalįneįgaliejiprisiminsšv.Patriko
katedrojekardinolopradėtąrengti
ypatingąkasmetinęšventęžmonėms
sunegalia.Jisdažnaikalbėdavoapie
„nereikalingos“kančios tragediją.
bendraudamassuneįgaliaisiaisirse-
neliais,kardinolaslygindavoligonius
subejėgiuKristumiantkryžiausir
kvietėjuossujungtisavąjąkančiąsu
Kristausaukairdalyvautijoatpirki-
modarbe:„Kristusišgelbėjopasaulį
nemokydamasarskelbdamas,bet
kybodamasantkryžiaus,“–saky-
davoO’Connoras.Paskutiniaisiais
gyvenimomėnesiais jisnevengdavo
pasirodytisilpnas,nuplikęsnuošviti-
nimo,ištinęsnuopriešvėžiniųvaistų,
sunkiaieinantis,kadparodytų, jog

r e l i g i j a
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Šventųjųjubiliejiniųmetųproganuo
birželiopabaigosromiečiaiirmiesto
svečiaikviečiamiapsilankytiKance-
liarijosrūmuose–milžiniškamepa-
state,didingaidunksančiameRomos
senamiesčiocentretarpCampodei
Fiori ir PiazzaNavona.
Nuobirželio22d.rūmuoseveikia

paroda„Kodeksasb.Tautųevange-
lijos“,onuobirželio30d.–paroda
„Petras irPaulius.istorija,kultas,
pirmųjųamžiųatmintis“.
Toksrenginysšiojevietoje–svarbus

įvykis,ypatingasnetkeliaispožiūriais.
Pirmiausiaitodėl,kadKanceliarijos
rūmai,šisbaltumušviečiantisirkiek
atšiaurusišlaukopusėsrenesansinės
architektūrospastatas,ikišioltikypa-
tingomisprogomispraverdavoduris
eiliniamslankytojams.antra,kadabi
parodosprasmingaiįsiterpiaįŠven-
tųjųmetųkultūriniųrenginiųseką.
ir trečia,kadŠventojoRašto,kaip
knygos, istorijaiskirtąekspoziciją
jaudabargalimepriskirtipriereikš-
mingiausiųpastarųjųmetųitalijos
muziejiniųparodų:plačiajaipublikai
pristatytikultūrospaminklai,nors

neblogaižinomiišaprašymųbeirep-
rodukcijų,ilgąlaikąbuvoprieinami
tikspecialistams.
Priešįžengiantįparodųsalesgal

derėtųtartikeletąžodžiųapiepačius
Kanceliarijosrūmus.iškilojieXVa.
pabaigoje,kaippopiežiaussikstoiV
giminaičiokardinoloRaffaelioRia-
riorezidencija.Didžiąjądalįstatybai
sunaudotųpinigų–60000skudų–
kardinolas laimėjopervienąnaktį,
lošdamassupopiežiausinocentoViii
sūnumi.beje,statybaireikalingas
marmurasbuvo imamas išKolizie
-jausirkitųgarsiųsenosiosRomos 
paminklų.Pradžiojerūmai irbuvo 
vadinamisavininkovardu–Palaz
zoRiario.TačiaukardinolasRiario
neilgaidžiaugėsinaujosavobūsto
prabanga.uždalyvavimąsąmoksle
priešpopiežiųleonąXbuvosuimtasir 
nuteistas,orūmaiužbausmęatim-
ti.Taigi jauXVia.pradžioje juose 
įsikūrėVatikanokanceliarija,per-
sikėlusi išsforzųrūmųnetolimoje 
viadeiBanchiVecchi.Šiandien,kai
kanceliarijosfunkcijossumenko,čia
posėdžiaujaRotos teismas,veikia 

keletaskitųVatikano įstaigų,tarp 
kurių–RomosPopiežinėarcheologijos
akademija.
Įžengę pro Kanceliarijos rūmų 

vartuspirmiausiaipatenkameįerd-
vųarkadųapsuptąkiemą.Kiemo 
architektūravisaikitokianei išo- 
rės– lengva, elegantiška,puošni. 
Rodyklėstoliaukreipiaarbalaiptų
link, įparodą„Kodeksasb.Tautų
evangelijos“,arba įpusrūsį,kuria- 
meišdėstytiparodos„PetrasirPau-
lius.istorija,kultas,pirmųjųamžių
atmintis“eksponatai.
Šv.Rašto istorijai skirtaparoda

leidžiapratęstipažintįsurūmųrep-
rezentacinėmispatalpomis,tadpra-
dėkimenuojos.Parodoseksponatai
išdėstytidviejosesalėse:vadinamojoje
Riariosalėje,arbaAulaMagna, ir 
„100dienųsalone“.Taiitinpuošnios
patalpos,kuriųsienasištisaidengia
figūrinėbeiornamentinėtapyba.„100
dienųsalonas“ taipvadinamasdėl
to,kad,pasakamžininkų,tapytojas
manieristasGiorgioVasari jįdeko-
ruodamasdraugesusavomokiniais
dir-bolygiaišimtądienų.Piktiliežu-
viaišneka,kadkaiVasaripabandėtuo 
pasigirtiMikelandželui,pastarasis
ironiškaipastebėjo: „Taip, taspui- 
kiaimatyti!“
Kaipminėta,parodą„Kodeksasb.

Tautųevangelijos“galimalaikytivie-
nureikšmingiausiųšiųmetiniųRomos
kultūriniogyvenimo įvykių:pirmą
kartąplačiajaipublikairodomine
tikvienididžiausiųVatikanobiblio-
tekoslobių,betirkaikuriomskitoms
pasauliobibliotekomspriklausančios
ypačretosirbrangiosŠventojoRašto
knygosarjųfragmentai.Visųpirma–
taiatskirojevitrinojeeksponuotikeli
lapaiŠventojoRaštograikiškoteksto,
surašytoantpapiruso.Šis įstabus
iiia.pabaigosrankraštissaugomas
Dubline,Chesterbeattybibliotekoje.
Toliaudėmesįatkreipiavisaiekspo-
zicijaivardądavęsgarsusisCodex
Vaticanus,arbakodeksas„b“–iVa.
datuojamasgraikiškasEvangelijos
nuorašasišVatikanobibliotekos.Tikri
menokūriniai–vadinamiejipurpuri-
niaipergamentai–ankstyvųjųvidu-

K u l t ūr a

„KodeksasB“irapaštalų
buvimoromojedaiktiniai

įrodymai

GiEDRėJaNKEVičiūTė

gyvenimasnenustojavertėsnet ir
tada,kaijėgosapleidžia.Kardinolas 
prisipažino,kadgydytojamsdiag-
nozavussmegenųauglį, jispajutęs 
didžiausią gyvenime ramybę,nes 
visiškaiatsidavęs įDievo rankas.
KardinolasO’Connorasdažnaipri-
simindavosavopirmąjįsusitikimą
suMotinaTerese–taiįvykoRomoje,

netrukuspoto,kaipopiežiusJonas 
Paulius iipašventino jį vyskupu.
Jampatikdavopasakoti,kaipMotina
Teresėpamojojamprieitiarčiau,no-
rėdamapasakyti„vienintelįdalyką“.
„leiskviskąatliktiDievui,“– toks
buvogerasisalbanųvienuolėspatari-
mas,apibendrinantisirvisąkardinolo
JohnoO’Connoropalikimą. 
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ramžiųepochojeauksuarbasidabru
antpurpurospalvadažytopergamento
surašytievangelijostekstai.Eilinio
lankytojožvilgsnįpirmiausiaturbūt
patrauksmeistriškai iliustruotas
CodexSinopensisišParyžiausNacio-
nalinėsbibliotekos,tačiauspecialistai
labiausiaidžiaugiasigalėdamiapžiū-
rėtigarsųjįCodexPurpureusBerati
nus.Manyta,kadjisdingęs,betprieš
kurį laikąpaaiškėjo,kadsaugomas
ValstybėsarchyveTiranoje,iškurir
buvoatgabentasįparodą.
atskirąekspozicijosdalį sudaro

ŠventojoRaštovertimųįlotynųkalbą
bei įRytųkalbaspavyzdžiai.Greta
viduramžiškųrankraštiniųknygų
koptų,armėnų,gruzinų,etiopų,ara-
bųkalbomismatomesiriškąRabbu-
losevangeliją,datuojamą586m.,iš
Florencijoslaurenzianabibliotekos
irarmėniškąKaralienėsMlkeevange-
liją,datuojamą862m.,išVenecijosŠv.
lozoriausvienuolyno,–dviknygas,
bekuriųneapsieinajokiaminiatiūrų
tapybosapžvalgairkuriųgrožiobei
savitumo,deja,darnesugebaperteikti

netpatitobuliausiašiuolaikinėrep-
rodukavimotechnika.
Perėjimąnuorankraštinėsknygos

priespausdintinėsženklinaGutenber-
gobiblijaišVatikanobibliotekos–itin
retasšio leidinioegzemplioriusant
pergamento.Tačiauparodosrengė-
jai,parodydamispausdintųknygų
plitimą,taippatsiekėpriminti,kad
kurį laikąnaujojiknygosformagy-
vavo lygiagretasurankraštinėmis

knygomis.Kaikuriuos išparodoje
pristatytųrenesansiniųpavyzdžių
drąsiaigalimavadintiknygosmeno
šedevrais.užtektųpaminėtivienXVa.
italųminiatiūrosmeistrystęliudijan-
čiąurbinobibliją.
ŠventojoRaštoplitimąvėlyvaisiais

ViduramžiaisbeiNaujaisiaislaikais
parodobiblijosvertimųįmoderniąsias
Europoskalbaspavyzdžiai–italų,vo-
kiečių,švedų,lenkų,ispanų.Parodoje
matome irXVa.BibliaPauperum 
egzempliorių,kelisvariantussutrum-
pintosŠventojoRaštoversijos,nau-
dotosRenesansolaikais.Įsidėmėtini
eksponatai–ErazmoRoterdamiečio
Evangelija(1516)irliuteriobiblija
(1535).Jiedarsykprimenaparodos
autoriųintenciją,išsakytąįvadiniame
tekste–siekįperKnygosistorijąat-
skleistitąsolidųekumenizmopagrin-
dą,kurisnuopatpradžiųegzistavo
bažnyčioje.
savitąkrikščioniųbažnyčiospusla-

pįreprezentuojaŠventojoRaštokny-
gosžydųrašmenimisbeiispaniškos
versijos,skirtospasikrikštijusiems

žydams,pirmiausiaispanijosmara-
nams.Įdomuseksponatas–Naujasis
Testamentasarabųkalba,iliustruotas
italųRenesansomedžioraižiniaisir
1591m.atspausdintasRomoje,Stam
periaMediceaOrientale.
Mūsųlaikamsatstovaujaduekspo-

natai:gausiaiiliustruotasetiopiškas
NaujojoTestamentoleidimas,paro-
dantisrankraštinėsknygostradicijų
tąsą,irjaponųfirmosToppanPrinting

K u l t ūr a

Companyprojektas–Gutenbergobib-
lijosskaitmeninėversija.Pastaroji
pristatonaujausiąŠventojoRašto,
kaipįvairiomiskalbomisbeiįvairiais
daiktiniaispavidalaisgyvenančios
knygos,istorijospuslapį.
antrosiosKanceliarijosrūmuose

veikiančios parodos pavadinimas
„Petras irPaulius.istorija,kultas,
pirmųjų amžių atmintis“ tiksliai
atspindijosturinį.Parodakompak-
tiška,eksponatųnedaug,pasisteng-
ta,kadlankytojasgautųžiniųapie
Romosmiestą tais laikais,kai čia
atvykoapaštalai,pamatytųplačiai 
žinomus paminklus, liudijančius 
Petro irPauliausgerbimopradžią.
Pirmojeekspozicijosdalyje iliust-
ruotareliginiųkultųgausapirmųjų 
amžiųRomojebeižydųkilmėskrikš-
čionių bendruomenės gyvenimas 
šiamemieste. antrojoje išstatyti 
sarkofagai,stiklodirbiniai,relikvi-
joriai,audiniaiirkitimenokūriniai,
daugiausiadatuojami iV–Via. ir
atskleidžiantysapaštalųvaizdavimo
tradicijosplėtotę.lankytojasištie-
sųgalisusidarytiišsamųsupratimą
apieapaštalųvaizdavimo įvairovę,
pradedantportretiniaisatvaizdais
(diptikas išlateranorūmųSancta
Sanctorumkoplyčios, stiklodirbi-
niai), baigiant figūrinėmis sceno-
mis,perteikiančiomisreikšmingusjų 
gyvenimoįvykius,– jasmatomeiš-
plėtotassarkofagųbei relikvijorių
sienelėse.akivaizdu,kadneretam
senovėsdailininkuidarėįspūdįapok-
rifųtekstai.Vienas įspūdingiausių
kūrinių,vaizduojantisPetroirPau-
liaus susitikimą,kai jiedu,pasak
vienoapokrifo„apsikabino,pravirko
išdžiaugsmo irglėbesčiuodamiesi
vilgėvienaskitąašaromis“–dram-
bliokaulošukos,manoma,turėjusios
liturginępaskirtį,išKastelamaredi
stabijosmiesteliosenienųmuziejaus.
NorsŠv.Petrobazilika,kitaipnei 
Šv.Pauliausšventovė,kuripo1823
m.gaisrobuvoatstatyta, išsaugant
viduramžišką išvaizdą,Renesanso
irbarokolaikaisgerokaimodifikuo-
ta,parodosžiūrovams įsivaizduoti
abiejųbazilikųišvaizdąankstyvųjų 

plokštėsuapaštalųatvaizdaisišromosŠv.ipolitokatakombų.
iva.pab.,vatikanomuziejai
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vykdantVatikanoiisusirinkimonu-
tarimusiratsižvelgiantįapaštalinę
konstitucijąPastorBonus.Esame
arkivyskupo patariamasis balsas
bažnytiniomenoklausimais.Mūsų
rekomendacijosniekamneprivalomos,
tainurodytairstatute,tačiaunemažai
kasjomismielainaudojasi.
Komisijosnariaiskiriamitrejųmetų

laikotarpiui.Taigišiųmetųpabaigo-
jemesarbaturėsimebūtipatvirtinti
naujaikadencijai,arbabūsimepakeis-
ti.Komisijosveiklagriežtaikolegiali.
Nėvienasnarysbekitųžiniosnieko
negalinuspręsti.Visosnuomonės
svarstomosbendrai,rekomendacijos
priimamosbalsuojant.

Artarpkomisijosnariųbūtinaitu
rėtųbūtipaminklosaugosstruktūroms
atstovaujantisvaldininkas?

beabejo,būtųgeriau, jeivalsty- 
bės irbažnyčios funkcijosšiuoat- 
vejubūtųatskirtos,kadbažnytinio
menokomisijojedirbtųtiksubaž-
nyčia susiję žmonės.Kitavertus, 
eiliniamsbažnyčiosžmonėms,pavyz-
džiui,parapijųkunigams,neįmanoma
susigaudyti šiandieninių įstatymų
miške.Jiemsbūtinakonsultuotissu
specialistais.

Kaipkilomintis įsteigti tokiąko
misiją?

sumanymas gimė labai seniai.
Dirbdama paminklosaugos srity-
je,susidūriausubažnytinėsdailės
paveldu,kurismanežavėjo.Kartu
skaudinobeiliūdinopadėtis,kurio-
je jisatsidūrė.Valstybės įstatymai
netrukdėklebonamstvarkytis,kaip
kurisišmanė.Taibūtųvienaišpa-
skatų.Kitavertus, bendraudama
suPauliumiGalaune,kiekplačiau
sužinojauapie tarpukariometais 
Kaune veikusį bažnytinio meno
muziejų,pamažupradėjau ieškoti 
joeksponatų.apie1988m.suPet- 
ruKimbriu irbiruteRuzgienenu-
tarėme,kadreikėtųšįmuziejųat-
gaivinti.Taipkilo irmintispradėti
steigtibažnytiniomenokomisijas.

K u l t ūr a

Nuo1996m.pradėjoveikląKauno
arkivyskupijosbažnytiniomenoko-
misija.Josdarbasduodaapčiuopia-
mųvaisių:girdėtiapiepakoreguotus
naujųšventoviųprojektus,matomi
pertvarkymaiKaunoarkivyskupijai
priklausančiosebažnyčiose.Didele
dalimibūtentšioskomisijospastan-
gomisįsteigtasKaunoarkivyskupijos
bažnytiniomenomuziejus (oficiali
įkūrimodata–1999m.birželio17d.),
vadovaujamasjaunomenotyrininko
Pauliausstanišausko.
„NaujojoŽidinio-aidų“bendradar-

bėGiedrėJankevičiūtėkalbinavieną
Kaunoarkivyskupijosbažnytiniomeno
komisijosiniciatoriųbeiaktyviųnarių,
KaunodailėsinstitutoHumanitarinių
mokslųkatedrosvedėją,XVii–XViii
a.lietuvosmenoistorijostyrinėtoją
dr.LaimąŠinkūnaitę.

Supažindinantžurnaloskaitytojus
suKaunoarkivyskupijosbažnytinio
menokomisijosveikla,galbūtųpra
vartupradžiojepateiktikaikuriuos
faktiniusduomenis:nuokadairko
kiupagrinduveikiakomisija,kokia

jossudėtis?

idėjapuoselėtailgokai.Gimėmaž-
daug1988m., odarbąpradėjome
arkivyskupuisigituiTamkevičiui
1996m.spalio29d.pasirašytudek-
retupatvirtinuskomisijossteigimą
ir1996m.gruodžio20d.pasirašytu
dekretu–josstatutą.Pirmukomisi-
jospirmininkupaskirtasdabartinis
ŠiauliųvyskupasEugenijusbartulis,
ojamišvykusįŠiaulius,vadovavimą
perėmėKaunokunigųseminarijos
rektoriusvyskupasRimantasNorvi-
la.sekretorėspareigostekoman.Kiti
nariai–įvairiųsubažnytiniopaveldo
saugojimususijusiųsričiųžinovai.Tai
ilgametisseminarijosdėstytojaskan.
algimantasKajackas,dailėsistorikė
dr.MarijaMatušakaitė,architektė
irmaGrigaitienė.Neseniaiįkomisijos
veikląįtraukėmejaunądailėtyrininkę
irmantęRandarčikaitę.Tikimės,kad
pažinusikomisijosveiklosprincipus,
įgijusipatirties,jisėkmingaiįsijungsį
darbą.Jukbūtinaugdytipamainą.
PagalstatutąKaunoarkivyskupijos

bažnytiniomenokomisijabuvoįkurta

laiMąŠiNKūNaiTękalbina
GiEDRėJaNKEVičiūTė

Bažnytiniomenokomisija:
veiklosgairės

Viduramžiųlaikaispadedaekspoziciją
užbaigiančiojeparodossalėjeišstatyti
jųmaketai.
TaigiabiKanceliarijos rūmuose

veikiančiosparodosįdomiosirromie-
čiams,iratvykėliams.Pirmiejigalėsį
jųturinįgilintisikipatgruodžiovidu-
rio,na,oantriesiems,turintiemslaiko
tikvienamapsilankymui, jospadės
išvystibeiįsižiūrėtiįtuoskrikščiony-

bėsistorijosliudijimus,kuriedažniau-
siailiekanepastebėti,apžiūrinėjant
didžiuosiuspaminklus.Tačiauturbūt
visiemsbeišimtiesatidesniemsžiū-
rovamsjosnetikatversžinomusir
nežinomuspraeitiespuslapius,bet
taippatpaaštrinsžvilgsnįbeimintį,
paskatindamoskitokiamekontekste
permąstyti,okartaisirnaujaisuvokti
asmeninękrikščionybėspatirtį. 
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irenaVaišvilaitė,tuometustudijavusi
Romoje,parūpinomumsitalijosvys-
kupijųliturgikosbeibažnytiniomeno
komisijųstatutus.Taibuvopagrindas,
įkurįatsirėmėme.išvertęįlietuvių
kalbą tuosdokumentus,ketverius
arpenkeriusmetusdalijome,popu-
liarindamibažnytiniomenopaveldo
apsaugosidėją.

Kam?Potencialiemsrėmėjams,ben
dradarbiams,bendraminčiams?

Visiems,kurietuodomėjosi.Daugu-
maitaibuvonaujiena.Ypač1988m.
išleistaapaštalinėkonstitucijaPastor
Bonus,apibrėžiantibažnytiniomeno
iristorijospaveldoapsaugosnuosta-
tas.Tuometuvykosinoikijos,kuriose
kalbėtairapiebažnytinįmeną.Jos
suburdavonuoširdžiaituobesidomin-
čius.Tadbuvosukuodalytismintimis.
Tokiabuvopradžia.

Na,okomisija?Kadasuformavote
jossudėtį,kaipnustatėteveiklosprin
cipusbeibūdus?

Pirmiausia surengėmeTrečiąją
bažnytiniomenoparodąirįsteigėme
bažnytiniomenomuziejausatkūrimo
komitetą,kurįpatvirtinokardinolas
Vincentassladkevičius.Jopirminin-
kasbuvokun.Eugenijusbartulis.
Komitetuitaippatpriklausėkan.al-
gimantasKajackas,irenaVaišvilaitė,
OsvaldasDaugelis.betpagrindiniai
stūmėjaibuvomemudvisuRuzgiene
irKimbrys.Kardinolasbuvomuzie-
juinetpatalpaspaskyręssenojoje
klebonijojepriearkikatedros,kur
dabar jaunimocentras.Tačiaumu-
ziejausįkurtinepajėgėme.Pamatę,
kadmuziejausneįsteigsime,komitetą
paleidome,betveiklosneatsisakėme.
Dalisjonariųsudarėdabartinėsko-
misijosbranduolį.

Statutasnurodokomisijosveiklos
kryptis.Okąkonkrečiaiveikiate?

aktyviaidalyvaujamesvarstant
naujųbažnyčiųprojektus.Pavyzdžiui,
pasiūliuskomisijaibuvopakeistas

PalaimintojoJurgioMatulaičiobaž-
nyčiosprojektoautorius.Rengiame
ekspedicijas.Pavyzdžiui,esameap-
važiavę visas Jurbarko dekanato
bažnyčias.Pervienąkelionęapžiū-
rimeketuriasarpenkias.Posėdžiau-
jameišsykpoapžiūros irsurašome
protokolą,kuriamenurodome,kokia

yrabažnyčiosbūklė,kaspagirtina,o
kastaisytina,keistina,atkreipiame
dėmesįįsaugotinasbažnytiniomeno
vertybes,kuriosneįtrauktosįvalsty-
bėssudarytussąrašus.Mūsųsiekius
galimabūtųapibūdintidvejopai.Vi-
enavertus,papildomebažnytinioturto
sąrašus,kuriųnedaroklebonai,kita
vertus,bandomepadėtiklebonuisu-
sitvarkytisavobažnyčiojesumažiau-
siomislėšųsąnaudomis.Jeiklebonas
turimylinčiąširdįirdarbščiasrankas,
jisdžiaugiasimūsųpatarimais.Jeigu
jamtotrūksta,jistvirtina,kadnėra
pinigųiržmonėsneleisniekojudinti,
priešinsis.

Kądarotetokiuatveju?

Nieko. Jukesamepatariamasis
balsas.išdėstomesavonuomonępro-
tokole,irviskas.

Beabejo,kiekvienukonkrečiuat
vejureikiaieškotiatskirosprendimo,

tačiaugalpastebėjoteirkokiųbendrų
problemų?

beveikvisadatenkarekomenduo-
tipakeistiapšvietimą,nuimtinuo
altoriauselektrinesžvakes,atsisa-
kytipuošybosdirbtinėmisgėlėmis,iš
presbiterijosiškeltidalįnereikalingų
daiktų,pradedantsuolaisirbaigiant
kryžiais,kuriųkartaisperdaugpri-
kraunama.Pasiūlome,kąišnešti,kaip
perkabintipaveikslus irpan.būna
bažnyčių,kurnežinia,nuokopradėti
tvarkyti,būnatokių,kurniekonerei-
kiakeisti.svarstantnaujųbažnyčių
projektus,dažniausiaitenkasiūlyti
sumažinti jųmastelį.architektams
kažinkodėl labainorisigigantiškų
statinių.

Radęneregistruotųvertybių, jas
įtraukiate į sąrašus.Bet jei josne
naudojamos,arnerekomenduojate
perduotimuziejui?

Taip,beabejo.Tačiaunesukiek-
vienavertybebažnyčialinkusi išsi-
skirti.Visdėltokaikuriedirbiniai
jauperduotimuziejausrinkiniui ir
atgabentiįKauną.atsiradusmuziejui,
komisijosveiklaprasiplėtė.bėdatik,
kadmuziejauspatalpos,kuriosšiuo
metuyrabuvusiamedominikonųvie-
nuolyneprieŠvč.sakramentobažny-
čios,populiariaivadinamosstudentų
bažnyčia,ankštokos,irjosenekažin
kiekeksponatųgalimasukaupti.

Taimuziejauskolkasnenumatoma
atidarytilankytojams?

Ne,kolkastaineįmanoma.Netgi
saugyklaitospatalpospermažos.

Arbandoteplačiauskleistižinias
apiesave,supažindintisukomisijos
veikladailėtyrininkus,paminklosau
gininkus,kunigus?

1998m. sausio 8 d. surengėme
seminarą-diskusiją„bažnytiniome-
noišsaugojimoproblemos“.suVa-
tikanodokumentais,skirtaismeno
beiistorijospavelduisaugoti,supa-
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laimaŠinkūnaitė
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žindinokan.algimantasKajackas,
suKultūrosvertybiųapsaugosde-
partamento restauravimo tarybos
veiklasaugant,konservuojantirres-
tauruojantbažnytinędailę–KVaD
restauravimo tarybospirmininkė
DaliaKrūminienė.Įrenginįatvyko
daugžmonių išVilniaus,atėjone-
mažaikauniečių,buvoatvažiavusių
išMarijampolės, išKaišiadorių, iš
Telšių irkitųmiestų.Dalyvavo ir
kunigai,irpasauliečiai,buvovals-
tybiniųįstaigųatstovų.

Esatebažnytiniopavaldumoor
ganizacija.Tačiauvisdėlto,kokios
komisijosgaliosribos,kokiajospadėtis
žvelgiantkunigųakimis?

Nelyguakys.Nuosenogalvoju,kad
bažnyčiaturisavovidujetvarkytis
pati.Jipati turireglamentuotipa-
veldotvarkymą.Nereikiailgųraštų,
reikia,kadpraktiškaibūtųnaudojami
apaštalųsostodokumentai.Parapi-
jųklebonamsturibūtinurodyta,gal
dekretoforma,kadjieturirūpintis
paveldu.Jeigušitonebus,taikomisija
nesuspėssuvaikyti,kaskurvyksta.
Mesparašomeprotokolą,klebonasjį
gauna,betjisjeigunori–laikosimūsų
rekomendacijų,jeigunenori–ne.

JeiguBažnyčiasavovidujebandytų
reglamentuotibažnytiniomenopavel
doapsaugąiršventoviųapipavidali
nimą,nuokoreikėtųpradėti?

Kadirnuoturtosąrašų,nuoinven-
torių.Kaipgalibūti,kaddabartinėse
bažnyčiose jųnėra! išlikoXViia.,
XViiia.,XiXa.bažnyčiųturtosąra-
šai.Taislaikaisbuvoskrupulingaiin-
ventorinamasvisasbažnyčiosturtas,
ikimenkiausiodaikto.lygiaitaspat
turėtųbūtidaromairdabar.Praėjo
dešimtmetų,kaibažnyčialietuvoje
galilaisvaikvėpuoti,betturtoregist-
ravimunuodugniaunesusirūpinta.O
dabarjukdaugpaprasčiautądaryti
neisenovėje. irnufotografuotiga-
lima.Žinoma,toniekaskitasnepa-
darys,jeibažnyčianesiims.Tačiau,
jeikokiamklebonuisunkuaprašyti

menopaminklus,jisvisadagalipasi-
kviestispecialistus.Štaikadirmūsų
komisija:jeimuspakviestų,būtinai
atvažiuotumėm.Mesnetgalvojom
patyspasisiūlyti.Nuvažiuotumėmį
kokiąnorsbažnyčiąirparengtumėm
tokį lygirpavyzdinį josinventorių.
ŠtaiVilkaviškiovyskupijapradėjo
panašųdarbą,pasitelkusiKultūrosir
menoinstitutodailėtyrininkus,kurie
jauparengėirišleidotrijųvyskupijos
dekanatų–Marijampolės,lazdijųir
Vilkaviškiobažnytiniomenopamin-
klųsąvadus.

Grįžkimepriekomisijosveiklos.
Papasakokite, kokiaiskonkrečiais
darbaisgalitepasidžiaugti?

Mūsųkomisijadar labai jauna.
Kolkasdideliaisdarbaispasigirti
lygirnegalime,tačiaunuo1996m.
pabaigosikišiolįvyko63posėdžiai.
Kaip visuomeninei organizacijai,
tainemažai.Didesnėdalisposėdžių 
buvo skirta bažnyčių tvarkymui. 
Kaunejauyraklebonų,nuolatpra-
šančiųmūsųpatarimo.Jiekonsultuo-
jasidėlvisųnaujovių,kuriasketina
įdiegti įrangoje,tariasi,kainoriką
norspakeisti,remontuoti.Jaukipa-
sidarėilgąlaikąnevykusiaitvarky-
taŠv.Mykoloarkangelobažnyčia.
Padėtispasikeitė,kaijosrektoriumi
tapokun.VirgilijusDudonis.Nuolat
bendraujameirsumarijonamspri-
klausančiosŠv.Gertrūdosbažnyčios
rektoriumikun.Vytautubriliumi
MiC.Tiesa, jis,nesikonsultavęssu 
komisija,pastatėmilžiniškąklau-
syklą,nederančiąmažytėsgotiškos
bažnytėlėserdvėje,betdėlkitųper-
tvarkymųjokiųpretenzijųneturime.
Šv.Gertrūdosbažnytėlėjevykusiai
pritaikytimodernausmenokūriniai,
pavyzdžiui,dailininkoVaidotoKvašio
Kryžiauskeliostotysišakmensma-
sės.Grąžinusstebuklingąjįkryžių,
kurisdabarįtaisytaspresbiterijoje,
paaiškėjo,kadreikėtųpertvarkyti 
altorių.PagalKvašioprojektą,su-
derintąsumūsųkomisija,busįreng-
taslengvas,ažūrinisaukosstalasiš
bronzos.Daugybękartųvažiavome

K u l t ūr a

įJonavosbažnyčią,kuria,kaipteko
girdėti,dabarvisidžiaugiasi.Vie-
nasišpasisekusiųkomisijosdarbų– 
Jėzuitų bažnyčios tabernakulis. 
Dėl jotekosusiremtisuarchitektu
HenrikuŠilgaliubeijokomanda,bet
pasiginčijęradomeir liturgiškai, ir 
istoriškai,irmeniškaiabiempusėms
priimtinąsprendimą.Malonu,kad 
architektai įsiklausė įmūsųargu-
mentus irdirbosuprasdami,ką ir 
kodėldaro.

Aktyviaidalyvaudamabažnytinės
dailėspuoselėjimoveikloje,burdama
šiamdarbuineabejingusžmones,esi
pradėjusisavotišką„GyvosiosBažny
čiosistorijos“programą.Tiesa,dau
giausiaiveikiateŠiauliųvyskupijoje.
ŠtainetkeliosŠiauliųvyskupijosbaž
nyčiosgalipasiūlytismalsiemslanky
tojamsdailiaiišleistuslankstinukus
susvarbiausiomisšventovėsdatomis,
architektūriniuplanu,architektūros
bruožųbeisvarbiausiųmenovertybių
aprašymais.Galtrumpaipakomentuo
tumeiiršiąveiklossritį.

Jauminėjau,kaddabartinisŠiaulių
vyskupasEugenijusbartulisbuvo
pirmasismūsųkomisijospirminin-
kas.Kai jamtekorūpintisŠiaulių
katedrosatnaujinimu,kreipėsipagal-
bos.Pamažuįsitraukiauįšįdarbą.
atnaujinantŠiauliųkatedrą,dirbo
daugybėžmonių–dailininkai,res-
tauruotojai,darbininkai,ir,atrodo,
kadbendromispastangomispavyko
sukurtivientisą,irliturginiu,ires-
tetiniupožiūriupaveikųbeipatrauk-
lųinterjerą.Šisėkmėpaskatinodirbti
toliau.ParengėmeŠiauliųkatedrą
pristatantįlankstinuką.Tačiauvys-
kupijojeyrairkitųreikšmingų,gra-
žių,įdomiųšventovių.sujomisirgi
norisisupažindintižmones.Taipatsi-
radoleidinukaiapieTytuvėnųŠvč.M.
Marijosbažnyčiąirvienuolyną,lin-
kuvosŠvč.M.MarijosŠkaplierinės
bažnyčiąirvienuolyną.Manau,kad
tokspopuliarinimodarbasanksčiau
arvėliauduosvaisių.Jukžmonėms
reikiažinoti,kasyragretajų,kąjie
turiirkąprivalosaugoti.
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Nors„politiniokorektiškumo“termi-
naspažįstamasnekiekvienamlie-
tuviųkalbosvartotojui,daugeliuijų
turbūtnekartątekosusidurtisušiuo
reiškiniušnekamojojekalboje.bene
tipiškiausiaspolitiniokorektiškumo
pavyzdys–sinonimai invalidas ir 
neįgalusis,kuriųpirmasisyraneko-
rektiškas,oantrasis–korektiškas.

Oficialiojojekalboje,kuriasiekiama
neutralumoirobjektyvumo,galima
rastikurkasdaugiaunekorektiškų
irkorektiškųsinonimųpavyzdžių,
pvz.:psichikos ligoniai–psichikos
sutrikimų turintys žmonės, senas
vyras–garbaus/vyresnioamžiaus
vyras,asocialiosšeimos–nepalankios
šeimos,negras–tamsiaodisirkt.iš

politiniskorektiškumas
kalboje

VaiDaZYKuTė

šiųpavyzdžiųregis,kadnekorektiš-
kižodžiaiyraneigiami,įžeidžiamiar 
pažeminantysžmogųarbažmonių
grupę,okorektiški,priešingai–neut-
ralūs, jaisstengiamasisušvelninti
tikrovėsfaktus.išpirmožvilgsniogali
pasirodyti,kadpolitiniskorektišku-
mastėrakalbinisreiškinys.ištiesųtai
daugplatesniopobūdžiofenomenas,
kuriuodomisiirpolitikosbeifilosofijos
mokslųatstovai.

Po li ti nio  ko rek tiš ku mo 
kilmė

Politiniskorektiškumas(toliauPK1)
neturiniekobendrasuparlamentine
politika.išesmėspolitiniokorektiš-
kumoreiškinysirjopavadinimasturi
skirtingaskilmėsistorijas.Manoma,
kadsąvoka„politiniskorektiškumas“
pirmiausiapradėtavartotitarpkai-
riųjųpartijųatstovų,kuriepartijos
narius,bejokiųišlygųsekančiusparti-
josšūkiais,ironizuodamiėmėvadinti
politiškaikorektiškais.Opolitinio
korektiškumoreiškinioatsiradimas
siejamassustudentųsąjūdžiuameri-
kosuniversitetuosedevintodešimtme-
čioviduryje.Pagrindinisšiosąjūdžio
tikslasbuvokovotiužmažumųteises.
universitetiniojudėjimoatstovaiko-
vojopriešamerikiečiųkultūrosmo-
nopolį,rasistinęirseksistinękalbąir
kaikurioseaukštojomoksloįstaigose
įvedėkorektiškoskalboskodus(spe
echcodes).Jieskatinomultikultūriš-
kumą,reikalavopakeistipriėmimoį
universitetustaisykles,užtikrinant
lygiasteisesrasinėms,etinėms,reli-
ginėms,seksualinėmsmažumomsir
moterims.Taippatbuvoreikalaujama
pakeistiįprastusdėstomosliteratūros
kanonus,kuriuosevyravoVakarų
Europosmąstytojai,mokslininkaiir
literatai2,irįtrauktikitųkultūrųat-
stovųveikalus.
PKšalininkai(kraštutiniaikairie-

ji)šįjudėjimąvadinopaprasčiausiai
multikultūralizmuarpilietiniųtei-
siųsiekimu.Judėjimuipolitinioko-
rektiškumopavadinimąsuteikėPK
priešininkai(konservatyviųpažiūrų
dešinieji),siekdamivisuomeneiparo-

1amerikiečių literatūroje–PC (po li ti cal 
correc tness).
2turimaomenyplatonas,aristotelis,Sha

kespeare’as,Dante,Freudas irvisikiti,pa

dėjępagrindusvakarųeuroposkultūrai.Šie 
vakarų kultūros atstovai vadinamide ad  
whi te ma les.

Matyt,ugdydamiistorinęsavimo
nę,galimetikėtis,kadžmonėspra 
dės labiausuvokti irsavodabartį.
Betjuknemažiauskaudžiaipergy
veniiršiuolaikinėsbažnytinėsdailės
krizę,esipadėjusinemažaipastangų,
gaivindamašiossritieskūrybąmūsų
krašte.

Šiuolaikiniobažnytinioar,plačiau
sakant,krikščioniškojomenositua-
cijanedžiugina,nesXXa.apskritai
pamiršoDievą,mažaikąjaudinabū-
tiespaslaptys.Pradžiojekilomintis
pabandytisuburtidailininkuskata-
likus,nors irnebūtinaikuriančius
bažnyčiai.Pirmojikauniečiųkatalikų
dailininkųparoda„Jėzus“buvoatida-
ryta1994m.gruodžio22d.Kauno
tarpdiecezinėjekunigųseminarijoje.
Perpenkeriusmetusįvykopenkios
religinėsdailėsparodos,kurioseeks-
ponuotaapie200 religinėsdailės
kūrinių.autoriųgeografijagerokai
išsiplėtė:atsiliepėdailininkainetik
išKauno,betirišVilniaus,Šiaulių,

Raudondvario,Druskininkų.Kiek-
vienaiparodaidavėmetemą.antroji
ir trečiojiparodosvadinosi „Gloria
Deo“,ketvirtoji„Veni,sanctespiritus“,
penktoji–„DievasyraMeilė“.Viską
darėmepatys,savojėgomis.Nebuvo
neirėmėjų,neireklamos,betnetrūko
neinorinčiųdalyvauti,neižiūrovų.Tu-
riuvilties,kadparodosdailininkams
padėjosurastibendraminčių,okai
kuriemskunigams–meistrų,galinčių
dekoruoti jiemsprižiūrėtipatikėtas
šventoves.Na,opotrečiosiosparo-
dosvykusidiskusijaapiešiuolaikinę
krikščioniškądailępatvirtino,kadtai
aktualiproblema,kadyražmonių,
kuriemsrūpimoderniosbažnytinės
dailėslikimas,kadjieapietaimąsto,
turinuomonę,kuriągaliišsakyti.

Nemažaipastarojopusmečio„San
doros“, „NaujojoŽidinioAidų“ ir
net„Kultūrosbarų“publikacijųpa
tvirtinašiąnuomonę.Tikimės,kad
atgarsiosulauksiršiamepokalbyje 
išsakytosmintys.

v i S u O m e n ė
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dytiiškreiptąPKjudėjimoideologiją.
Taigiironiškasjudėjimopavadinimas
galbūtnevisiškaiatitinkaPKkelia-
mas idėjas,kuriosvisųpirmaturi
būtisiejamosnesupolitika,osutam
tikramorale.

Po li tiš kai  ko rek tiš ka  kal ba

PKsąjūdžiuipaplitusužuniversite-
tosienų,pagrindinekovospriemone
oficialiojojeirkasdienėjeaplinkojeta-
popolitiškaikorektiškakalba.Pradėti
leistipolitiškaikorektiškųnaujadarų
žodynai iržinynai.Kaikurie išpa-
teiktųkorektiškoskalbospavyzdžių
prigijo(pvz.,juodaodžius(angl.Black)
imtavadintiafroamerikiečiais(Afro
American), pirmininkusįvardijantis
seksistinisžodischairmanpakeistas
chairperson),kitibuvopernelygdirb-
tini irgroteskiški (pvz.,apkūnius
žmonessiūlytavadintigravitational
lychallenged(~traukosneįgalusis),
plikus–differentlyhairsute(~kitaip
plaukuotais)irpan.),todėlsusilaukė
pajuokos.
Kaipmatytiišpavyzdžių,politiškai

korektiškakalbalabiausiaisusijusisu
žodžiais,nusakančiaisžmones,kurie
priklausomažumomsdėl išvaizdos,
odosspalvos,kilmės,religijos,seksu-
alinėspakraiposarvisuomeninėspa-
dėties,nukrypstančiosnuotradicinės
baltųjųviduriniosiosklasėsnormos.
Politiškaikorektiškaisžodžiaissie-
kiamasukurtineutralią,nediskrimi-
nuojančiąir„antirasistinę“kalbą,kuri
paslėptųarneutralizuotųmažumų
„trūkumus“irpabrėžtilygiasmažumų
irdaugumosteises.išpradžiųtrūku-
mai,sąlygojęmažumųdiskriminaciją,
buvorasiniaiaretniniai,tačiauilgai-
niuiskurdas,menkasatlyginimas,ne-
prestižinėspareigos,prastaišvaizda,
negalia,priklausomybėnuoalkoholio,
tabakoarnarkotikųtaposvarbiaisdis-
kriminuojančiaisfaktoriaistobulumo
siekiančiojevisuomenėje.Pavyzdžiui,
Danijojebenamiai,bedarbiai,vieniši
vyrai irmoterys,bevaikėsšeimos,
statybininkaiirkitipanašausprofi-
liodarbininkai,neturintysaukštojo
išsilavinimo,visuomenėje jaučiasi

diskriminuojami,todėljuosbentjau
oficialiojojekalbojestengiamasiva-
dintipolitiškaikorektiškaisžodžiais
(žodžiodarbininkasišvisovengiama
sudurtiniuosežodžiuose, įvardijan-
čiuoseprofesijas, ir stengiamasi jį
pakeistineutralesniaisdėmenimis
funkcionierius,kolega irpan.,pvz.,
DSBarbejder(transportopriemonių
darbininkas,t.y.vairuotojas)dabar
vadinamasDSBfunktionœr).
idantkalbojeatsirastųpolitiškai

korektiškųžodžių,būtinostamtik-
rossocialinėssąlygos.Visųpirma,
norėdamaatkreiptivisuomenėsdė-
mesį,diskriminuojamagrupė turi
būtipakankamaididelė,ojosveikla
–sąmoninga iraktyvi.antra,pati
visuomenėturisąmoningaisiekti ir
skatintidiskriminuojamųjų integ-
raciją.Pavyzdžiui,lietuvojespauda
asocialiemssluoksniamspriklausan-
čiusžmonesvadinapačiaisįvairiau-
siaisneigiamųkonotacijųturinčiais
žodžiais (pvz.,benamiai,beglobiai,
varguoliai,valkatos,girtuokliai,ple
vėsosirpan.),kurie,sprendžiantpa-
galdaniškąpavyzdįirapskritaiPK
ideologiją,yrapolitiškainekorektiški.
Kitaslietuviškasnekorektiškasžodis
invalidas sukėlėnemažądiskusiją
spaudoje,kaiinvalidųdraugijapa-
rėmėkalbininkoVytautoVitkausko
siūlymąįvartosenąsusigrąžintiseną
lietuviųkalbosžodįneįgalusis3.Tad
šiuoatvejutiekvisuomenė,tiekpatys
neįgaliejiaktyviaiirnoriaidalyvavo
sprendžiantkorektiškoirnekorektiš-
kožodžiųlikimą.

PK  kal ba  ir  eu fe miz mai

Turbūtdaugeliuipolitiniskorek-
tiškumasprimena tąpatįkalbinį
mechanizmą,kuriuoremiasieufe-
mizmai,švelnūsirneutralūsžodžiai
arposakiai,vartojamivietojšiurkščių
arnegrabiųžodžių,pvz.,iškeliauti,pa
sitraukti,užmerktiakis–mirti,gera
vieta–tualetasirpan.Tačiauesama
esminiųskirtumų tarpPKžodžių

ireufemizmų.PKžodžiaivartojami
apibūdintižmoniųgrupėms,kurios
skiriasinuovisuomenėsdaugumos,
oeufemizmaiaprėpiažodžius,nusa-
kančiusvisiemsaktualiussocialinius
arkultūriniustabu–mirtį,fiziologiją,
karąirpan.PasiremiantPKžodžiais
stengiamasikovotisutabuarbentjau
įvestinaująpožiūrį,pvz.,psichikos
ligonįvadinantpsichikossutrikimų
turinčiužmogumi,siekiamapabrėž-
ti,kadtaineliga,osutrikimas.Eu-
femizmai,priešingai,yratamtikri
tabupagalbininkai:kaistorąžmogų
vadinameapkūniuarkresnu,pripa-
žįstame,kadtaijautritema,irnieko
nedarome,kadjitokianebūtų.beto,
kaiPKžodžiaiįsitvirtinakalboje,jie
tampapastoviaisposakiais,oeufemiz-
maivartojamitiktamtikrosesituaci-
jose(pvz.,kalbėdamisugedinčiuoju,
sakome,kadkažkaspasitraukė, o
kalbėdamisukitaisgalimevartotiir
žodįnumirė).Dėlšiųpriežasčiųnedera
politiškaikorektiškąkalbąpainioti
sueufemija.

PKkalbosšalininkųir
priešininkųargumentai

PKkalbasulaukėprieštaringųver-
tinimųirsukėlėginčųtarpPKšali-
ninkųirpriešininkų.PKpriešininkai
teigia,jogkalba–nuokalbosvartotojo
nepriklausomasistema,kuriaireikia
sudarytisąlygasvystytisnatūraliai.
Pasak jų, šitaipnorminantkalbą,
natūraliraidapažeidžiama.PKša-
lininkaireikalaujanenatūralios,o
neutralioskalbos.Jieteigia,jogbūtina
reguliuotikalbosvystymosiprocesąir
kurtineutraliusnaujadarus,antraip
kalbosraidagalintinutoltinuovisuo-
menėsporeikių.
antrasPKpriešininkųargumentas

remiasiteiginiu,jogPKkalbaiškrei-
piatikrovę,nes javengiamairnet
bijomadaiktusirreiškiniusvadinti
tikraisiaisvardais.JiekaltinaPK
šalininkusdėldirbtinų,nenatūralių,
paviršutiniškų irtikrovėsneatitin-
kančiųnaujadarų.PKpriešininkai
teigia,jogtuštiirbeprasmiaižodžiai
netenkaturinioirskurdinakalbą.PK

3lenkšasK.,„naujaskalbininkosiūlymas:
neįgalusis“,in:Bičiulystė,19950125.
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šalininkaiįtaiatsakoteigdami, jog
korektiškižodžiaitikraineiškreipia
tikrovės,o,priešingai,jąatspindi;tik-
rovėkintantiirpriejosreikiąpritai-
kytikalbą.Korektiškakalbanesanti
dirbtinėar izoliuotanuogyvenimo,
nesjivartojamavengiantrasistinių
išpuolių,kuriedažnaiprasidedanuo
žodinėsdvikovos.Teigiama,jogetiška
kalbavisuomeneibūtinakaipsociali-
nioelgesiokodeksas.
beto,PKpriešininkaiteigia,jog

kalbosnorminimaspagalPKpriešta-
raujažodžiolaisveiirdemokratijai.
JiekaltinaPKšalininkuscenzūrair
baimespręstimažumųproblemas.
Jieteigia,jogužuotkorektiškainu-
tylėjus, reikiaskatintivisuomeni-
nędiskusiją,perkuriągalbūtbūtų
įmanomapakeistinekalbą,oviešąją
nuomonę.Jųmanymu,naivutikėtis,
kaduždraudusrasistinękalbąišnyks
ir rasistinėspažiūros.Korektiška
kalbadažnaivadinamakalboskosme-
tika,maskuojantinepageidaujamus
tikrovėsfaktus.OštaiPKšalininkai
įsitikinę,jogjeižodžiolaisvėįžeidžia
kitąžmogųarkurstoneapykantą,
jąreikiaribotiircenzūruoti.beto,
anotjų,kalbaturintididžiulėsįtakos
kalbosvartotojopažiūroms,todėlko-
rektiškižodžiaiskatinantysžmogų
laikytisetikos.
Kaipmatytiišabiejųpožiūrių,PK

yraganadviprasmiškasreiškinys.
NorsPKsąjūdžioidėjosremiasilibe-
raliapasaulėžiūra,jųįgyvendinimas
irpropagavimaspolitiškaikorektiš-
kakalbapaprastaisulaukiadidelio
pasipriešinimo.Taipatsitiko tiek
amerikoje,tiekDanijoje4.Kalbininkai
randakelispasipriešinimopaaiški-
nimus:visųpirma,kalbosvartotojai
sunkiaipriimanaujovesirpokyčius
kalboje,antra,PKyra ideologinis
sąjūdis,taigipriimtinasnevisiems,
irtrečia,PKpriešininkamspavyko
sukurtitokiąpolitiniokorektiškumo

parodiją,kuripajėgėpaveiktikalbos
vartotojųnuomonę.

PKlietuviųkalboje

lietuviųkalbosvartotojaidarnė-
rasupažindintisuPKreiškiniuar
bent jau jopavadinimu.lietuvos
spaudojekyladiskusijųdėl tokių
žodžiųkaip invalidas–neįgalusis,
aklas–neregys,medicinosseselė–
slaugovė5.Dažniausiaiteigiama,jog
tamtikras žodismorališkaipase-
no,nebeatitinka tikrovės, turine-
igiamųkonotacijųarpaprasčiausiai
yraįžeidus,todėljįpatariamakeisti 
neutralesniu.irnorsPKsąvokane-
vartojama,akivaizdu,kadšiekal-
biniaipokyčiairodoveikiantkorek-
tiškoskalbos ideologiją.spaudoje
pasigirsta irneįvardyto lietuviško
korektiškumopriešininkų,teigiančių,
jogtokiaisžodžiaiskaippsichiškai
neįgalusbandomanuovisuomenės
akiųpaslėpti„silpnapročiųgausėjimo 
problemą“6.beto,teigiama,jogžodis
negaliavietojinvalidumosukeltųir
kalbiniųproblemų:nejaugipirmos
grupėsinvalidąreikėsvadinti„pir-
mosgrupėsdarbonegaliosžmogumi“7. 
Žinoma,tainekalbininkųnuomonė,
betbūtentjiparodovisuomenėspa-
sipriešinimąPK.
Kaipminėta,oficialiojoje lietuvių

kalbojegalimarastidaugiaukorek-
tiškoskalbospavyzdžių,pvz.,anks-
čiauminėtipsichikosligoniaiarpsi-
chiškaiatsilikęvadinamisutrikusio
intelekto suaugusiaisias, intelekto
sutrikimų turinčiais vaikais, psi
chiškaineįgaliaisiais,neįgaliųvaikų
namai–specializuotaisvaikųnamais,
ojuosgydanti logopedė–specialią
japedagogelogopede.Naujuosiuose
pavadinimuosevengiamavyresnius
žmonesvadintisenaisarseneliais,
pvz.,Dienoscentraspagyvenusiems
žmonėms(plg.seneliųglobosnamai).

4autoreigeriausiaižinomayraamerikosir
Danijossituacija,tačiautikėtina,kadpanašių
ginčųdėlpKiškiloirkitosevakarųeuropos
valstybėse.

5Barauskaitėj.,gudonisv.,„Dėlžodžių
aklas,aklasis,neregysvartosenos“,in:Gim to ji 

skaudibeglobiųvaikųproblemataip
pat turėjo įtakos įstaigųpavadini-
mams:vaikųnamaidabarkartais
vadinamivaikųglobosnamais.spau-
dojenekorektiškaformasugyventinis 
vartojamatikkalbantapiežemiausius
visuomenėssluoksnius.Verslininkųir
kitųįtakingųžmoniųantrosiospusės,
nedavusiossantuokosįžadų,vadina-
mosdraugais ir draugėmis.Tačiau
kalbininkaiteigia,jognevertažodžio
draugas „drengti“nauja reikšme,
verčiaupatariamaneužmirštiformų
mylimasis ir meilužis8.
Norsšiepavyzdžiaiyražingsnis

politiniokorektiškumolink, tačiau
oficialiojojekalbojedažnipolitiškai
nekorektiškoskalbospavyzdžiai,ne-
turintyskorektiškųatitikmenų:kurč
nebylys,aklasis,mergautinisvaikas,
pamestinukas,senbernis,žydras,juo
daodis,trečiasispasaulis.Kaikurios
iššiaisžodžiaisnusakomųžmonių
grupiųpačiosnevengianekorektiškų
pavadinimų(Vilniauskurčiųjųirne
prigirdinčiųjųreabilitacinioprofesinio
mokymocentras,Aklųjųkombinatas).
Galbūtšiepavadinimaiišlikęlaikantis
tradicijos,ogalbūtjienėralabaiįžei-
dūs.Nesantuokiniaivaikaiirvieniši
nesusituokęvyraiirmoterysnorsir
yratabu,tačiaujųatžvilgiukolkas
nesiimamakalboskeitimo(pvz.,an-
glų,vokiečių,danųkalbosevienišus
žmonesimtavadintisingle–žodžiu,
netgisuteikiančiuprestižoirmoder-
nausgyvenimobūdokonotacijų).Kitos
žmoniųgrupės(pvz.,homoseksualai)
vengiaviešumos,todėlirneiškeliaPK
problemos,arbajųatstovųlietuvoje
nedaug(pvz.,juodaodžių,kuriuosde-
rėtųvadintiafrikiečiais).
Žinoma,galimateigti,jogkalbinio

diskriminavimoproblemoslietuvoje
kolkasneaktualios,tiesąsakant,pats
lietuviųkalbosvartotojasdardažnai
nesuvokia,kadžodžiaitaippatgali
diskriminuoti.

kal ba,1995,nr.11,p.3–6;Banaitisv.,„me
dicinosseselė–slaugytoja,slaugėar…?“,in:
Gim to ji kal ba,1999,nr.8,p.7–9.

6Skavinskasp.,„jei taipgersime,sulauk
sime indėnų likimo“, in:Lietuvos aidas,
19980819,p.17.

7jovaišaa.,„nežodisskaudus,olikimas“,
in:Die na,19950107.

8vitkauskasv.,„Buvęįprastižodžiaipasida
roįtartini“,in:Lietuvosaidas,19990923.
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Muziejus, tyrimocentras,mokymo
įstaiga,žuvusiųjųpagerbimovieta
irpaminklasvienojevietoje– taip
trumpai galimaapibūdintiHolo-
kaustomuziejųVašingtone.Moderni
parodapasakojaXXa.žydųistoriją
iki„žydųklausimogalutiniospren-
dimo“.Žaviparodosautoriųprofe-
sionalumas,taktiškumasirskonis:
pritaikytųmoderniųjų technikos
priemoniųgausanepadaroiškančios
muziejausbaidykliųpiliesarsiaubo
filmo.Drastiškiausiusdokumentus–
žuvusiųjųišniekintuskūnus,smurto
irprievartosscenasgalimapamatyti
tiktonorint–jasrodantysekranai
pastatytitaip,kadreikiapasilenkti
arba labaiartiprieiti.Pervisądi-
džiulęekspozicijąnuosekliai laiko-
masitiksloliudytikančiąirmirtį,o
nekaltintiarsuvedinėtisąskaitas.
apskritai–kalbamaasmeniškam,
subjektyviam tau,kuriamveikiau
siūlomapriartėtipriepasakojamos
tragedijos,oneįsisavintiapiejąži-
nias.Turbūtdėltolankytojasgauna
mažąknygelę–gidą,panašųįtapa-
tybėsdokumentą–sunuotraukair
holokaustąišgyvenusiožmogauspa-
pasakotulikimu.būnaypačmalonu
gautikraštiečio–pvz.,lietuvosžydo
–istoriją.Darįdomesnėirįspūdinges-
nėspecialiparodavaikams,skirtatai
pačiaiholokaustoistorijaiirtaippat
„suasmeninta“:tailabairealistiškas
irgausiaiiliustuotasvaikystėsprisi-
minimas.baisipraeitispasakojama
vaikamssuprantamai, tikroviškai,
tačiaunepažeidžiamajųšvelnipsi-
chikairnepertempiamijausmai.
Taitikvienaspavyzdys,kaipžydai

noriaiirsudideliusugebėjimupasa-
kojasavotautosprisiminimus,kadir

iškuratsirandaistorinė
atmintis?

KaTaRZYNaKORZENiEwsKa

skaudžiausius.Požiūriuįsavotautos
istorijąžydaipanašūsįlietuvius:ir
vieni,irkiti(betnevienjie)tikiypa-
tingasavo išgyventųkančiųverte.
Tačiauvertintisavopraeitįviena,o
sugebėtijąpapasakotikitiems–vi-
saikaskita.Pasakojimosrityjedaug
geriausekasižydams,kuriųaukosir
tragedijosišskirtinumu,pvz.,Vaka-
ruose,visuotinaitikima.Tuotarpu
nelabaikasgirdėjoapielietuviųre-
zistenciją,trėmimus,pokarioterorą
beipasipriešinimo judėjimą irlie-
tuvoskatalikuskankinius.Veikiau
lietuvasiejamasujuoduholokausto
istorijospuslapiu,ojeigukasiržino
apiekarą irlietuvospokarį, lietu-
viųdalyvavimasšaudantžydusjam
daugaiškesnis irsuprantamesnis,
negupainiosrezistencijosirKatalikų
bažnyčiosistorijos.
beabejo,tarptautinėatmosferair

politinėpadėtis(kainaciųnusikaltė-
liaibuvotarptautinioteismonuteis-
ti,o fašizmaspasmerktas) išdalies
nulėmėtai,kadkaiptikžydųtautos
genociduitarptautinėbendruomenė
skiriatiekdėmesio.aišku,visuomet
atsirastokių,kurierodyspirštuįga-
lingusžydųresursus:pinigus,įtakos
sferasužsienyjeirpropagandosprie-
mones...Tačiautokssupaprastintas
paaiškinimasneleidžiaįžiūrėtisvar-
bausir įdomausdabartiniųžydųir
lietuviųsantykiųaspekto:abipusiški
kaltinimai, įtampos irginčai tarp
abiejųtautųdažnaikylaišskirtingų
praeitiesinterpretacijų.Juosgalima
aprašytikaipskirtingųkolektyvinių
atminčiųkoliziją.
Kolektyvinėatmintisnėra(arne-

būtinaiturireikšti)istorinėstiesos,
dėlkuriosprofesionaliai ginčijasi

istorikai, priešingybę.Tai kolek-
tyvo irbendruomenės (šiuoatveju
tautos) praeities interpretacija ir
pasakojimas, „supaprastintas“ ir
priderintaspriestatistiniopiliečio
pajėgumoįsimintiirsuprasti(tiks-
liau–įprasminti)praeitį.Kolekty-
vinėatmintis–neišskirtinėtautos
savybė:jąpaprastaiturišeima,kuri
norsšaliesdalis,bažnyčiaarkokia
kitabendruomenė.
literatūrologaiarkultūrosantro-

pologaipasakytų,kadkalbamene
tiekapie istorijos falsifikavimąar
iškraipymą,kiekapieistorinįmitą.
Teisingai,tačiaupraeitiesmitas,kil-
mėsirtęstinumolaikebuvimassudaro
svarbiąindividųsocialinioidentiteto
dalį,okartaisnetpatįpagrindą.Žy-
dai–aiškiausiaspavyzdys,betjokiu
būduneišimtis.Teigiamasįvaizdis,
tiekindividualioje,tiekirkolektyvi-
nėjeplotmėje,–darnausindividovys-
tymosisąlyga.Taigipozityvus,aiškus
požiūrisįsavolietuvišką(tautinįar
pilietinį)„aš“būtinasirpiliečiųda-
lyvavimuipolitiniame–visuomeninia-
megyvenimebeigeriemssantykiams
irefektyviambendravimuisukitų
tautybiųatstovais.
lietuviųatvejuteigiamos,aiškios

istorinėsatmintiespostulatasatrodo
ypačsunkiaivykdomas.irantrojopa-
sauliniokarometas,irpokaris–ypač
sudėtingilaikotarpiainetikfaktų,bet
irmoraliniųvertinimųpožiūriu.Tad
nekeista,kadŽemaitijosmoksleiviai
ikišiolkalbaapiepartizanuskaipapie
„banditus“,opasimetusimokytojaaiš-
kina,kad„čianiekaskitaippartizanų
irnevadina“.Vilniauskraštolenkai,
užuotskelbęarmijosKrajovosšlovę,
apiekarąnenorinėkalbėti:prisimena
tik,kadšaudė,tačiaukas,kąirkodėl
–persudėtingairperbaisuprisimin-
ti.Tuotarpudarilgokaipoatgimimo
keitėsilietuvojevalstybiniųšvenčių
kalendorius,ožmonėsgatvėjekartais
nežinojo,kodėliškeltostrispalvės.Pir-
mojoprezidentoinauguracijavienus
juokino,kituspiktino,trečiusžavėjo.
Nebuvoirturbūtikišiolnėraaišku,
kąšvęsti,kąminėti,okąkuogreičiau
išstumtiįužmarštį.
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Darirdabar,atrodo,lietuviai(pilie-
tineprasme)neturibendro,teigiamo
savo įvaizdžio, todėl suprantamas
„visuomenėsnorasnegrįžtiprieant-
rojopasauliniokaro,oypačprieholo-
kaustoklausimo,“–taipkritiškairašo
užsieniožurnalistas.Šispraeities
neaiškumasirsudėtingumas,onelie-
tuvių„įgimtas“antisemitizmas,vertė
„nutylėti“holokaustoklausimą,taip,
kaipdabardaugelįverčianežinoti
irnenorėtisužinoti,kas,pvz.,buvo
lenkųarmijaKrajovairkasbendra-
darbiavosuslaptąjasovietinepolici-
ja.Neišimtisirlietuviųdalyvavimo
vykdantholokaustąklausimas.
lietuvospiliečiams,kurieneturi

aiškiosirteigiamossavokraštopra-
eitiesvizijos(otokių,atrodo,nemaža
dalis),holokaustomoraliniskrūvisbus
nepakeliamas.Radikalusšioklausimo
iškėlimasgalisukeltivisainetikėtas
irnepageidautinasreakcijas,pvz.,
kurstyti „gynybinį“antisemitizmą
arba(ypačjaunesniųjųatveju)įteig-
ti lietuviožydšaudžioįvaizdį.Todėl
programas iršvietimo iniciatyvas,
kalbančiasapieholokaustąirlietuvių
atsakomybęužjį,reikėtųvykdytilabai
atsargiaiiratsakingai.Netodėl,kad
būtųiškraipytaarnutylėtagėdinga
praeitis,betdėl to,kadpapildoma
baisiųprisiminimųdozėgalinetiek
žadintisusitaikymąirdorovinęreflek-
siją,kiekkeltipapildomustautinius
kompleksusirksenofobiją.apietai
vertėtųsusimąstytitiems,kuriems
ypačrūpineigiamųlietuviųnaciona-
lizmoapraiškųįveikimas.
Visiškaiteisingaitokios„neigiamos

nacionalizmoapraiškos“siejamosir
sukolektyviniaisatmintiesprocesais.
Opagrindiniuveiksniu,formuojančiu
istorinęatmintį, laikytinosistorijos
irliteratūrospamokos.Panašųvaid-
menįatliekaseneliai irproseneliai,
pasakodamivaikamsapie„senovę“.Jų
pasakojimaidaugeliuibuvovienintelė
sovietinioistorijosdėstymoalterna-
tyva.Tačiauirdabarpasitaiko,kad
seneliųirmokyklosistorijosvariantai
nesutampa(pvz.,minėtasŽemaitijos
atvejis).Mažato,yramokytojų,kurie
šventaitiki,pvz.,amžinuojulenkųir

lietuviųkonfliktuirpagoniškoslietu- 
viųkultūrospranašumu,lyginantsu
krikščioniškaEuropa,norsuniversite-
tųistorikaitvirtinavisaikitaip.Kaip
kartaisprasitariašvietimoproblemų
žinovai,yrairtokiųpedagogų,kurie
sakosimatęritualiniusžydųįrankius
krikščioniųvaikųkraujuigręžti...O
tairodytų,kadnevisuometgalima
pasikliautimokyklosvaidmeniuku-
riantteigiamą,aiškiąistorinęatmintį.
Jeigumokyklapasikliautume,liktų
klausimas,kądarytisumokyklosjau
nebelankančiais.
čiadaugkasparodytųpirštuįisto-

rikusirjiemsužkrautųatsakomybę
užtautosistorinįsamoningumą.Kiti
primintųšeimosirvyresnėskartos
vaidmenįšiojesrityje.Galirteisin-
ga,juolabkadirkaikurieistorikai,
iraktyvūspastarųjųdešimtmečių
istorijosdalyviaibei jųpalikuonys
šią atsakomybęprisiėmė.Tačiau
tam,kadbūtųparodytaaiški, su-
prantamairkartu–kiekįmanoma
–mažiaunutolintanuo „universi-
tetinės“praeitiesvizija,neužtenka
neiatskirųveikėjųpasiaukojimo,nei
giliosistorinėssavimonės,neisavų
prisiminimųgausos,neiišsamiųis-
torijosstudijų.Kolektyvinėatmintis
neatsirandaiš„bendrosatmosferos“,
„laikųdvasios“irnegimstasavaime
kaipindividualiųistoriniųpatirčių
sintezė.Kaipdaugelissocialiniųreiš-
kinių,socialinėsatmintiesatsiradi-
masirturinysišesmėssąlygojamas
visuomenėsirvalstybėsinstitucijų
veikimo.
Šįatmintiesinstitucionalumąlabai

taikliaiiliustruojažydųirKatalikų
bažnyčiossantykiai.bažnyčiosinsti-
tuciniaiautoritetai,bendraudamiir
bendradarbiaudamisužydųatmin-
ties įstaigomis ir organizacijomis,
iš esmėspakeitė istorinę žydų ir
krikščioniųatmintį,apiekąnoriai
rašėvisilaikraščiaipošv.Tėvovizito
artimuosiuoseRytuose.Pačiųžydų
atmintis labai institucionalizuota,
pvz.,YadVashem,Holokaustomu-
ziejus,wiesenthalio centras– tai
aukštoprestižoįstaigos,neturinčios
niekobendrasuegzaltuotumėgėjiš-

kumuirnesitenkinančiosviendar-
buotojųpasišventimuirentuziazmu.
Šiecentraipasitelkiaspecializuotą
aparatąpraeičiaitirti,betvisųpirma
sukauptasistorinesžiniaspaverčia
kolektyvineatmintimi.
Pastarajamtiksluilabiausiaitinka

muziejai.Pokarioistorijaparodė,kad
irteismaiatliekaatmintiesformavimo
funkciją.Tiksliausiaspavyzdys–jau
minėtasNiurnbergoteismas.betir
buvusiųkomunistiniųšaliųteismuo-
se įvykoirtebevykstakolektyvinės
atmintiesprocesai:komunistųpašali-
nimasišpolitiniogyvenimočekijojeir
liustracijalenkijoje(kuriškandidatų
įaukštesniusvalstybėspostusreik-
alaujamadeklaracijųapiesantykįsu
slaptomisllRtarnybomis),Gaucko
įstaigosveiklaRytųVokietijoje–visa
taireikėtųsuprastikaipsimbolinįko-
munizmopasmerkimąiratitinkamą
praeitiesvertinimą.
lietuvosvisuomenei teismoke-

liaslabainepatiko.buvoatsisakyta
visuotinaiteistiirbaustinetikko-
munistus,betirslaptosiospolicijos
darbuotojus.Teismaisusidomėjotik
pavieniaisatvejais.Taipsovietizmo
atmintiesklausimasbuvodepolitizuo-
tas.Politiniselitasatsisakėpraeities
svarstymo,demonstratyviaireikalą
palikdamasistorikams.Nepaisantto,
nuoistorijosnepavykopabėgti,irjos
vertinimaitebeliekaideologiniu–poli-
tiniuatpažinimoženklu.Tačiauviena
liekaaišku– išpolitikųnegalime
tikėtisaiškios,bendrosirbentkiek
lietuviamsteigiamospastarųjųsep-
tyniasdešimtiesmetųvizijos.
liekamuziejiniskelias.lietuvoje

jisturigeruspagrindus:egzistuoja
tyrimocentrasirarchyvas–lietuvos
gyventojųgenocidoirrezistencijosty-
rimocentras,skirtas„ypatingosios“
praeitiesnagrinėjimui.Tačiaujoveik-
lamažaitesusiliejasusvarbiausiomis
visuomenėsgyvenimosferomis,kur
formuojamakolektyvinėatmintis:
mokyklairžiniasklaida.Nėra,atrodo,
irpatiesmuziejaus,kurioneatstosnei
tuščioslukiškiųkameros,rodomos
publikaipriešrinkimus,neižuvusių
partizanųnuotraukos, iškabintos
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RusijosprezidentasVladimirasPuti-
nastoliauvykdosauišsikeltąuždavi-
nį„sutvarkyti“–privestivporiadok 
–šalį.Šisnelengvasdarbasvyksta
keliuosebaruose: tai santykiai su
gubernatoriaisbeioligarchais,ekono-
mikosreformairkovasuvadinamuoju
tarptautiniuterorizmu–taiyrasu
čečėnais.
Ekonomikojepotruputįslenkaprie-

kinmokesčiųreforma.Dūmapatvir-
tinodidesniusmokesčiusbenzinui,
tabakuiiralkoholiui,mattaipreikėjo
kompensuotipajamųmokesčiosuma-
žinimąikitrylikosprocentų.Ministras
pirmininkasMichailasKasjanovas
buvonepatenkintas, jogDūmaap-
karpėnumatytąjįminėtųmokesčių
dydį–pvz.,benzinomokestispadi-
dėjo„tik“trigubai,oneketurgubai,
kaipsiūlėvyriausybė.beto,Dūma
balsavopriešapyvartosmokesčio
panaikinimą,taigiatmetėvienąsvar-
biausiųmokesčiųreformosramsčių.
Kasjanovasišreiškėpageidavimą,jog
Dūmanesismulkindamapatvirtintų
visąmokesčiųreformųpaketą,nes
visijameesantyspasiūlymaiesąlabai
susiję.TuotarpuprezidentasPutinas

atkreipėdėmesįįinfliacijospavojųir
nurodėvyriausybeibeiCentriniam
bankuiimtispriemonių.
sričiųvaldymoreformastabtelėjo,

nesFederacijostaryba,sudaryta iš
sričiųgubernatorių,birželiopabaigoje
atmetėDūmospatvirtintus įstaty-
mus,kurieleistųkeistinusižengusius
gubernatorius.Kremlius reagavo
ramiai,teigdamas, jogskubėtinėra 
kur,anksčiauarvėliaubussusitar-
ta,ogubernatoriųnenorasbalsuoti
užsavoneliečiamybėspanaikinimą
esąssuprantamas.Perprezidento 
susitikimussuDūmosirFederacijos
tarybosdeputataisbūsią ieškoma
kompromiso.Dūmospirmininkas 
Genadijusselezniovas tarpkitko
užtikrino,kadDūmabetkadagali
nesunkiaiįveiktiFederacijostarybos 
veto.selezniovassantūresnisužpre-
zidentopatarėjąsergejųKotenkovą,
kurisprasitarėvisviena„pasodin-
siąs“keliasdešimtpačiųneklusniausių
gubernatorių.
PutinožadėtasirGusinskioareštu

tarsipradėtaskarasprieš oligar-
chuskolkaspriklauso „keistųjų“
kategorijai.Gusinskisareštuotasir

rusiškaapyvoka

ViRGisValENTiNaVičius

antKGbrūmųsienosprieGedimino
prospekto.Kaiprodožydųpatirtis,
muziejusgalibūti irmokymosi, ir
tyrimų, irpagaliauaukųpagerbi-
movieta.Visdėltosvarbiausia,kad
taigalėtųbūti irsocialinė įstaiga,
kuriaktyviaiprisiimtųvisuomenės
kolektyvinėsatminties formavimo
vaidmenį, jeigupolitiniamediskur-
seneatsiradovietosšiaiproblemai
svarstyti.
Tiesa,galimairnekurtipapildomų

institucijų,neleistipinigųneprag-

paleistas,jampateiktikaltinimaipik-
tnaudžiavimu,iškeltavienakitabyla
jopadėjėjams,tačiaukitųoligarchų
atžvilgiukaroveiksmųnematyti.Juk
negalimalaikytikaroveiksmufakto,
jogPutinasstaigapasikvietėKrem-
liunpasikalbėtižinomątelevizijos
vedėjąsergejųDorenką.Niekamne
paslaptis,jogDorenkayraoligarchų
oligarchoborisoberezovskio gar-
siakalbisjampriklausančiojevisuo-
meninėjeORTtelevizijoje.užypač
nuožmųšeimininkointeresųgynimą
Dorenkakrikštijamasberezovskio
„sarginiušunimi“.
PutinaspasikvietėDorenkąantki-

limopoto,kaišisaktyviaistojoginti
persekiojamąGusinkį.Teisybė,toji
gynybaneprasilenkėsu ištikimybe
Kremliui.DuodamasinterviuGusins-
kiotelevizijaiNTV,sergejusDorenka,
konkuruojančiosORTatstovas,aiš-
kino, jogGusinkįsuėmę„marširuo-
jantysrobotai“,kurienetaipsupratę
išKremliaussklindančiussignalus
irareštavęGusinkį,otaiesąsmūgis
spaudoslaisvei.Girdi,jautuomet,kai
ministrupirmininkutapoJevgenijus
Primakovas,daugteisėsaugosparei-
gūnųirgubernatoriųneteisingaisu-
pratę,jogatėjolaikas„sodinti“.Pasak
Dorenkos,Putinoatėjimąvaldžion
nevienaspolicininkasirprokuroras
suvokėkaipakstinąpereitiįpuolimą.
ORTtelevizijosvedėjassakėmanąs,
jogšie„robotusįaudrinantysimpulsai“
sklindaneišPutino.
Dorenka iruž jonugarosstovin- 

tisberezovskisnesiskaitėsuprie-
monėmis, per rinkimus remdami
Putino kandidatūrą. Po rinkimų 
berezovskisirjosarginisšuobalan-
suojatarpdviejųkraštutinumų–noro
pamokytiGusinskį,senąberezovs- 
kiopriešąirkonkurentą, irbūtiny-
bės įtikintiPutiną, jogkareprieš 
oligarchusesamatamtikroslinijos,
kuriosnevaliaperžengti–taiyrane-
galimaskriaustipatiesberezovskio.
Oligarchųoligarchas jaupraėjusį
mėnesįparodėsavonepriklausomy-
bę,užstodamassričiųgubernatorius,
kuriemsant sprandokaboPutino
apygardųvaldymoreforma.

matiškiemstikslamsirvisiškaipa-
grįstaiviltis,kadgeriausiaipraeities
žaizdasišgydyslaikas.ir,aišku,tikėti
nepaprastužydųgudrumuirapsuk-
rumu.Jukjieįtikinovisusužsienio
žurnalistus,kadjųaukapativertin-
giausia,kančiospačiosdidžiausiosir
kadkitostautos(sulietuviaisprieša-
kyje)–amžinižydųpersekiotojai.
Oapietokiąmažytęlietuvąneikas

žino,neiklausytinori.
Todėl,kadjinebyli.irdarsuprasta

atmintimi.
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savoruožtuprokuratūrapradėjo
tirtisuberezovskiususijusioAerofloto 
finansus,–taiteoriškaigalimabūtų
laikytiPutinoatsakymu,tačiaugali-
mapaaiškintiirDorenkos„marširuo-
jančiųrobotų“savarankiškairodoma
iniciatyva.Šiaipartaip,Dorenkair

berezovskiskolkaslinkętikėtirobotų
teorija,oPutinasperpokalbįKremliu-
jesuDorenkakažinarbandėįtikinti,
jogyrakitaip.
bizantiškai painiųberezovskio

santykių suKremliumikontekste
būtųlabaiįdomusužinoti,kąPutinas
aiškinoDorenkai,tačiaupastarasis
nebuvo linkęs išpasakotipokalbio
suprezidentu turinio. „Norsmes
nesusitarėme, jogašnepasakosiu
apiesusitikimąarbajoturinį,man
atrodo, jogjosmulkmenųnereikėtų 
skelbti,“–dėstėpavyzdingaisupra-
tingasDorenka.
Tuo tarpudienraštisKomersant  

išspausdina straipsnį, jog netru-
kusatsistatydinsMaskvosmeras
lužkovas,gerasGusinkiodraugas.
lužkovaslabaienergingaikritikavo 
bičiulioareštą–jisnetgisiūlėsipa-
keisti jįbutyrkųkalėjimokamero- 
je.laikraštisKomersantpriklauso–

tainetikėtumas!–berezovskiui.
beje,interviulaisvėsradijuibere-

zovskisganėtinaižaismingaipasiūlė
perduotisavoturimasORTakcijas
valstybei,nesjam„nusibodękištipi-
nigusįteleviziją,iškuriosjisneturi
jokiopelno“.Teisybė,berezovskis
pripažino išORTgavęs „begalinę“
politinęnaudą.DienraštisMoscow
Timespastebi,jogtikišinterviulais-
vėsradijuipirmąkartą,irbūtentiš
berezovskiolūpų,sužinota,jogjisturi
49%ORTakcijų,olikusiasvaldanti
valstybė.Niekasligšiolnežino,kokiu
būduberezovkis tasakcijasgavo,
galop,artikrai49%–visijauseniai

apsipratęsunepajudinamatiesa,jog
ORTpriklausojam.
Kad irkoksbūtųpaslaptingasis

Dorenkospokalbis suprezidentu,
panašu, jogPutinasmėgsta,pirma,
„tiesioginįdarbąsužmonėmis“,kaip
kitadosmėgdavoamžinatilsįleoni-
dasbrežnevas,ir,antra,turireceptą,
kaipdaryti,kad„būtųgeriau“,kaip
amžinatilsįJurijusandropovas.abu
Rusijosprezidentopomėgiaibuvo
pademonstruotiŠiaurėsOsetijosMoz-
doke,kurPutinasnetikėtaiužgriuvo
spręstinekeistokarosuoligarchais,
bettikrokarosučečėnaisproblemų.
Dėlčečėnųsavižudžiųišpuolių,per

kuriuosžuvodešimtysrusųkarei-
vių,Rusijosprezidentasprigrasino
„atsakinguspareigūnus“, jogreikia
įgyvendintivisasbūtinassaugumo
priemones.Putinoreceptasvienasir
taspats–kiekvienasturiatliktisavo
pareigą,laikytisdrausmėsirgriežtai
vykdytivyriausybėsnurodymus.„Jūs
privalotegriežtai irtiksliaivykdyti
visusgynybosministroįsakymus,o
vidausreikalųministrąnoriuperspėti,
jogreikiaveiktiryžtingiau,nuosekliau
irgreičiau,“–antkilimosustatytiems
ministrams irgenerolamskalbėjo
Putinas.
Vadinasi,tetrukdoamžinoji„teisingo

vykdymo“problema.Rusijospreziden-
tas,regis,neabejojadėlvyriausybės
ir savopatieskompetencijosduoti
„teisingusnurodymus“.Norinenori
lendagalvondarprieš1992m.sei- 
mo rinkimus algirdo brazausko
duotaskonservatorių (tuometdar 
sąjūdininkų)tariamonekompeten-
tingumoapibrėžimas.„Kaipjiegali
valdyti, jeinet žmoniško įsakymo
nemokaparašyti,“–tadapiktinosi
brazauskas.Putinas, atrodo, tai-
syklingairašytiįsakymusmoka,rašo
greitaiirdaug.
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Neseniaibendraudamassuviešosios
nuomonėstyrėjaisiranalitikaispa-
tyriau, jogapietrečdalismūsųtau-
tiečiųvisaipalankiaivertintųtokius
valdžios sprendimus, kaipseimo
suspendavimasbeipolitiniųpartijų
draudimas.Dardaugiausveikoproto
irpilnųjėgųpiliečiųsutiktųsumirties
bausmėsgrąžinimu įmūsųteisinę
sistemąirkitais„tvirtosrankos“val-
džiosatributais.
likusieji–neremiantystokiųveiks-

mų–nelabai tampriešintųsi,o ir
norėdamipasipriešintivarguarrastų
kokiųnorsteisiųpriemoniųtąpada-
ryti.Piliečiaiperskaitytų laikraš-
čiuoseapietai,kadvaldžiadabarbus
kitokia,diskutuotųarilgam,vienas
kitasbandytųgalprotestuoti.„Tvir-
taranka“ juktautiška,patriotiška,
vienodaiginantiirnuoWilliamso,ir
nuoLukoilo.
„Tvirtairankai“neužkirstųkelioir

briuselis.Pasibartų,pagrasintų,kad
narystėsVakarųEuroposstruktūrose
biznisgalisustoti,oblogiausiuatve-
juišreikštųnerimądėltokiųįvykių.
Vyriausiamderybininkuitektųpa-
pildomaipaplušėti, įrodinėjant,kad
laisvamžmonių,prekių,paslaugų
irkapitalo judėjimui tautiečiųap-
sisprendimasnepakenks,o išorinės
sienosapsaugatikpagerės.irtiek.
Viršadministraciniųpastatųple-
vėsuostokiospattautinėsvėliavos,
žiniaspertelevizijąskaitystiepatys
diktoriai.irbusramiau.
autoritarinėsvaldžiosatsiradimo

scenarijųtaipvaizdžiainupiešėvienas
lietuvoskaimointelektualas,klaus-
damas,artikraitasscenarijusatrodo
beprotiškas,arbepročiaistapomūsų
tautiečiaiirjųvaldininkai.atsakiau,
kadviešojiopinijaapievaldžiąlietu-

EUROPA...

Slaptasisautoritarizmožavesys

EGiDiJusVaREiKis

vojemažaikuoskiriasinuoopinijos
visamepokomunistiniameregione.
Galirvisalaimė,kadnesameblogesni,
betirnegeriau.
Politologaivisataivadinademokra-

tijoserozija.istoriniųanalogijųmėgė-
jaimatoaibępanašumųtarpmūsų
laikmečio ir tarpukario, kai visa
VidurioEuropa1918–1920metais
pradėjosavonepriklausomąbūtįde-
mokratinėmisvalstybėmis,opokelių
dešimtmečiųbaigėautoritariniais
režimais,beje,palikusiaisdaugeliui,
neišskiriantlietuvių,visaineatgra-
siusprisiminimus...
lenkijosužsienioreikalųminist- 

rasbronisùawasGeremekas sim-
boliniais2000metaisvienojesavo
kalbųsakė,kadlenkijadžiaugiasi,
jogpagaliaubuvoatstatytasistorinis
teisingumas–lenkijapagaliauyra
teisingojeEuropospusėje,yratikro-
siosEuroposdalis.
Panašiaigalėtųpakalbėtiirlietu-

vosvadovai(ypačpoto,kaibuspriimti
įNaTO).Nekitaipapiesavąirnesa-
vąpusęEuropojekalbėjoVaclavas
Havelas.Tačiaukodėlčia irdabar
demokratijosirpilietinėsvisuomenės
kūrimoįkarštyjevalstybiųvadovams
taipatrodo?NeiVytautui,neiJogailai,
neiJonuisobieskiuinepavykspri-
tvirtintididžiojodemokratoaureolės.
Renesansoitalijosmiestaiklestėjo
valdomi,žvelgiantšiuolaikiškai,įta-
kingųšeimų–mafijiniųstruktūrų,net
amerikiečiaisavopavyzdinędemok-
ratijąkūrėrealiaitaipirnepanaikinę
vergovės.
Kasgituometnustatė,kad

liberaliosdemokratijosprin-
cipais tvarkomalenkijaar
lietuvayratasbūvis,kokio
tautos taip laukė šimtme- 

čiaisiružkokįkovojo?
Tikriausiainenustatėniekas.Tie-

siogminėtilenkaiirlietuviaipasijuto
laisvitada,kaiVakarųEuropojevyra-
voliberaliosdemokratijosidėjos.Nu-
vertusioskomunistiniusrežimusVidu-
rioEuropostautosgavojausuplanuotą
istoriją,schemą,–kaiptaptitikrais
europiečiais.Visųpirmasukurtista-
biliądemokratiją,rinkosekonomiką,
perimtivakarietiškąteisinęsistemą
irtaipplaningaiįsilietiįvadinamąją
integruotąEuropą.Nėvienameiššių
planųneradausvarstymų,kasbusdar
vėliau.Ojųtikriausiaiirnegalėjau
rasti–demokratija,rinkosekonomika
irt.t.planuojamikaipamžinidalykai.
Podemokratinėvisuomenė,vadinasi,
galiatsirastinebentdėlkažinkokio
sunkiai įsivaizduojamokataklizmo.
Demokratijospabaiganenumatyta.
Vidurioeuropiečiamsnukrypimas
nuodemokratijos formaliaireikštų
išeliminavimąišvisoEuroposinteg-
racijoskonteksto.
bet jukdemokratijosamžinumo 

mitasgriuvonekartą.Prisiminti
galima irantikinędemokratiją, ir
vėlyvųjųviduramžiųsavivaldasbei
parlamentarizmus.Demokratijosat-
rodėbejėgėspriešautoritarizmą,jėgą,
protąiremocijas,tuotarpupiliečiai
nebuvopasiryžędemokratijosginti
taip,kaipturėtų.
Kalbėdamiapieteisingasirnetei-

singaspuses,grįžimąįEuropą,net
irnenorėdami,pasiduodameistorijos
planavimopagundai. istorijospla-

navimas suponuoja
valingąkišimąsiįjos
procesą.Jeiciviliza-
cijasuplanuojasavo
ateitį,kylanatūralus
noraspaveiktisavos
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istorijoseigątaip,kadviskasvyktų
planingailinklaimingosar„laimin-
gos“pabaigos,t.y.kurtiistorijąkryp-
tingaiirkryptingaijąinterpretuoti.
Tačiaunėrajokiųgarantijų,kadsu-
kurtasistorijosplanasyranatūrali
istorijoseiga.Jeieigaprieštarauja
planui,ideologijairistorijakuriama
„perjėgą“.ikikrizės.
antikospatirtisdemokratijosamži-

numonepatvirtino.Platonassavoje
Politeaiškėlėvadinamąją„santvarkų
rato“koncepciją.Pasakpastarosios,
santvarkosturėtųkeistiscikliškai:
aristokratijosvaldymąkeičiatimok-
ratija,kuriosmetuvaldovoautoritetą
keičiapinigųįtaka,pastarąjąkeičia
oligarchija,ošilaipsniškaidemokra-
tėja,plėsdamasprendimąpriimančių
žmoniųratą.Demokratijosribotumai
gimdominėtądemokratijoseroziją,
išvirstančiątironija.Tironasveikiai
sukurianaująaristokratiją,irciklas
kartojasi.
Politikaipraktikaipasakys,kadPla-

tonociklastaipirneapsisuko–nebuvo
nėvienosvalstybėsantikojearVidu-
ramžiais,patyrusiosnuosekliąPolitea 
numatytąsantvarkųkaitą.
TačiauPlatonoabejonėsbetkokios

visuomeninėstvarkosamžinumuis-
torijosbuvopatvirtintos.Demokratus
pakeitusiųtironųtaippatnestigo,
jųnestingairšiandien.literatūrinė
„Patriarchorudens“ išmonėparodo
netikautoritarinėsvaldžiosrudenį,
GabrielisGarcîîaMãrquezasprisime-
nairoptimistinįpatriarchopavasarį,
revoliuciją,pakeitusiąnepasiteisinu-
siąvaldžią–galirdemokratinę,tačiau
seniaisuėstąkorupcijosbacilų.
Kuogitadypatingadabartinėde-

mokratija,kurididžiąjadalimiyra
apšvietosepochosproduktas…?
stebėdamaspokomunistinęEuropą,

neretaimatau,kokiąžaląjaušiandien
atnešėistorijosplanavimasirnekves-
tionuojamasliberaliosiosdemokratijos
modelis.Politikai,vaikydamiesi jo,
tapopragmatikais,pasišovėtobulai
tvarkytibiudžetą,rašytigeraskon-
stitucijas ir rasti idealųvalstybės
valdymobūdą.Pakankapaskaityti
spaudąirpaklausytipolitologų,kad

suvoktumdemokratijosnekintamumo
mitopoveikį.atsistatydinęir„nuvers-
ti“premjeraibeieiliniaiministraiir
netrinkėjaiapgaudinėjasave,guos-
damiesi,kadsuklydoperskirstydami
biudžetą,permažainurėžėirperdaug
atidavėnetaižinybai.Jiemsatrodo,
kadrinkėjai,tiksliau,tautosmyliarba
nemylijųtikužtai.
Visaine.Rinkėjomeilėarneapy-

kantaištrykštanetodėl,kadpremje-
rasXnetaiptvarkėšalįarneturėjo
pakankamaipinigų.Žmonėspyksta
antpolitikųužamoralųvalstybės
tvarkymą,mažato,turiteisępykti,
nesdemokratinioprocesometusuteikė
mandatątvarkytišalį.Pralaiminčios
partijos,politinės „švytuoklės“yra
neblogesniųargeresniųprogramų
padarinys–taimoralėsdalykas.Tai
galiausiaismūgisdemokratijai–ne-
kaltaidėlpolitikųnemoralumo,bet
negalinčiaisavonekaltumoįrodyti.
Konfucijusmokėsavąjįvaldovąbū-

tivisųpirmamoraliniuautoritetuir
netrukdytinatūraliaiistorijostėkmei.
Zbigniewasbrzeziñskis„Nebevaldo-
mamepasaulyje“teigė,kad,nepaisant
gerųEuropossavybių:
„Šiandiendaugumai europiečių

labiausiairūpigerasgyvenimas,api-
būdinamassąvokomis,būdingomis
neturinčiaigilesniofilosofinioturinio
vartotojiškaiamerikosetikai[...],jos
(Europos)naujosšventyklosdabar
supermarketaiirdisneilendai,o jos
misijavislabiauorientuojasiįmate-
rialistiniųirjausminiųįgeidžiųtenki-
nimą.[...]Nenuostabu,kadgyvenimas
nesugebančiojeskelbtisavųvertybių
Europojekeliatuštumoirvienatvės
pavojų. [...]dėlpaplitusio tuštumo
jausmoirrūpinimosipirmiausiaže-
miškomisgėrybėmisatsirandagalintis
keltinesantaikąpolitinisnuobodulys.
[...]KolEuropanesukurspolitinės
tapatybėsirnesuteikssavovienybės
vizijaiambicingesnioirpatrauklesnio
turinio,jiliksbeveidėirbedvasė“.
suprantama,tokiojesituacijojede-

moralizacijanetrunkaateiti.Vakarų
Europa,kitaip,nei įprastamanyti,
nėrakokianorsdemokratijostradicijų
tvirtovė.bebritųirskandinavų,de-

mokratijojeXXa.gyvenonedaugiau
kaip2–3kartas.ŠiaprasmeVidurio
europiečiamsnėrakogėdytis.
amerikietiškademokratija,daž-

niausiairodomakaipdemokratijos
etalonas,yragan išimtinisatvejis.
JaVdemokratijos ideologųbandy-
maiįgyvendintiamerikietiškąmodelį
Europojegali sukelti šiandiendar
nenumanomųpasekmių.
Jugoslavijoskrizė–pirmojirimta

krizėpoEuroposbesienųdeklaravi-
mo,Mastrichtoirpolitinėsintegracijos
–parodė,kieksilpnosyraEuroposde-
mokratijosgalimybės.Nekalbantapie
tai,kadJTarNaTOpademonstravo
labaijaukukliussavosugebėjimus,
nedemokratiška, betpakankamai
tautiškaiangažuotairkonsoliduota
serbijasėkmingaipasipriešinoviso
oficialauspasauliospaudimui.irakui
nukautitekomobilizuotigigantišką
karinęmašiną,oRusijapralaimėjo
nedidelei irvisaineeuropietiškos
demokratijospagrindais tvarkytai
čečėnijai.atrodo,kaddemokratijos
busbejėgės, jeimuspasieksnauja
hantingtoniškųapokalipsiųbanga.
arnetodėlminėtamkaimointelek-

tualuidemokratijatapopanašiįpalie-
gusią,betsavimipatenkintąponiutę,
nebesugebančiąsusivokti,jogaplinkui
neviskasgerai.armes,sugebėjęja
žavėtis,pasiryšimeirginti,otaireiš-
kiamobilizuotisirrastiemociniusir
moraliniusstimulustaidaryti?
Priešpenketąšešetąmetųstuden-

taisiūlydavosirašytibakalaurinius
irmagistriniusdarbusapiedemo-
kratijos raidą,demokratiškai for-
muojamųinstitucijųsąveiką,teisinę 
demokratiniųvalstybiųsistemąirjos
tobulinimą,tarptautinįsaugumą.
Pastaruojumetudaugėjanororašyti

apieterorizmą,valstybėsperversmus,
autoritarinių režimųsilpnąsias ir
stipriąsiaspusesirnetpatriotizmą
autoritarizmosąlygomis.Gavuspir-
muosiustokiuspasiūlymus,norėjosi
sakyti,jogtaitruputįegzotiškosirnet
marginaliostemos.Dabartonebesa-
kau–mokslas,atrodo,nekenkia,jei
neišleidžiamejoišdorųrankų.Tačiau
kurtasdorumoetalonas?

EUROPA...
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maiįvertintarealipadėtisšalyje.
Kaipsuprastiposakį„nepakanka-

mai įvertintarealipadėtisšalyje“?
Prieškelismėnesiusseimasbuvo
priėmęs liustracijos įstatymą.Tad
tiekordinoįteikimasilgamečiuiKGb
darbuotojuiMisiukoniui,tiekšispre-
zidentoposakisglaudžiaitarpusavyje
susiję–mechaniškaikuriamapilieti-
niosusiskaldymonuojauta,būsimos
raganųmedžioklėsvizija,kuriągalinti
sukelti liustracija.Oštai jumssky-
dasirvaistasnuošiųligų–ordinas
Misiukoniui.Kitaiptariant,čiapat
sukuriamassusiskaldymoslogutis,
čiapatjispašalinamas,paleidžiant
žodįtabu–santarvė.
Tiesąpasakius,irprezidentoatsto-

vėsspaudaiklausimasnebuvoatsitik-
tinis–kotaseimodešinėmaištauja?
Juktaipklausiantgalbūtnurodomas
vadinamasissantarvėsgriovėjasirvi-
suomenėsskaldytojas–seimodešinė.
Jukjipriėmėliustracijos įstatymą,
kuriskaikam labainenaudingas.
ŠtaikodėlJustinasKarosas47seimo
nariųdeklaracijąirpavadinobolše-
vikiniopykčioprotrūkiu.Tačiaudar
išraiškingiaupadėtįapibūdinapats
ordinokavalieriusMisiukonis:„Jeišie
seimonariainoriantžaizdotolietuvių
tautoskūnoužpiltidruskos,aštokią
galimybęjiemssuteiksiu.išlauksiu,
tegulpurvodaugiaupalieja,ovėliau
kovosiuteisminiaisbūdais“.
Šįordinoįteikimągalimabūtųver-

tintikeliais aspektais.Pirma, jis
buvo įteiktasžmogui,kurisbeveik
visągyvenimądirbokruviniausioje
represinėjestruktūroje–KGb.antra
vertus,patisąvoka„santarvė“tiek
istoriniame,tiekšiųdienųlietuvos
kontekstepavartotanekorektiškai.
Pervisąpokarį,pažymėtąginkluotos
rezistencijos,potodisidentųjudėjimo,
buvokovojamapriešokupaciją.Todėl
šiųdienųlietuvojereikiakeltiklausi-
mąnedėldviejųstovyklųsutaikymo,
nespilietiniukaručianekvepėjo ir
nekvepia,betdėlbendradarbiavimosu

DėlKęstučioK.girniausstraipsnio„riteris
sanspeur, sans reproche“ (n.ž.a.,2000, 
nr.3,p.79–80).

Čiamoralękeičiasantarvė

lietuvašiųmetųpirmąjįpusmetį
pradėjopolitiniaisparadoksais.
Jįženklinadusvarbūsįvykiai.Pir-

masisjųjaubuvotaikliaipakomen-
tuotasKęstučioGirniaus.TaiVasa-
rio16-osiosapdovanojimųįteikimas
nusipelniusiemsvalstybės,kultūros
irsportoveikėjams,pokuriopreziden-
tūraatvėrėPandorosskryniąnaujajai
politikaiirnaujajailietuvosvizijai.
antrasįvykis–taivienožymiausiųir
labiausiaipersekiotųlietuvosdisiden-
tųalgimantoandreikosmirtis.

Prologas

PoVasario16-osiosordinųįteikimo
47seimonariai,daugiausiakonser-
vatoriai irkrikščionysdemokratai,
pasipiktinędėlto,jogiiilaipsniolie-
tuvosdidžiojokunigaikščioGedimino
ordinaisbuvoapdovanotiKazimiera
PrunskienėirMarijonasMisiukonis,
pasirašėpareiškimą,kuriametokįak-
tąapibūdinokaipspjūvįįveidątiems,
kurienenulenkėgalvosokupantuiir
bolševikiniamrežimui.
ŠiaprogalDDPfrakcijosnarysJus-

tinasKarosasseimonariųpareiškimą
pavadinobolševikiniopykčioprotrū-
kiu,matbolševikaitaippatskirstę
žmonesįproletariatąirburžuaziją.
Tuotarpuprezidentoatstovėspau-

daipasislėpėužsunkiaisuprantamos
frazės:„Kiekvienąkartąapdovanojimų
teikimassukeliadaugemocijų“.Tik
tiek,niekobaisaus,kotiedešinieji
putoja.Pagaliaupokeliųdienųprezi-
dentaspaaiškinonegailėdamas–šiuo
žingsniujisnorėjęslietuvojepaska-
tintipilietiniosusitaikymoprocesąir
siekęsstiprintivisuomenėjesantarvės
nuotaikas.irpridūrėapgailestaująs,
kadžmonėslietuvojedarnepribrendę
susitaikytibeikadbuvusinepakanka-

laiŠKai

okupantaisvykdantterorąirgenocidą:
kienokokiosbūtairesamakaltės.
artikprezidentasnesumaišėšių

dviejųistoriniųklodų–rezistencijos
irpilietiniokaro?
Tikaišku,kadapkaltintapusėrei-

kalaujantiteisingumo.Pasirodo,mo-
ralinisporeikissužinoti, įvertinti ir
nubaustikaltuosiustolygusvisuome-
nėsskaldymuiirmistinėssantarvės
mirčiai.Panašu,kadsantarvėtrium-
fuojažygiuodamapermoralėsirsą-
žinėsbeiistorinioteisingumolavoną.
Kasyratojisantarvė?

Politinėspasekmės

beveik55%Lietuvosrytoapklaus-
tųjųžmoniųneigiamaiįvertinopre-
zidentoordinųįteikimąMisiukoniui
irPrunskienei,tuošįkartaistrosir
baigėsi.Tačiauįteiktiordinaipaleido
džinąišbutelio.Paprasčiausiaipakei-
tėkaikuriuosvertinimokriterijus.
seimopriimtas įstatymasdėlkom-
pensacijosužokupacijospadarytus
nuostoliussukėlėtikrąaudrą.Pre-
zidentasužrėmėprezidentūrosduris
priešseimopirmininkąirnesiruošė
leistisįjokiaskalbas.
Vienaiparkitaip,okupacija–ne-

kvestionuojamasfaktas,todėllietuva,
netgižinodama,kadRusijaniekada
neatlyginsnuostolių,turimoralinę
teisę jų reikalauti.Tvirtospozici-
josneturėjimasrodytų,kadlietuva
buvotokiapatisovietųsocialistinė
respublika,kaipirkitos.Tačiaujos
statusas,kaipirlatvijosbeiEstijos,
buvoišskirtinis–baltijosvalstybės
buvookupuotosiraneksuotos,iršias
aneksijasVakarųvalstybėslaikėne-
teisėtomis.
Galimetylėti irnereikalauti,bet

taimūsųsavigarbos irmoralėsbei
sąžinėsreikalas.Jeigureikalausime,
sąmoningaisieksimeatstatytiistori-
nį teisingumą.Jeinereikalausime,
vadinasi,pripažinsime, jogbuvome
tokiepat„savanoriškaiprisijungusie-
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ji“,kaipirkiti.baimėsakysdidelės,
neveltuivadinamieji„pragmatiškieji“
politikaisiūlonetampytiliūtoužausų.
Dabarbijom,ojeigusupyks,taivisai
antkeliųatsiklaupsime,busgėdos
irbėdos.
Įdomusdarvienasaspektas.Kaip

tikkilus skandaluidėl šio įstaty-
mo,seimoopozicijoslyderisspaudos
konferencijojepareiškė,kad1940m.
daugelisdžiaugėsi,jogbuvonuvers-
tasnekenčiamasrežimas.atleiskit,
betkokiakaina?Štai ir išlindoyla
išmaišo,1940m. įvykiaigalibūti
peraiškinti,netgi„nekenčiamo“reži-
možlugimu!
Šiojesituacijojebuvęsprezidentas

pasiūlėfinliandizacijosmodelįlie-
tuvai.bet jukgeopolitinėsituacija
nebeta.Dabargalimerinktistiktarp
EuropossąjungosirRusijoserdvių.
Es–ekonominiokilimogarantas,o
NaTO–saugumonuoRusijosgaran-
tas.Kituatveju–svetimacivilizacijos
erdvė.
Tai,kasvykstapastarąjįpusmetį,

rodokeičiantispačioslietuvosviziją.
Jitarsinetenkaryšiosutarpukario
lietuvos respublika.apdovanoja-
mosaukosirbudeliai.Jeigužmonės,
tarnavęKGb, gaunamedalius, o
pasipiktinusiejituovadinamiišsišo-
kėliais,vadinasi,visapokariokovair
disidentinisjudėjimasbuvoperniek.
Kovotojai liekabaltomisvarnomis,
pasyviaisstebėtojais.
istorinėstiesosirmoralėskriterijus

keičianeliečiamojisantarvė.Olietu-
vatampavalstybe,kuriosvisuomenė
tarytumneturi tradicinių istorinių
šaknų.Taitarsinaujapokomunistinė
valstybė,itkoksKazachstanas.

Šiųdienųdidvyriai

Šiųmetųgegužės24d.mirėvienas
išlabiausiaipersekiotųlietuvosdisi-
dentų–algimantasandreika.Jismirė
mažamekambarėlyjebuivydiškiųgat-
vėje,beveikvisųužmirštas.Manau,
kadjolikimasbussąžinėspriekaištas
mumsvisiems.Jisnebuvopakviestas
įVasario16-osiosordinųteikimoce-
remoniją,oikiliepos6-osios...

Palyginkimedviejųžmoniųbiogra-
fijasirpalikimeskaitytojuispręsti,ką
laikytišiųdienųdidvyriu.
algimantasandreika.aštuntoje

klasėjeviešai suplėšėpionieriaus
kaklaraištįirtaipužkirtosaukeliąį
jūreivystėsmokyklą.
–Pareiškęs,kadnetarnaussovietų

kariuomenėje,pabėgoįTurkmėniją,
kurdirboirmokėsi.
–Tarnautivistiekteko.buvopa-

imtasprieKinijossienos,antamūro
krantų.atsisakęsstotiįkomjaunimą,
karininkųbuvosumuštas,buvosuža-
lotasjostuburas.
–išmestasišVilniausuniversiteto

dėlto,kadatsisakėneštigėlesper
antanosniečkauslaidotuves.
–Mėginostotiįkunigųseminariją,

bet,atsisakiusbendradarbiautisu
KGb,jambuvoužkirstivisikeliaiį
moksląirgerądarbą.
–1980m.liepos21-ąją,40-ųjųsovie-

tinėslietuvosmetiniųdieną,atsisakė
sovietųsąjungospilietybės.
–1981m.gegužės26d.suimamas,

namuoseradusantisovietinėsliteratū-
ros.Nuteisiamasketveriemsmetams
lagerioMordovijoje irpenkeriems
tremtiems.Pakeliui įKrasnojarsko
kraštąkalėjimuosejispalikodešimt
išmuštųdantų,kybojopakartasuž
rankų,dvisavaitespraleidokameroje
tarpišbadėjusiųžiurkių.
–1987m.grįžoįlietuvą.1988m.

kovą,kartusudisidentuPetruCidzi-
kuorganizavobadostreikąKatedros
aikštėje,reikalaudamipaleistipoli-
tiniuskaliniusbei išvestisovietinę
kariuomenęišlietuvos.
–1988m.rugsėjo28d.„bananųba-

liaus“metubuvosuimtasirsumuštas
kapitonoZenonobernoto.
–1989m.vasarąKalnųparkemi-

tingometusudeginosovietinękareivio
uniformą.
–Taispačiaismetaissąjūdžiopa-

stangomisišsiųstasįVokietijąsau-
gantnuogalimųrepresijų.
–1995m.pavasarįgrįžoįlietuvą,

tekoglaustiskurpapuola,netginak-
vynėsnamuose.
–2000m.gegužės24d.mirė.(biog-

rafijanupasakotapagalLietuvosryto 

20000624publikaciją.)
MarijonasMisiukonis.„Manonuo-

stabai,1962metųpavasarį,baigus
ketvirtąVilniausuniversitetoteisės
fakultetokursą,manirdarkeliems
studentamsbuvopasiūlytadirbti
saugume.Taipgavau „kelialapį“ į
anykščius,kurpradėjaukaipeilinis
operatyvinisKGbanykščiųrajono
darbuotojas“.
–1965m.kovomėnesį jambuvo

25-eri.Prisimenaapieoperacijąprieš
partizanąKraujelį-siaubūną–„aš
buvauvalstybėssaugumokomiteto
(VsK)naujokas.[...]Priekitųdarbų
manęsneprileido. išgirdaušūvius
vienojetroboje.ištenišbėgępareigū-
naipasakė,kada.Kraujelisnušovė
šeimininką.Vėliaujissužeidėdardu 
milicininkus irsaupaleidokulką“. 
Misiukonispaneigė,kaddalyvavopas-
kutiniolietuvospartizanoKraujelio-
siaubūnosunaikinimooperacijoje(iš
Lietuvosryto20000210publikacijos).
betjuknemėšląmėžėte,gerbiamasis,
kaimynųtvartuose?Tadkąjūsten
veikėte?
–VėliauMisiukonisbuvopaskirtas

įKGbkontržvalgybospadalinį.
–DarpokuriolaikotapoKGbTran-

sportoirpramonėsobjektųsaugumo
užtikrinimoskyriausviršininku.
–1984paskiriamassovietinėslie-

tuvosvidausreikalųministropava-
duotoju.
–1989m.pradžiojetapopirmuoju

ministropavaduotoju,olieposmėnesį
Vidausreikalųministru.
–20000216buvoapdovanotasiii

laipsniolietuvosdidžiojokunigaikš-
čioGediminoordinu.Taidarvie-
nasapdovanojimasšalia7medalių,
gautųdirbantsaugume.Kąirkalbė- 
tiapie įvairiuspagyrimoraštus ir
paskatasdirbanttamepačiamesau-
gume.Tiesa, įdomu,kuogerb.Mi-
siukonisbuvoapdovanotas1965m. 
pavasarį?Dovanaskirtaužiniciaty-
vumąiratkaklumą.artikneužda-
lyvavimąoperacijojepriešpaskutinį
lietuvospartizaną?
Kokiosskirtingosšiųžmoniųbiog-

rafijos.Vienasvisągyvenimąbuvo
saugumopersekiojamas,matė tik

laiŠKai
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kalėjimųnarus,praradosveikatąir
mirėbeveikvisųužmirštas.Šiųmetų
Vasario16-osiosordinųįteikimocere-
monijajįkažinkaipaplenkė,norsuž
laisvęvisąsavogyvenimąpaaukojo.
Kitas–nuopat1965m.kasmet

gaudavoapdovanojimus,paskatas,
vertingasdovanasužgerątarnybą,ir
žvaigždučiųantantpečiųvisdaugėjo,
irpostaivisaukštesni,nataikas,kad
karjeradaromaKGbstruktūroje,Va-
sario16-ąjątekit,pone,darvienąordi-
ną,jeinorite–priesenosuniformos,ji
niekamšiandienakiesnerėžia.
Kurisgi jųyrašiųdienųherojus,

mielasisskaitytojau?

Epilogas

Paleidusidžinąišbutelio,preziden-
tūrasusigriebė.Nepatogukažkaip,
kovo11-ojiartėja,vėlteksmedalius
kabinti,ojeiguvėlsukilsaistros?
Šiųmetųkovo11-ojipraėjobeme-

daliųteikimoceremonijos.Norėta,kad
taidarytųseimopirmininkas.Dabar
teikitejūs,ojuoksimėsmes,betjeigu

nebusiškojuoktis,kątadadaryti?Tad
šiaprogamedaliųnebebus.
Vienaiparkitaip, iššiųmetųpo-

litiniųįvykiųpusmečioaiškėjatam
tikri tolimesnėspolitinėsperspek-
tyvoskontūrai.lyg irnesąmonin-
gaiužmirštamaslietuvosvalstybės
istorinistęstinumas.arbabent jau 
kuriama jonereikalingumovizija.
stengiamasi istorinestiesas irmo-
ralinespaskataspolitikojeišmesti į
šiukšliųdėžę,kaipneatitinkančiasšių
dienųrealijų.Pavyzdžiui,kodėlpa-
prasčiausiainepaklausus–armoralu
buvodirbtiKGb,artaibuvorepresinė
struktūrairpan.Nežiniakodėlužne-
aiškukokiasnuodėmesturiatgailauti
lietuvospatriotai,tremtiniaiirrezis-
tentai.sovietinėslietuvoskūrėjai
dabarimasisantarvėsįgyvendintojų
vaidmens.Manau,kadjeigutaipbus
irtoliau,taipokeliųmetųbuspoli-
tiškainekorektiškaapskritaikalbėti
apieokupaciją.
Tokskontekstasvisiškainestebina,

turintomenyje tai,kadprezidento
žingsnistiksustiprinokairiųjųcho- 

laiŠKai

rąapiemistinęsantarvę,kuri tik 
jiemspatiemsirreikalinga,kadangi
nesamanei jokiosusiskaldymo,nei
susipriešinimo.be to,prezidentas 
linkstaįnaujaisusidariusioskoali-
cijospusę, įkuriąįeinair jįrėmusi 
politinėjėga.Tačiaukaiptikšikoali-
cijanelabainoriaikalbaapiestojimą
įNaTO,okaikuriekoalicijosnarių
veiksmai liudijaapievisiškąprie-
-šiškumą.
Perpaskutinįpusmetįprezidentūra

numojorankaįdešinę,kuriaiišties
byradantys,betkurituripolitinės
valiosirnoropasakyti,kadlietuvos
kelias–taikeliasatgalįtącivilizaciją,
iškuriosjibuvojėgaišplėšta.
Peršįpusmetįbuvosugebėtaspjau-

tiįistorinėstiesosirmoralėsporeikį
politikoje,betnuotoneatsiradodau-
giauneisantarvės,neišviesos.Ojeigu
tokiasantarvėskaina,taijiprimena
mūrąsukiaulėskojomisirakimis.

RemigijusČernius

DėlSauliausgirniausrecenzijos„lietuvių
Charta“(n.ž.a.,2000,nr.5,p.276–277).

Aplinkgeografijąirtautybę

GyvendamasJaV,kurvaikųne-
mokogeografijos,susidurisutaspraga
irspaudoje. Įtakingasisdienraštis
TheNewYorkTimessportoskyriuje
neretaimaišoaustrijąsuaustrali-
ja.lietuviųišeiviųspaudataippat
kartaisspūsteli.NeseniaiKanadoje
leidžiamas savaitraštis Tėviškės
Žiburiai pirmamepuslapyje rašė,
kadDavosomiestasyralichtenšteino
valstybėje.

Pasitaikoklaidųirsutautybėmis.
Kai2000m.pavasarįviešėdamas
lietuvoje,KauneįsigijauJonsven-
ssonknygąNonis, grįžopraeities
dienųmalonumai.Tamsokasšešėlis
užslinko tik knygos užsklandoje 
skaitantsakinį,kad„Taipasaulis,
žvelgiantnorvegųberniukoNonio 
akimis“, o tiekdešimtmečiųmano
atmintyjeruseno,jogtaiislandųber-
niukonuotyliai.
NaujojoŽidinioAidų5 (113)nr.

sauliusGirniusrašoapieJuozosa-
boliaus1999m.režisuotądokumen-
tinį filmą „lietuvių charta“, jau 
kelintąkartą rodytąperlietuvos 

televiziją.Teksteužtinkametokįsa-
kinį:„Filmopabaigojepaminėta,kad
buvoimtamedžiagosišjo[Dirvosre-
daktoriausbalioGaidžiūno–K.Čk.]
bei latvioGerimantoPenikoasme-
niniųarchyvų“.
Nesuprantama,kodėlišeivijojepo-

puliarus fotografas ir filmininkas
GerimantasPenikasbeniekurnieko
vadinamaslatviu.Negipriartėsdiena,
kaikurnors,pavyzdžiui,skaitysime,
kadišeiviųrašytojasalgirdaslands-
bergisyra,sakysim,kirgizas?

KęstutisČerkeliūnas
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Bo wer Tom, Raudonasisvoratin
klis:Mi6irKGbžvalgybųveiklabal-
tijosšalyse,išanglųk.vertėalvydas
Germanas,Vilnius:Europoslietuvis,
2000,304p.

Priešdaugiauneidešimtmetįišleis-
taknyga,kuriojebuvogalimarasti
štrichųnevienopavargusioherojaus 
portretui,ilgąlaikąbuvoirsvarbiu,
norstikpagalbiniu,naujausioslietu-
vosistorijostyrinėtojųšaltiniu.Dabar,
kaišistudijapagaliauišverstaįlie-
tuviųkalbą,mokslinėirpažintinėjos
vertėtoligražunebetokia,kokiabuvo
priešdešimtmetį.autoriausįdomiai
parašyta,tiesa,nevisaitobulaiišvers-
ta,istorijaapieVakarųvalstybiųir
sovietųsąjungosžvalgybųsusidūrimą
baltijosšalyseistorikuišiandienturė-
tųpasirodytiatitrūkusinuopokario
realybės,todėlnepadedantiatsakyti
įklausimą,artaisvarbusjųpokario
istorijosveiksnys,arnereikšmingas
epizodas.

ArūnasStreikus

Cour tois Stepha ne, Werth Ni
co las, Panne Je anLou is, Pacz
kowskiAndrzej,BartosekKarel,
MargolinJean-Louis,Juodojiko
munizmoknyga:nusikaltimai,tero
ras, represijos, išprancūzųkalbos
vertė irinaMikalkevičienė,Danius
Zalieckas,VilhelminaVitkauskienė,
Vilnius:Vaga,2000,1076p.

PrieškeletąmetųnetikPrancūzijoje
sukėlęsaudringąreakciją,šisveikalas
netirlietuvojegalibūtipirmastvirtas
žingsnisapibendrinantkomunistinės
prievartospatirtį.Knygosprivalu-
mai:aukštas faktųakumuliacijos,
struktūrinėskomunistiniųsistemų
analizėslygis,ypačnusikaltimųtei-
seiiržmonijaipožiūriu.antrąžingsnį
žengiantpakišakojąpačiųautoriųvis
dardidelispasidavimaskomunistinei
propagandai,atkaklusfenomenologi-

KnygOS

niopožiūriovengimas,nepajėgumas
pamatytiužregimųfaktųveikian-
čią, juosrikiuojančiąarmeistriškai
padirbančiąkadirtopatiesstalino
ranką (knygoje išdalies tebelaiko-
moiracionaliudespotu).lietuvišką 
leidimąmažiausolidųdarolietuviškos
pratarmėsstygius,nuoknygosvidurio
visdažnesnivertimo/redagavimone-
lygumai,užkuriųužkliuvęsmažiau
įdėmusskaitytojasgali išbarstyti
dalįtaipsunkiaisugaudytųprasmių.
Džiugu,kadšiknygadarneatsiduria
anapusslenksčio,užkuriojausako-
ma:jeineišeinanormaliaiparengti,
taigeriauišvisneleisti.

NerijusŠepetys

Jo vai šas Al bi nas, MikalojusDauk
šairjolaikai,Kaunas:Šviesa,2000,
208p.

Moksleivis(kaiptikjisyraknygelės
adresatas)čiaraspakankamaižinių
apieDaukšosgyvenimą irdarbus.
Tikraipravartu,juobakadJovaišas
viskądėstoaiškiaiirpaprastai.sky-
riuje„Kuoalsavolietuva“,skirtame
Daukšosgyvenimo irveikloskon-
tekstui,pasigedauprincipingesnio
autoriausapsisprendimo,kądėstyti,
nesišesmėspateikiamasvisosXVi
a.lDKistorijoskompendiumas,pra-
dedantlietuvosstatutais,livonijos
karu,tarpuvaldžiais,liublinounija
irbaigianttokiomisdetalėmiskaip
l.bojerio„Karolomachija“,J.Rad-
vano„Radviliada“arbarborosirŽy-
gimantomeilėsistorija.Norskasten
žino,galbūtirDaukšatenbuvo,alų
midųgėrė...

LiudasJovaiša

VytautasKavolis:asmuoiridėjos,
sud.RitaKavolienė,DariusKuolys,
Vilnius:baltoslankos,2000,511p.

Vientisaknyga,išsamiaiaptarianti,

pagerbiantiirpagarbinantia.a.profe-
sorių.Įjonuolatinespastangasišpro-
vokuotidiskusiją,įvairovę,prieštara-
vimą,pergalvojimąirapsigalvojimą,
matyt,busatsižvelgtakitąkartą.
Kavoliolaiškųiratsiminimųapiejį
sugretinimasgražiaiatskleidžia,ku-
rieasmenysbuvojamsvarbūs,okurie
bandosusireikšmintijokontekste.

PauliusSubačius

LietuvosdiplomatijaXXamžiuje:
Lietuvosdiplomatinės tarnybos80
mečiui irLietuvosužsienioreikalų
ministroStasioLozoraičiovyresniojo
100osiomsgimimometinėmsskirtos
tarptautinėskonferencijospranešimai,
Vilnius:Vaga,1999,293p.

Pernaimetaispažymėtaknyga,kny
-gynuosepasirodėšiemet.Perdėm
prabangusleidinysrodo,kaiplengva
valdžiospinigusišmestivėjais:ant
prašmatnauspopieriausatmuštiei-
liniaimoksliniaipranešimai,vieni
geresni,kitiprastesni ir šiek tiek
atsiminimųapiediplomatiniodarbo
pradžiąpo1990-ųjųkovo.iš31nuo-
traukostikdviejosegaliįžvelgtilozo-
raitįsenjorą,kitose(grupinėsearbair
ne)dažniausiairegimūsųpareigūnus
sušiopasauliogalingaisiais.

VytautasAlišauskas

Ma cai tis Sau lius, 100žymiųjųpa
saulio filmų,Vilnius:Vaga,2000,
320p.

Knygaparašytaitinsubjektyviai,
todėlnekritiškaiikigalopriimtinatik
„vedlioindividualisto“Macaičiosko-
niokinomėgėjams.Kiekkomplikuotu
stiliumiparašytitrumpipasakojimai
nevisadaaiškiaiapibūdinapatįfil-
mą.stipriausiaiatrodoskyreliaiapie
prieškariniųarbapirmųjųpokario
dešimtmečiųfilmus.
apiereliginįfilmųmatmenįgalMa-

`
`



431NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 7–8

caičiuirašytineverta(skyreliaiPrieš
ban gas ir Kriminalinisskaitalas)– 
nekasišeina:arbanesuprasta,arba
neišmanoma.Kaikuriuosfilmusgal
reikėjodarkartąperžiūrėti,norint
išvengtinetikslumų.
Trūkumas,kadnėrajokiųrodyklių

irrežisieriųfilmografijų.

MikasVaicekauskas

MartišiūtėAušra,Vydūnodra
maturgija,Vilnius:litimo,2000,258
p.(ser.Vilniausuniversitetomokslo
darbai).

Knygojemėginamaišsklaidytinuo-
monęapieVydūnodramaskaipfiloso-
finiųteziųiliustraciją,įžvelgtiritualo,
mitologijos,tautosakosmotyvų,įrody-
ti,kadgalimajasskaitytiremiantis
religijotyrosteorija (MirceaEliade,
MarijaGimbutienė).Knygapriklauso
tradicineiliteratūrosinterpretacijos
mokyklai,kuriosiškiliausiaatstovė–
prof.ViktorijaDaujotytė.aptinkama
irekspresionizmo,deklaravusiomeno
–ateitiesžmogausvizijos–pėdsakų.
autorėmano,kadšiuolaikiniamskai-
tytojuigalibūtiįdomūsnevienmoder-
nostilistikosVydūnoveikalųviršeliai,
betirtai,kaspojaispaslėpta.

ManfredasŽvirgždas

SegalJean-Marie, 15maldosdie
nųsušv.AlfonsuLiguoriu,Vilnius:
Katalikųpasaulis,2000,104p.

Tradicinėje„Katalikųpasaulio“lei-
dyklosserijoje„Maldosdienos“popu-
liariaipristatomasapšvietosamžiaus
šventasis,bažnyčiosdaktaras,visų
moralistųirnuodėmklausiųglobėjas,
redemptoristųordinoįkūrėjas,vysku-
pasalfonsasliguoris (1696–1787).
Taivienasmoralinės teologijosat-
naujintojų: jansenistųrigorizmuiir
pesimizmuipriešpriešinęsDievogai-
lestingumąirpraktiškairodęs,kaip 
mylėtiJėzų.Šiošventojomoralinės

irdvasingumoteologijos,asketikos
kūriniaiypačgausiaibuvoleidžiami
XiXa.antrojepusėjenetikVakaruo-
se,lenkijoje,bet irlietuvoje.Gal
šiknygelėbuspostūmisnorsakies
kraštužvilgteltiįXiX–XXa.dvasinę
literatūrąmūsųšalyje?

GediminasMikelaitis

Tu la ba La das, ŠventojoRaštote
momis,Vilnius:lKMa,2000,252p.

Prel.ladoTulabosŠv.Raštostudi-
jų,parašytųnepervieneriusmetus,
rinkinysatspinditradicinėskatalikų
biblistikospozicijas.Dėmesioverta
diskusijasuantanuMaceina.Dabar-
tiniaislaikaiskatalikaibiblistaianų
nuomonių ištolokratosi,betkodėl
nesusipažinussukitokiapažiūra?

VytautasAlišauskas

Ugninisstulpas:25metaibeJuozo
Brazaičio.Laiškai,Dokumentai,Liu
dijimai,sudarėVidmantasValiušai-
tis,Kaunas:Įlaisvęfondolietuvos
filialas,2000,582p.

išesmėstaiJuozobrazaičiolaiškai
bičiuliamsirvienaskitaslaiškasišjų.
Kamįdomuišeivijospolitinėsaistros
beiintrigos,tasrasvertingosmedžia-
gos,ogalnetpasiguos: iršiandien
lietuvojeviskastaippat.Pagirtinas
sudarytojodarbas:rodyklėsirpaaiš-
kinimaipavyzdingi.

VytautasAlišauskas

VedrickaitėImelda,Erdvėsmat
muoAntanoŠkėmos,AlgirdoLand
sbergio irBroniausRadzevičiaus
prozoje,Vilnius:lietuviųliteratūros
irtautosakosinstitutas,2000,159p.
(ser.Naujosiosliteratūrosstudijos)

analizuodamaXXa.klasikaipri-
klausančius tekstus,autorėbando
aprėpti įvairiuspožiūrio taškus ir

metodologinespozicijas (todėlšalia
tradicinėsvaizdosąvokosčiagalima
aptikti „archetipus“,gretaveikėjų
–„lėmėjus“) ir jasracionaliaisude-
rinti.Remiantispasirinktomisprozos
ištraukomis,erdvėsnuorodasmėgina-
masietisuplatesniaismintieskon-
tekstais(pvz.,„Priešaušriovieškelių“
idėjinispolicentrizmasatpažįstamas
ir„suskaidytoje“pagrindinioveikė-
joaplinkoje),modeliuotiautentišką
konkretauskūrėjo „erdvę“,kurioje
nuovokausskaitytojo laukianetik
paklydimai,betiratradimai.Pastan-
gosklasifikuotikūrinioelementus,
atsižvelgiant įcentro irperiferijos,
sakralumoirpasaulietiškumo,sta-
bilumoir judėjimo(kelio,kelionės)
opozicijas,sveikintinosirnusipelno
atidesniotekstomalonumaisbesimė-
gaujančiųjųdėmesio.

ManfredasŽvirgždas

Wol fe Tho mas, Žvelk,angele,įsa
vobūstą,Vilnius:almalittera,2000,
686p.(ser.Dvidešimtoamžiausaukso
fondas).

Plati,sodriirnegailestingaknyga
apieXXa.pradžiosameriką,apiema-
žąprovincijosmiestelį–puikųpasaulio
modelį.Klasikatapęsamerikietiškas
romanas,kuriantisfizinėserdvėsir
neapsakomosdvasinėsankštumos
įspūdį.Romanasapie ieškojimusir
laikotėkmę–menkesnėsproblemos
nevertosneiklasikoplunksnos,nei
amerikosdidybės.Keistas,epiškas
irnervingasrašytojostilius,vietomis
virstąsgrynąjapoezija,vaizduojair
žadinailgesįbeiaistras.Taiantrasis,
pataisytasromanoleidimas(pirmąjį
1974m.buvoišleidusi„Vaga“).Nepa-
vykorastilabaidaugtaisymų,tačiau
poįžanginioeilėraščiovertimupaga-
liauatsiradovertėjo–TomoVenclo-
vos–pavardė.

RasaDrazdauskienė

KnygOS
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i

–Tobulogrožiokaukolė!–tarėŽy-
gimantoaugustošmėkla, išvydusi
barborąpoketuriųšimtųmetų.

ii

DidysiskunigaikštisGediminas
labaimėgožiūrėtiįdebesis.atsiguls,
būdavo,Šventaragioslėnyjeirspokso
įdangų.Debesysjambuvopanašūsį
Viešpatieslaiškus,betkadangipats
buvomažai išsimokslinęs, tai vis
klausdavožyniolizdeikos,kastenai
viršujeparašyta.Tamgaliausiaiįky-
rėjokunigaikščioprašymai,todėlsykį
uždavė jamkažkokiųžoleliųir,kol
tasaikietaimiegojo,pratisaistaugė
jamvilkobalsuįausį.
Visakitajūsjaužinote.

iii

DidysiskunigaikštisVytautaslabai
mėgomedžiotiirpuotauti,betužvis
labiausiaimėgopersirenginėtimote-
riškiųdrabužiais.
1382metų rudenįKrėvospilyje

jispirmąkartąapsivilkotarnaitės
drabužiais,irtaijambaisiaipatiko.
NuotadaVytautaskitokioapdaroir
nevilkėjo.
Dar ir šiandien istorikainaiviai

mano, jogŽalgiriomūšyjeVytautas
atlikosavogarsųjįmanevrą.ištiesų

kryžiuočiainusivijoišpošarvųbesi-
plaikstančiąsuknelę.

iv

1440metaisbajorasskabeika,ap-
simetęslokiu,įsibrovėįdidžiojoku-
nigaikščioŽygimantomiegamąjį ir
puolėantjo,norėdamasjįnužudyti,
irsugriebėšakę,kuriažidinyježars-
tomosmalkos,irtašakesmogėŽygi-
mantui,otuometukunigaskaiptik
kėlėaukštynŠvenčiausiąjį sakra-
mentą.irkraujasišgalvosištryško
antsienos.
Praėjuspenkiemsšimtamsmetų

kitasskabeika,poetasirlaisvamanis,
turėjęsdėdękunigą, jaunassirgda-
maspleuritutestamente įrašė, jog
„sakramentųdievystėyravienstab-
meldiškaapeiga“, irmirė,pasprin- 
gęskrauju.
Tokstadgiminėsprakeikimas.

v

1895metųrugsėjįVincasKu-
dirka,aiškindamasalkoholioža-
lą,rašė:
„išvisųsistemųorganizmodau-

giausiaikenkiaalkoholisnervų
sistemai.uždegimassmegenų,iš-
siliejimas įsmegeniskraujo,su-
minkštėjimassmegenų,traukymai,
nuomariustainuolatmatomitarp
alkoholikų.Moterysgirtuoklėstan-

kiaipersileidžiaarbatampavisaibe-
vaisėmis.betikitolaikovisdarspėja
pagimdytdraugijaiišgamąkokį,idiotą
arbagalvažudį“.
sunkupasakyti,kasįkvėpėdakta-

rąKudirkątokiusžodžiusparašyti,
tačiaukaiptiktuometuVilniujema-
loniojedraugijojesusitikoVladimiras
leninasirFeliksasDzeržinskis.

vi

1895metaisVincasKudirkarašė:
„Rusiškame alfabete ne tik ką

nerandameypatybiųgeroalfabeto,
betdairpatsbūdassustatymolitarose
brūkšniųnetikęs.Tikpasižiūrėkimeį
rusiškasknygas.čiatankiausiaisu-
tinkametiesiusbrūkšnius,stovinčius
argreta,arkryžium,arnuožulniai
arbaskersaiprievienskito,irakis,

nuolatturėdamavaikš-
čiotnesmagiais,staiga
laužytais takais, retai
kadagalipasilsėtant
apvalumų.aršiaip,ar
taipžiūrėsime,vis tik
rusiškasalfabetas,su-
lyginussulotynišku,yra
netikęs“.
Pokeliųmetų,nebe-

pajėgdamasgalynėtissu
rusiškoalfabetodemo-
nais,Kudirkaamžiams
užmerkėakis.

UŽSKLANDA / ATSKLANDA

istoriniaidienorakščiai
PalEMONasDRačiula

ištiesų...juokinga...


