laiškas redaktoriui

Apie pagonybės alkį

Gintaras Beresnevičius

„Kosminis pagonybės pojūtis turbūt gyvas kiekvieno lietuvio širdyje,“ – Ju
dita Vaičiūnaitė liepos mėn. „Metuose“ sako tai kaip savaime aiškų dalyką,
vieną iš Lietuvos atsparos stulpų.
Nė kiek neprašauta. Per Jonines (Rasas), Vėlines (ypač), Kūčias – Tris
Karalius, Užgavėnes, Verbas, Velykas – dar ir Žolinę etnografijos srautas,
net žiniasklaida įsisuka į jį, ieško kas pakalbėtų, parašytų, raportuoja apie
Ritos Dapkutės ar net diskotekų pastangas moderniai įgyvendinti priesaką
„šventes švęsk“. Taip energingai, kad Lietuva yra tarsi didelis skansenas,
vienos didelės Rumšiškės.
Šventės dabar labai sinkretiškos, krikščioniški motyvai stelbiami pagoniškos
ideologijos ir motyvacijos, nors tos pagonybės ar senojo tikėjimo čia tikrai
ne kažin kiek. Tai gryna etnografija, XIX a. provincijos valstietiškų švenčių
pakėlimas į valstybinį lygį, kai kaimo šventinė ideologija tampa valstybine.
Arba: etnografija tampa ideologija.
Galbūt kiek perlenkiu lazdą, bet pagonybės restauracija vyksta. Atsta
tant valstybę, ketvirto dešimtmečio ideologiją, grąžinant katalikybės rangą,
atkurta ir pagoniška kaimo šventinė struktūra, Lietuvos religinę situaciją
nukėlusi atgal gerais keliais šimtais metų. Etnografija pateikiama kaip
pagonybė, pagonybė kaip etnografija. Tiesa, valstietiškos kultūros restau
racija atnešė ir pagonišką lygmenį, iškeltą iš gerokos gelmės. Bet pagonybe
tai galima vadinti su didelėmis išlygomis. Jei tai valstietiška papročių tąsa,
etnografija – ją taip ir reikėtų vadinti. Jei tai sąmoningas ar pusiau sąmo
ningas pagonybės gaivinimas – kalba kita. Patys papročiai savaime nieko
nereiškia, jie turi būti įprasminami. Paprotys dažniausiai yra estetiškas,
folklorinis ansamblis yra gražus ir dainuoja gražiai. Daugelis tų ansamblių
savo mentalitetą nuspalvinę „pagoniškai“, tačiau niekas nedraudžia klau
sytis „liaudies dainų“ kaip paprasčiausio gražaus giedojimo.
Jei tai pagonybės restauracija, ji nepavyks, išseks, nusibos. Jei tai pagony
bės kaip subjekto restauravimasis, at-si-kūrimas, jei tai procesas, jo niekas
nesustabdys. Religijotyra, visiškai mokslinė religijų tyrimo disciplina, sta
tistiškai ir struktūriškai parodo, kad religijų pasaulyje vykstantys procesai
turi savo dėsnius. Seniai užbaigta ir įveikta religija po kelių šimtų metų ar
tūkstantmečių gali išsiveržti į paviršių. Tų pavyzdžių ne taip jau maža, daž
niausiai jie remiasi valstietiško religingumo apraiškomis, bet šiuolaikinėje
visuomenėje juos papildo Deivės substrato proveržis, pasireiškiantis poli
teistinių tendencijų stiprėjimu, mokymų apie reinkarnaciją populiarėjimu,
maža to, feminizmu, ekologinės ideologijos sąjūdžiais, astrologijos sukles
tėjimu, gilinimusi į sąmonę ir pasąmonę mokslo ir paramokslo pasaulyje.
Šie „deiviški“ reiškiniai apskritai apibūdina moderniąją epochą, bet tai ir
archajiško neolitinio religingumo bruožai – spėjama, kad spėjamoje Deivės
epochoje vyravo matricentrinis pradas, gamtos religinis išgyvenimas, tikė
jimas nuolatiniu atgimimu.
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Jei lietuvišško sinkretizmo proveržiai yra šio proceso detalė, jie tik stiprės,
jei jie sugalvoti, turėtų mirti.
XIX a. kaimo kultūra XX a. pirmoje pusėje, pereinant prie miestų Lietuvos,
buvo, viena vertus, jos pagrindas, antra vertus, poetai žavėjosi „elepstriku ir
meksfaltu“, Balys Buračas į Kauno laikraščius siųsdavo korespondenciją apie
Užgavėnių šventimą, laikraščiai jas publikavo iš dalies kaip tautinių tradicijų
raišką, bet daugiau kaip „provincijos įdomybes“. Nepanašu, kad į valstybinį
mentalitetą buvo įtrauktas „pagonybės“ dėmuo – o kas buvo, tai daugiau Kazio
Šimonio stiliaus „senovės tikyba“. Tautininkų ideologija didele dalimi rėmėsi
idealizuota, išblizginta etnografija, senoji mitologinė religinė tradicija buvo
minima, „vaidilutės“, „Romovės“, „Perkūnai“ buvo dažnai linksniuojami, bet
veikiau kaip romantinės mitologizuotos istorijos detalės. Romantinė istorija
su Romovėm, Mildom, kriviais krivaičiais, Prokorimais Lietuvos Bažnyčiai ne
trukdė, matyt, tai buvo suvokiama kaip valstybinės ideologijos sudedamosios
dalys. Maironis rašė apie Jūratę ir Kastytį, Šmulkštys-Paparonis ankstyvą
pokarį parašė lietuvių mitologinį epą – tai buvo inkrustacijos, žaidimai tradi
cija. Lygiai kaip koks renesanso kardinolas Romoje galėjo savo eilėse minėti
Apoloną ar Artemidę – tai teliudijo jo antikinį išsilavinimą, o ne tai, kad jis
slapta aukoja Jupiteriui.
Po okupacijos padėtis radikaliai pakito, nors iš dalies – net ir nepalankiausio
mis sąlygomis – toliau gyvavo prieškario ideologija, tiesa, daugiau pogrindyje
ar privačiai.
Esminis pasikeitimas buvo visuomenės sekuliarizacija. Sovietinis vulgarusis
ateizmas nedarė didelės tiesioginės įtakos sąmonei, bet daugybė sovietinių realijų
nukirto visuomenės ir Bažnyčios saitus. Atsirado karta, auganti be Bažnyčios,
o tikintieji iš esmės buvo suvaryti į getą.
Tuo metu visi Lietuvoje švęsdavo Kūčias, Kalėdas, Velykas – privačiai, bet
paslapties iš to nedarė. Valdžia suvokė, kad margučiai ar silkė netrukdo, kaip
netrukdė ir „dainų ir šokių“ ansambliai. Karta, išaugusi sekuliarioje aplinko
je, kaip ir nauja kompartijos karta, ėmė susivokti, jog margučiai ir silkė sau, o
Bažnyčia sau. Kadangi silkę ir margučius vis tiek reikėjo kažkaip motyvuoti,
atsirado oficiozinės „žiemos“, „pavasario“, „Margučių dažymo“ šventės; „Žiemos
išvijimo“ šventė turėjo pavaduoti Užgavėnes. Tiesa, į tas naujašventes niekas
nekreipė jokio dėmesio, traktavo kaip valdžios nuolaidą: Vėlinės tai Vėlinės,
Velykos tai Velykos. Papročiai „buvo išviešinti“, apie juos imta rašyti periodikoje.
Paradoksalu, bet vienas dalykas vis dėlto buvo pasiektas – margučiai atskirti
nuo Velykų. Papročiai buvo legalizuoti, religinis jų pagrindas – ne.
Tautininkų sukurta „daukantiškai šimoniška“ ideologija, šio amžiaus pirmos
pusės produktas, įstrigo ketvirto dešimtmečio lygyje. Ne tik labai dažna šeima,
bet ir pogrindininkai šiek tiek perėmė šios ideologijos. Įprastas patrioto atribu
tas – austas rankšluostis su Vyčiu, o po juo – Lietuvos himno tekstas. Gerokai
prieš visus atgimimus butuose kabėjo gipsinės medalių kopijos su LDK valdovais,
Lietuvos „nuo jūrų iki jūrų“ žemėlapiais. Šapoka ėjo iš rankų į rankas, į Karo
muziejų, Čiurlionio galeriją vykta kaip į piligrimystes, atgijo Dariaus ir Girėno
kultas. Piligrimysčių objektu tapo ir atstatyta Trakų pilis (žiūrėk nežiūrėjęs:
atstatymas – tai fenomenas, tam reikėjo lėšų, ir, maža to, pasiaiškinti Maskvai).
Šiandien apie tą atstatymą tylima, tarsi ne Sniečkus, o Maironis ją būtų iš kapų
milžinų prikėlęs – nes nėra ką pasakyti. Antanas Sniečkus, nepaisant visko,
yra daug arčiau tautininkišškos orientacijos, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Be
abejo, Lietuvos nomenklatūra buvo kolaborantai, sąmoningai pasirinkę šį kelią.
Tačiau bent kai kurie jų norėjo būti geri šeimininkai. Suvokdami, kad iš esmės
yra stipriai prisidirbę, kaip tikri marksistai jautė kaltę ne Dievui (nors į širdį
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neįlįsi, prisiminkime, pvz., Klaipėdos bažnyčios istoriją), o istorijai ir tautai.
Ir jiems neliko nieko kita kaip šlietis prie tradicijos, prieš kurią protestuodami
jie augo, ir modifikuoti jos elementus: daukantinę – šimoninę, ir, paradoksas,
smetoninę. Tiesa, Vyčiams neliko vietos, tačiau iki šleikštulio išblizginti dainų
ir šokių ansambliai pasiekė apogėjų sovietinėje pagoniškų papročių pritaikymo
tradicijoje (prisiminkime jos atgarsį – Brazausko inauguraciją su vos ne ožio
aukojimu).
Tikrieji tautininkai nepasidavė: į partijas nestojo, į bažnyčią nėjo, o priva
čiuose pokalbiuose ar patriotiškuose vakarėliuose plūdo tiek kompartiją, tiek
Katalikų Bažnyčią, kuri iš Lietuvos atėmė jos savastį, įmetė Lenkijos glėbin ir
niekada nesidomėjo tautos reikalais. Tačiau žmogus turi religinį instinktą –
tautininkas irgi. Nuoseklus tautininkas, atmetęs kitas tautas kaip trikdžius,
mėginimą veikti okupacinį režimą einant į jo struktūras, t. y. kolaboravimą,
kaip nepadorų veiksmą (labai vertinga pozicija), katalikybę – kaip tautai pri
mestą svetimkūnį, negalėjo nepasijusti metafiziškai vienišas. Būta kelių išei
čių. Pirma – sutvarkyti savo santykį su katalikybe, jei ne su institucija, tai su
Kristumi, antra – mestis į antroposofiją, trečia – atkreipti dėmesį į pagonybės
alternatyvą. Garsusis pogrindžio Ethos ir buvo mėginimas sulydyti šias tris
alternatyvas, tačiau iki Ethoso buvo Romuva.
Romuvos įvykis buvo beprecedentis. Jo vertinimus atidėkim į šalį, prisimin
kim, kad jis, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesusijęs su 68-ųjų Paryžiumi ar
Praha, buvo jiems bendralaikis. Lyg koks dievas, seniai palaidotas, pasiraivė
požemiuose, ir tektoniniai judesiai nuvilnijo per visas geležines uždangas. Bū
tent tokius dalykus turiu omenyje, sakydamas, kad yra procesų, kurie vyksta
nekontroliuojamai. Sinchronizacija.
Lietuvoje pamėginta atverti tradicijos duris. Per išgyvenimą, piliakalnius,
dainas, pamėginta atverti sieloje dureles. Jos atsivėrė. Tai nebebuvo Vyčio
gipso adoracija. Gal patys romuviečiai nesuprato, kas atsitiko, bet jie pajuto,
kad kažkas įvyko. Gal net išties jie pažadino piliakalniuose miegančias kariuo
menes. Religingas žmogus, kad ir krikščionis, jaučia tą akimirką, kai atsiveria
nenusakomybė, religinio potyrio vartai.
Romuviečiams jie irgi atsivėrė.
Pasaulis pasikeitė 1990-aisiais. Bet patirtis liko. Pigu sakyti, kad naujieji
pagonys yra sukreivėjusios sąmonės ar kvoštelėję. Ne viskas taip paprasta,
– nors tarp jų šarlatanų įsipainioję daugiau nei tarp katalikų, bet ne visi jie
tokie. Objektyviai žiūrint, pvz., Trinkūno vedama grupė yra religinė bendrija,
su visais religijai būdingais atributais. Tik ar tai išties ta pagonybė, ar tai se
noji religija?
Atsakymas aišškus – ne, tos religijos prikelti nebeįmanoma, kaip negalima
restauruoti ano meto mentaliteto, socialinių santykių... Jei koks nors senosios
tradicijos inkliuzas su gyva žynių tradicija būtų perdavinėtas iš kartos į kar
tą, galėtume ją pripažinti. Iš kartos į kartą buvo perdavinėjama etnografinė
tradicija, kaimo papročiai ir šventės, bet tai nebebuvo senoji religija, tai buvo
natūraliai susiklosčiusi kaimo gyvensena su ašinėm kalendorinėm šventėm. Be
abejo, su ypatinga pasaulėjauta, bet ji bent jau nuo jėzuitų misijų laikų stipriai
koreliavo su krikščionybe. Dabar, iš kaimiškos etnografijos atėmę katalikiškus
elementus, tariamės aptikę grynąją pagonybę, kas visiška netiesa.
Masinei kultūrai, suprantama, reikia „kažko tokio“. Etnografija (eiliniam
miestiečiui) nuobodi, bet jei jam pasakysi, kad ten esama „amžių išminties“,
jis suklus, o jei pasirodys, kad išnyra pagoniškas sluoksnis – išvis susijaudins.
Įdomiausia, kad „tikrieji“ pagonys stengiasi nuo tos popsinės pagonybės atsiri
boti, o kokias Rasas ima švęsti ant kuo atokesnių piliakalnių.
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Mes turėtume identifikuoti „tikrąją pagonybę“ (terminas nei šioks, nei toks,
bet „tikroji“ būtų autentiškiausia iš neautentiškų), pirmiausia atskirdami ją
nuo masinės kultūros etnografinio-pagoniško popso, kaip ir nuo grupių, kurios
remiasi smegenų plovimo metodais (Tamaš grupė). „Tikrieji“ pagonys (tarp jų
minėčiau Vilniaus „Romuvą“) iš esmės neužsiima sektoms būdinga plėtros agre
sija. Veikiau jie primintų antikinius misterinius kultus, siekiančius uždarumo.
Ir svarbiausia – jei kai kurių sektų ar pseudopagoniškų grupių įsiurbti žmonės
dvasiškai sutraiškomi ir unifikuojami, tai romuviai yra skirtingi, individualūs,
jų religingumas sociališkai, emociškai jų neuždaro į getą, neardo psichikos.
Romuvių idėja – žmogaus, jo protėvių, gamtos, Visatos jungtis – skamba nai
vokai, bet jie geba tai išgyventi, turi talentą ne tik suvokti, ką ir kaip daryti, bet
ir svarbiausia – pernelyg apie tai nešnekėti ir nesiaiškinti. Vos ėmus kalbėti, kas
yra pagonis ir koks būtų pagoniškas katekizmas, daug kas ima byrėti, aižėti.
Sakraliai iššgyventas žmogaus santykis su aplinka ir tradicija – jei gerai su
prantu, romuvių šventybiško išgyvenimo ašis – yra natūralus, prigimtinis, tik
civilizacijos užgožtas. Romuviai neatmeta transcendentinio Dievo idėjos, kaip
neatmeta jos ir zenbudizmas, tiesiog jų dėmesys krypsta į kitus dalykus – į
Kosmoso ir istorijos šventybiškumo išgyvenimą.
Romuviai – tai išš dalies Lietuvos zenbudistai, o zenbudizmas, kaip ir šverty
bišškas gamtos iššgyvenimas, nekliudo kitokiam religingumui.
Lietuviškos krikščionybės požiūriu pagonybė, ypač neaišku iš kur išdygu
si restauruota pagonybė, sutampa su sąmoningu Kristaus atsižadėjimu, bet
romuviai apie tai net nešneka. Jie įsižiūrėję į kitą sakralybės aspektą, kuris
galėtų būti nesvetimas ir, pvz., šv. Pranciškaus tradicijai. Romuvis gal gali
būti net katalikas, bet kiti romuviai to neims domėn. Lietuvoje iš esmės bręsta
japoniška situacija. Krikščionybė ir protėvių tradicijos šintoistinė tąsa joje gali
sugyventi – net su tam tikra tylia tolerancija.
Senosios religijos atkūrimas neįmanomas, tačiau įmanoma, pasirėmus ypa
tingais šventybiškais išgyvenimais, atkurti (sukurti?) tam tikrą laikyseną,
sielos nuotaiką – religinį atsivėrimą aplinkai. Tai nebūtų nei pagoniška, nei
krikščioniška, tai universalu. Šis atsivėrimas gali būti išgyvenamas, jis rea
lus. Universumo ir asmens jungtis nėra pagoniška, ji natūrali, prigimtinė, nors
civilizuotam žmogui išties gali pasirodyti netikėta, stebuklinga. Civilizuotam,
sekuliarizuotam žmogui, neturinčiam religinių potyrių, šis šventybiškas išgy
venimas pasirodo kaip didinga šventybės forma, užgožianti kitas tradicines re
ligingumo formas, lygiai kaip ir transcendentinę perspektyvą, asmeninį Dievą.
Bet tai sekuliaraus žmogaus bėda, o ne krikščionybės neigimas. Ši šventybės
forma – XXI a. žmogaus pilno religingumo dėmuo, iš esmės nepriešštaraujantis
jokios religijos mokymui. Kartais kriškščioniui jis atrodo svetimas. Bet neišplė
tota ar net svetima – nebūtinai visada prieššišška.
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dienoraštis
Laimantas Jonušys

VIII 10. Kompiuterinė tomografija: dvi stuburo išvaržos:
ligoninė. Galų gale bent daugiau aiškumo. Jeivaistai
bus veiksmingi, bus galima išsiversti be operacijos.
O iki šiol – devynios dienos gulėjimo, tikintis, kad tuoj
pagerės, bet jei pagerėdavo, tai tik per nago juodymą,
o ne baltymą. Prieš devynias dienas nuvykęs pas gimi
nes į Žemaitiją, planavau tik pernakvoti. Nors vakare
atsiguliau jau su skaudamu kryžkauliu, ketinau keltis
šeštą ryto ir dumti į Vilnių. Bet iš tos lovos (per atsitik
tinumą malonėjusios būti priešais televizorių) fiziškai
galėjau atsikelti tik po keturių dienų.
Pakoregavus ligai, visi neatidėliotini darbai ir kasdie
niai rūpesčiai nutolo į palšą paribio zoną, netrikdomą
skubotumo. Pati liga ne per baisi, nes gulint neskauda,
ir marias laiko galima skirti skaitymui. Juo apmaudžiau,
kad pas gimines neturėjau jokios knygos, pirmą dieną –
netlaikraščio. Būtų derėję medituoti arba melstis.
VIII 16.  Šv. Jokūbo ligoninėje eismo triukšmas girdėti
net iš trijų įrėminančio stačiakampio gatvių. Bet iš visų
jis atokus, todėl neerzina, tarsi virsta neįkyriu ošimu...
Skaitau Eagletono „Įvadą į literatūros teoriją“, ketinda
mas parašyti recenziją „Šiauratėnams“. Žinojau, kad šis
airių kilmės literatūrologas ir kritikas yra marksistas,
bet tokio brutalaus ideologinio angažuotumo nesitikėjau.
Štai smerkia autorius XIX a. pabaigos – XX a. pradžios
anglų literatus, skelbusius, kad literatūrai derėtų byloti
apie amžinąsias tiesas, – šitaip esą stengtasi „nukreipti
mases nuo jų tiesioginių rūpesčių [...] ir užtikrinti pri
vačios nuosavybės išsaugojimą“. Eagletonas nemini,
kad tuo pat metu kai kurie rusų intelektualai stengėsi
parodyti masėms jų „tiesioginius rūpesčius“ ir ragino
smurtu panaikinti privačią nuosavybę. Kuo tai baigėsi,
gerai žinoma, bet šis pavyzdys numuša tik Eagletono
„humanizmo“ kortą, kuria jis nuolatos švaistosi kaip
neginčijamu savo idėjų pranašumo įrodymu. Jo kaip
literatūros vertintojo autoritetą diskredituoja jau tai,
kad jis tais vertinimais kiša nosį į politikos balą ir sie
kia ten įmurkdyti visą literatūrą.
Kitas klausimas, ką apskritai reiškia „literatūros
teorija“. George’as Steineris knygoje „Tikrosios esa
tys“ įtaigiai išaiškino, kad rašymai apie literatūrą iš
esmės negali pretenduoti į mokslinės teorijos statusą,
neturėdami verifikuotumo pagrindo ir t. t. „Literatūros
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katedros yra šiuolaikinės kapitalistinės valstybės ide
ologinio aparato dalis,“ – paisto ideologiškai apkvaitęs
T. E. Iš tikrųjų tos katedros gausiai veisia tokius kaip
jis pats ir (dažniau) gerokai keistesnius „teoretikus“ (šį
reiškinį Steineris irgi detaliai išaiškino). Vienas jų abra
kadabrinio mokslingumo dokumentas yra „Moderniosios
literatūros teorijos žinynas“ (liet. vert. 1998).
Kiek esu skaitęs, įdomiausi ir turiningiausi tekstai
apie literatūrą parašyti pačių rašytojų – Nabokovo,
Brodskio, Kunderos, Calvino. Žinoma, su ta išlyga, kad
savo tikrąja, giliausia esme meno kūrinys nenusakomas,
nes yra transcendentinis.
...Galv oj u, kaip maž ai žmon ės bend raud am i at
skleidžia save. Dažniausiai nutyli ir kūniškiausius, ir
dvasingiausius dalykus, jie neretai būna svarbiausi.
Gal ir todėl daugelį taip traukia tos TV laidos, kuriose
prieš kamerą žmonės išsako intymius dalykus, domi
na įžymybių asmeninis gyvenimas. Tam tikra prasme
šį smalsumą patenkina fiktyvios intymybės – kine ir,
žinoma, literatūroje. Geroje literatūroje tai gali įgyti
ne skandalingą, o giluminį aspektą. Šiemet Britanijoje
daug dėmesio teko Johno Lanchesterio romanui „Mr.
Phillips“, kur tiesiog vaizduojama viena diena eilinio
nebejauno žmogelio gyvenime. Atleistas iš darbo, jis apie
tai nepasako šeimai ir, neva išėjęs dirbti, klaidžioja visą
dieną po Londoną, patenka į visokias situacijas, bet svar
biausia – skaitytojui įtaigiai atskleidžiamas jo intymių
minčių pasaulis, sudarantis svarbią jo egzistencijos dalį.
Regis, tai viena esminių literatūros misijų. Juk jei
pripažįstame, kad gyvenimas mums yra svarbus (sunku
nepripažinti), tai neišvengiamai reikšmingas ir išgry
nintas, suintensyvintas gyvenimo vaizdas, kurį pateikia
literatūra. Pateikia būtent ne mintis apie gyvenimą, ne
apibendrinimus ir išvadas, bet tiesiog pačią gyvenimo
pajautą, jo giluminius aspektus, kuriuos kasdienybė
je žmogus gali ir praleisti, o meno kūrinyje jie sušvyti
racionaliai nepaaiškinamu, bet stulbinančiu žėrėjimu,
iškylančiu virš buitinės kasdienybės ne kokia atvira
pompastika, o nenusakomu įkvėpimo intensyvumu.
VIII 23.  Net nežinojau, kad Vilniuje yra sanatorija,
o dabar štai patekau į tokią (vis dėlto be operacijos) –
„Pušyno kelias“ prie Baltupių, ir tai puiki vieta pušyne,
prie Kalvarijų kelio. Apie gyvenimą sanatorijoje negaliu
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dienoraštis

papasakoti nieko įdomaus, nes kone visą laisvą (nuo pro
cedūrų ir valgyklos) laiką praleidžiu vienas užsidaręs ir
horizontalus savo kambary. Didelis džiaugsmas – mano
kambario kaimyno nebūna: jis pasilieka namie Vilniuje,
o čia atvažiuoja tik į procedūras. Aš irgi turbūt taip da
ryčiau, jeigu jis gyventų šiame kambaryje; o dabar – aš
čia savo vienatvės šeimininkas.
Nesu, žinoma, vienuolis – džiaugiuosi, kai aplanko
žmona, vaikai, draugai. Vienas jų atneša knygų (nors
man jų netrūksta), ir perskaitau įdomybių, kurias šiaip
būčiau praleidęs. Pvz., Rapolo Mackonio „Senieji vilnie
čiai“ – apie lietuvybei uoliausiai triūsusius tarpukario
lenkiško Vilniaus gyventojus. Ir ne tik apie juos – apie
pačią atmosferą, daugelio literatų ir žurnalistų pamėgtą
Rudnickio kavinę (dabar „Literatų“), spalvingus ją lan
kiusius personažus. Propagandiniame fronte lietuviai
ir lenkai kapojosi be atvangos, į lietuvių pusę perėjęs
lenkas Randomanskis 1923 m. buvo ištremtas į Lietuvą
(nemokėjo lietuviškai) ir tada iš Kauno lenkiškai per
radiją varydavo prolietuvišką liniją, o Vilniuje lenkai
turėjo antipodą – prolenkišką lietuvį: fantastycznie!
VIII 27.  Girdžiu daug pasakojimų apie stuburo išvar
žas – tą patyrė ne vienas mano pažįstamas. Sakau, kad
dėl to kaltas Darwinas, nes jo apsakytoje evoliucijoje
beždžionė virto dvikoju padaru – keturkojai žinduoliai
stuburo bėdų neturi.
Sekmadienis namie. Buitinis stebuklėlis. Visą vakarą
ginčijuosi su draugu dėl ekstrasensorikos. Nors įsivai
zduoju galimybę justi per atstumą, sugauti biosroves
ir pan., netikiu, kad ekstrasensas gali nustatyti ligas
vien iš nepažįstamo žmogaus nuotraukos. Draugui iš
ėjus, aklai įsijungiu BBC World televiziją ir matau, kaip
moteris, pasidėjusi nuotrauką kalba apie sutrikusius
inkstus. Dokumentinis filmas vadinosi „Stebuklai“...
VIII 28.  Šį rytą vėl – „Pušyno kely“. Išties svaigiai
kvepia pušynu, šis ryto kvapas primena Druskininkus,
vaikystę ir veikiau ne vasaros pabaigą, o pradžią, kai
ryto saulė dar nekaitri, bet jau paslaugiai žada šiltą
dieną, kupiną judrumo ore, vaikščiojimo medžių šešė
liais nušlakstytais takais...
Skaitau, vadinasi, esu. Šešėliuoja užuolaidėlių tin
klelis ant atverstos knygos, kurios puslapiuose daug
kaitresnė saulė kepina XIX a. pabaigos Brazilijos dyky
nes, džiovina išsekusių skurdžių kūnus. Pažemintieji,
susibūrę į fantastiško religinio fanatizmo persmelktą
bendruomenę, pradeda „Pasaulio pabaigos karą“ – taip
vadinasi šis storas Vargo Llosos romanas. Vieni kitiems
mirtinas žabangas rezgantys respublikonai ir monar
chist ai, vis ai nes en iai verg us pal eid ę vergv ald žiai,
neapsakomai skurdūs, tamsiausių prietarų apraizgyti
valstiečiai – visi šie personažai, nors ir realistiški, vis
dėlto vaizdžiai individualizuoti, kupini kiekvienas savi
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tos gyvenimo aistros, kaip, pvz., šiame konfliktų verpete
atsidūręs užkietėjęs ateistas ir fanatiškas revoliucionie
rius škotas, galiausiai tampąs daugiau tragiška negu
komiška figūra. Kaip ir visada, Vargo Llosos pasakojimas
supina svaiginančią kompoziciją, įgyjančią savarankišką
vertę. O romano eiga nejučia primena platesniąją istoriją
– tai, kaip per kančias, kraują ir netektis, per absurdiš
kas klaidas žmonija svirduliuoja pirmyn.
Radijas ir laikraščiai (TV čia nematau) vis labiau
kaista nuo rinkiminės partijų pasiutpolkės. Garsiausi
politikų pažadai – arba nerealūs, arba žalingi valsty
bei, arba abu kartu. Dešimt metų nepriklausomybės, ir
tebesėdim ūkio krizės duobėj su visa korupcija ir nusi
kalstamumu. Kokia tokioj padėty išmintingo žmogaus
reakcija? Be abejo – melancholiška rezignacija. Bet aš
nesu išminčius, todėl rašinėju straipsnelius apie poli
tiką, skaitinėju, domiuosi visu tuo purvynu.
VIII 31.  Matau keliu į sanatoriją artėjantį nebejau
nų moteriškių pulkelį, ir tai atrodo keista. Priartėjo
– kalba lenkiškai: žinoma, jas domina ne sanatorija, o
Kalvarijų kelias.
Jaunutėlė mano valgyklos kaimynė (jai kažin kokia ran
kos bėda) atėjusiai draugei (take prie sanatorijos korpuso)
sako: „Žinai, nusipirkau tokią raudoną bliuzkę. – Tikrai?
Kaip faina! – Bet raudoną raudoną raudoną!..“
Dialogas, kokio tyčia nesugalvosi. O pilkas rusas sakė:
„Saulė“… ... Keliagubai padidėjęs moteriškių pulkelis
praeina tuo pačiu keliu pro mano gyvenamą korpusą.
Vienintelis vyras – prieky kryžių nešantis kunigas.
„Miškas“, – sakė pilkas senas rusas. Jis atvyko vakar ir
atrodė nesusipratėlis – su savo pilku nudėvėtu kostiumu
(čia visi teikia pirmenybę treningams) – ir, savo sana
torinėje knygutėje nesupratęs lietuviškų įrašų, klausė
manęs, ką jam daryti (gal koks karo veteranas, – pama
niau). Šiandien fizioterapijos kabinete vėl mačiau jį su
tuo pačiu absurdišku kostiumu. Jis įsišnekėjo su jam
krūtinę kažkokia elektrine rankena pašiusia (palankiai
nusiteikusia irgi ruse) baltachalate. Nupasakojęs savo
širdies ligas ir patirtas operacijas, jis sakė: „Nesinori
mirti – blogas gyvenimas geriau nei gera mirtis“. Ir
sakė: „Va miškas, saulė, žydras dangus...“
IX 3.  Vėl savaitgalis namie. Vėl, kaip ir kone visą rug
pjūtį, neutrali orų kadencija – kai nei šilta, nei šalta,
nelyja, bet ir ne saulėta, ir jokia vėtra nelaužo šakų,
nesiskverbia į mane, palieka neįpūstą troškimų žaiz
drą. Ta šių kraštų netaršanti vėtra (jos siautulį – kaip
praneša BBC World orų skelbėjas – patiria vakarų
Ramusis vandenynas, rytų Kinijos krantai) palieka
galimybę pagalvoti, galimybę apsispręsti, paslysti ir
kilti, būti suriestam netikėtos ligos ir vėl stotis klajoti,
gyventi. Galimybę spustelėti ikoną monitoriuje rašant
šį tekstą – save! Išgelbėk. Išganyk mano sielą…... 
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„NEREIKIA UŽSIREMTI MAŽAME NAMELYJE…“
Vyskupą Joną Kaunecką kalbina Paulius Subačius

Rugp jūč io 5 d. vysk up u kons ekr uot as buv ęs Tik inč iųj ų
teisėms ginti katalikų komiteto narys, Telšių seminarijos
dvasios tėvas Jonas Kauneckas. Jis ėjo hidromelioracijos bei
vokiečių ir lietuvių filologijos mokslus, tik po ilgų atkaklių
mėginimų gavo leidimą stoti į kunigų seminariją, savarankiš
kai studijavo šiuolaikinę teologiją ir biblistiką. Tiek valdžios,
tiek vidinių Bažnyčios negerovių atžvilgiu okupacijos metais
užėmęs bekompromisę poziciją, mons. Kauneckas jos neiš
sižadėjo ir po Nepriklausomybės atkūrimo. Naująjį Telšių
augziliarą kalbino Paulius Subačius.

Plačiai žinoma, kad itin atvirai kalbate apie Baž
nyčios problemas, todėl pradėkime iš kito šono – ką
šiandien jos kasdienybėje matote viltinga?
Naktinės adoracijos, kuriose dalyvauja jaunimas,
rožinio ir kitos maldos grupės, charizminiai būreliai,
jaunimo dienos... Matau juose didelę gyvybę, kuri tei
kia viltį, yra ženklas, kad Bažnyčia išliks ne tik – pagal
Kristaus pažadą – pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Stebiuo
si, kad po tokio sąstingio, naikinimo metų Bažnyčia
vis dėlto gyva – gyva pačiuose daiguose.
Lietuvoje gausu nominalių, vadinamųjų kultūrinių
katalikų, kurie gerbia tradicijas, Bažnyčią, tačiau ap
silanko joje tik didžiųjų švenčių, santuokos ar krikšto
progomis. Ar ši nuostata tvari ir jei ne – į kokią pusę
linkusi gravituoti?

Vysk. Jonas Kauneckas. 2000. Henriko Gaičevskio
nuotrauka

mą ne vienu svarbiu moraliniu ir socialiniu klausimu.
Kas lemia tokią padėtį?

Tok ia būs en a – mirt ies būs en a. Dab ar Liet uv oj e
praktikuojančių katalikų procentas pats mažiausias
iš katalikiškų pasaulio kraštų. Suskaičiavau, kad net
per Vel yk as bažn yč ią miest uos e lank o tik 15–20 %
tikinčiųjų, tuo tarpu šaltoj Vakarų Europoj – toks pa
prasto sekmadienio nuošimtis. Ir tai atsispindi gy
venime: pirmaujame pasaulyje savižudybėmis, abor
tais, skyrybomis, girtuoklyste. Tiesa, kartais susidaro
įspūdis, kad bažnyčios pergrūstos, tačiau taip yra tik
todėl, kad miestų parapijos apima baisiai didelį žmo
nių skaičių – 50, net 70 tūkstančių, vietoj normalių
5 tūkstančių.

Ko gero, pagrindinė priežastis vėlgi yra pergyventas
penkiasdešimtmetis ir jo rezultatas – homo sovieticus:
jis vienaip mąst o, kit aip kalb a, trečiaip elg ias i. Be
abejo, daug ką aštrina ir nauja hedonistinė kultūra.
O baisiausia, kad tokią nuostatą skatina dar ir ana
logiška dvasininkijos elgsena: deja, dažnas Lietuvos
dvasininkas taip pat – homo sovieticus, skambiomis
frazėmis kalbantis, o neskambiai gyvenantis. Žiūrėk,
reikalauja blaivybės, o pats gana smarkiai išgeria,
dar kitus paragina. Ir kaip toks dvasininkas nesusi
mąsto, kad jis – karikatūra. Kiek tokių karikatūrų
net subtiliausiuose dalykuose! Seniai žinoma tiesa,
kad maldai kitus patrauks tik tas, kuris pats nuošir
džiai meldžiasi, nes žmonės jaučia, kai esantis prie
altoriaus tėra vien artistas.

Laikantys save krikščionimis lietuviai dažnai igno
ruoja vyskupų bei kunigų raginimus, Bažnyčios moky

Kiek prie katalikybės atgimimo Lietuvoje gali prisi
dėti intelektinės pastangos, katalikų inteligentija?
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Vyskupą Joną Kaunecką kalbina Paulius Subačius

Lietuvos inteligentai yra tiesiog nuteikti prieš Baž
nyčią, ir juo toliau, juo labiau ši tendencija ryškėja.
Patys žymiausi dabarties rašytojai, filosofai labai prie
šiškai kalba apie Bažnyčią, ir mes neįstengiame su
jais užmegzti rimto kontakto. Hierarchija turėtų mesti
visas jėgas, galbūt net finansinius išteklius, kartais
atiduodama paskutines lėšas, idant būtų plečiamos
galimybės bendrauti su šviesuomene, idant kiltų kata
likiškos spaudos lygis. Juk ji, su kai kuriom išimtim,
intelektualiai gana skurdi, todėl svetima prasilavi
nusiems žmonėms – toks mano įspūdis pabendravus
su bibliotekininkais, mokytojais.
Be to, mūs ų kun ig ij a lab ai stok oj a gyv en im išk os
patirties. Vakaruose ruošiant kunigus, kandidatams
privalu metams mesti studijas ir eiti dirbti į univer
sitetus, gatves, įmones. O pas mus aštuoniolikmečiai
per penkerius šešerius metus tampa teologais visiškai
nepažindami gyvenimo, todėl neturi ką pasakyti žmo
nėms. Aš vertinu ne tiek savo formalų išsilavinimą,
kurį pasiekiau neakivaizdiniu būdu, kiek nuolatinį
skaitymą ir kaktomušą su gyvenimu, patirtą dirbant
melioracijoje su padugnėmis.
Velionis Józef as Tischneris grėsm ing iausiu pok o
munistinio religingumo bruožu laikė savikritiškumo
ir pasirengimo prasmingam dialogui tarp skirtingų
religingumo atmainų stoką. Kodėl aktualiomis Bažny
čios gyvenimo temomis stinga viešų svarstybų? Kaip
regite savo bei kitų hierarchų vaidmenį joje?
Pokomunistinių šalių Bažnyčių žmonės į bet kokią
pol em ik ą ar krit ik ą rea g uoj a kaip į puol im ą, pas i
kėsinimą – pernelyg jautriai, liguistai. Tai vis išk ai
sup rant am a, tok ią psic hol og ij ą suf orm av o soc ial iz
mas, pratin ęs į kiekv ien ą kit aip galv oj ant į žiūr ėt i
kaip į priešą. Anais laik ais bet kok ia krit ik a buv o
signalas, kad tave ims persekioti. Tai pirma priežas
tis, kodėl dialogas tarp atskirų religingumų sunkus,
beveik neįmanomas.
Antra polemikos vengimo priežastis – abejingumas.
Užblokuodamas bet kokią asmeninę iniciatyvą, sava
rankišką mąstymą, komunizmas pasėjo žmonėse sun
kiai išraunamą pasyvumo sėklą. Teisingi įsitikinimai,
protinga nuomonė ilgai buvo išjuokiama, paverčiama
karikatūra ar nuleidžiama niekais. Atsilygindami tuo
pačiu ir mes į priešingą nuomonę dabar žiūrime abe
jingai, kaip visiškai nevertą dėmesio.
Gink Dieve, nesu visažinis ir negalvoju, kad ma
no pasisakymuose – vien tiesa. Dažnai mano mintys
spaud oj e ir net pam oksl uos e yra pol em in ės. Nor iu
sužadinti kitaip galvojančių aktyvumą. Kiekvienas
žmog us tur i teis ę laik yt is kit ok ios nuom on ės, ją
įrod in ėti. Ne kart ą gan a krit išk om is mint im is esu
sąm on ing ai skat in ęs pol em ik ą. Liet uv os aid e prieš
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kelerius metus teigiau, kad kritika Bažnyčiai – bū
tina. Nuolat kalbu klierikams, kad su laiku atsiras
ir pam okslų krit ika. Steb iuosi, kad polemiz uojama
su literatūriniais, politiniais rašiniais, nurodomos jų
klaidos, o pamokslai – tabu. Todėl kunigai sustings
ta, netobulėja, nebesilavina. Už nugaros labai piktai
kalbėta apie mano interviu, bet, deja, atvirai niekas
to nepasakė net užuominomis. Taigi trečia polemikos
stygiaus priežastis – kalbėjimas už akių.
Ketv irt a priežast is – žiniasklaid os baimė. Mat ir
mūsų žiniasklaida nėra subrendusi diskusijai, ji be
galo nesąžininga, tarnaujanti nežinia kieno intere
sams, lengvai nuperkama. Neturėti savo nuomonės,
parsidavinėti ir veidmainiauti žurnalistus vėlgi įpra
tino sovietmetis. Lietuvoje sunkiai rasi sąžiningą ir
intelektualų žurnalistą. Šokiravo tiesiog akivaizdus
popiežiaus dergimas Lietuvos ryte. Paskelbti teiginiai
tokie absurdiški, jog tai įmanoma tik socializmo arba
nacizmo išauklėtoje visuomenėje. Lietuvoje dirban
tiems vakariečiams net nekilo mintis protestuoti – nor
malūs demokratinių šalių žmonės niekada nekreipia
dėmesio į bulvarinę spaudą. Mūsų ketvirtosios val
džios nuosmukį Naujojo Židinio-Aidų šeštame numer
yje apib ūdino Kęst ut is Girnius, tačiau į jo taiklius
pastebėjimus, parodančius Lietuvos ryto vulgarumą,
didžiausias dienraštis net nesureagavo. O ir kiti ne
pastebėjo. Jokios gynybos. Kam gi, jei Naująjį Židi
nį-Aidus skaito saujelė intelektualų, o Lietuvos rytui
nerūpi mąstantis žmogus, jam reikia masių, kurioms
nedaro poveikio žurnale paskelbta nuomonė. Ko gero,
būtent todėl ir Bažnyčios žmonės nelinkę diskutuoti.
Kam? Masių juk nepasieks. Bene tai bus penkta po
lemikos ignoravimo priežastis.
Tad aš ir nematau galimybės pradėti platesnes dis
kusijas. O jos būtinos, norint Lietuvoje turėti mąstantį
žmogų, kataliką. Ką galiu padaryti? Bandžiau, kaip
minėta, išjudinti, duodamas aštrius interviu, kartais
bandau polemizuoti pamoksluose. Antai kartą Telšių
katedroje kreipiausi į klausytojus: jūs – mėšlas. Pa
tylėjau, laukdamas reakcijos. Po to paaiškinau: argi
tėvai – ne mėšlas vaikams? Argi Jonas Krikštytojas
nebuvo mėšlas Jėzui?.. Bet tuoj pat vėl kviečiau susi
mąstyti, ar dažnai netampame mėšlu blogąja prasme,
kai aplinkinė atmosfera tokia mėšlina... Tegu klausy
tojas išsineša kontroversišką mintį refleksijai.
Band ė ir Kat al ik ų pas aul is prieš kel er ius met us
išj ud int i skait yt oj us pol em ik ai, pas kelbd am as Jū
rat ės Kub il iūt ės straipsn į „Ko tik iuos i iš Liet uv os
Bažnyčios ir ką galiu jai duoti?“ Tai buvo talentingas
tekstas – Darbininko konkurse užėmė prizinę vietą.
Tikimės, kad ši jauno žmogaus išpažintis paskatins
diskusijai. Laukiame jūsų atsiliepimų, laiškų, – rašė
tuomet redakcija. Nesulaukė, nors būtų buvęs natū
ralus tradicionalistų pasipiktinimas... To straipsnio
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kopijas ne kartą naudojau katalikiško jaunimo disku
sijoms – jas pavykdavo sukelti. Bet tai jau dirbtinis
dalykas: be papildomo darbo katalikiškoje visuome
nėje tvyrojo tyla.
Tod ėl man au, kad nes ul auks rea kc ij os ir nes en a
Šiaur ės Atė nų publ ik ac ij a „Tik ėj im ai hip erb or ėj ų“
(2000 08 19 ir 26), nors ten esama net ypač aštrių min
čių. Ko verta vien pašaipi pastaba, kad fundamentalus
(tradicinis) tikėjimas be galo atstumiantis: jei politi
niai priešininkai norėtų sužlugdyti Artūrą Paulauską,
manding, reikėtų, kad jį paremtų koks fundamenta
listas, tarkime, monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Per
rinkimus Paulauskas žlugtų, ir tiek. Jei ir šiuo atveju
nebus polemikos, jos nebus niekada.
Pasipiktinę liberaliosios žiniasklaidos siautėjimu,
tik int ieji ragina imtis neg atyvių – administracinių,
teisinių, mokestinių ribojimų. Kokios pozityvios prie
monės šiandien tebėra realios, nevirsta tuščiu mora
lizavimu? O gal imtynės su globalia sekuliaria media
galutinai pralaimėtos ir belieka iš vidaus užsiremti
savo mažame namelyje?
Pasiremsiu Antano Maceinos mintimis. Pati Bažny
čia kalta, kad Naujųjų amžių kultūra nusisukusi nuo
religijos, net eina prieš tikėjimą. Mat Bažnyčia laikė
kultūrą blogiu ir skatino tikinčiuosius tik melstis pasi
traukiant iš pasaulio. Bet jei Kristus išskiriamas iš pa
saulio, pasaulis paliekamas antikristui. Krikščionims
pasauliečiams bėgant iš pasaulietinės veiklos, pasaulis

buvo paliktas šėtono globai. Šv. Pranciškus Salezietis
pirmas sugrįžo prie pirmųjų krikščionių įsitikinimo,
kad būti šventam ir būti krikščioniu (net pasauliečiu)
yra sinonimai. Jis pabrėžė, kad pasauliečio šventumas
slypi tobulame jo luomo pareigų atlikime. Savo darbu
jis tampa vyriausiuoju pasaulio kunigu, nugalinčiu
blogį. Maldingumas niekada neatstoja tobulo parei
gų atlikimo. Blogas gydytojas, blogas architektas ar
inž in ier ius, blog as raš yt oj as ar dail in ink as, blog as
tarnautojas ar visuomenininkas yra blogas pasaulietis
katalikas, nors ir dieną naktį melstųsi.
Tačiau pasaulietis katalikas turi tirti kultūrą: ar ji
eina Dievo vardu, ar šėtono, – taigi būti savitas pra
našas. Kritika – jo konkreti bei kasdienė pranašavimo
lytis, prieinama tik pasauliečiams, nes dvasininkai
negali būti visų sričių specialistai. Kokios išvados iš
to išplaukia imtynėms su globalia sekuliaria žiniask
laida? Nagi burti gerus, aiškiai humanistinės-krikščio
niškos-pranašiškos dvasios lietuvius. Sujungus jėgas
imtis kurti dienraštį (tokį, kaip Vokietijos Tagespost).
Krikščioniški, kultūriniai leidiniai jau pamažu tampa
atsvara vis labiau bulvarėjančiai bei degraduojančiai
masinei Lietuvos žiniasklaidai.
Pamatysite, praeis kiek laiko ir atsisijos gerosios,
tvirtosios intelektualių lietuvių pajėgos, sulauks dar
anoji masių periodika aštraus kritikos žodžio. Juk ir
nūnai rodosi dabartinę Lietuvos kultūrą įvertinančios
krit ik os. Pas teb iu, kad tie krit in iai straipsn iai vis
dažniau tampa Lietuvos inteligentų dvasine duona (ne
kartą mokytojai juos panaudoja mokyklose). Taigi atei

Tomas Vyšniauskas.
2000-ųjų rugpjūtis.
Fotografija
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Vyskupą Joną Kaunecką kalbina Paulius Subačius

ties vilčių yra – ir nereikia užsiremti mažame namelyje.
Katalikiškos minties tradicijos puoselėtojai ragina
jaunąją kartą gręžtis į Stasio Šalkauskio, Maceinos
raštus. Tuo tarpu kiti samprotauja, kad tik naujausios
filosofinės ir teologinės diskusijos, vykstančios Vakarų
Europoje, vertos klierikų bei studentų dėmesio. Kaip
brėžti ribą tarp nesenstančio ir pasenusio?
Mes su klierikais nagrinėjame Maceinos ir Juozo Gir
niaus veikalus. Niekad negirdėjau priekaišto, kad tai
būtų pasenę dalykai. Atvirkščiai, kai juos paminiu pir
mą kartą, neįvardydamas autoriaus, klausytojai stebi
si: iš kur toks modernumas, kas čia kalba tokia nauja
dvasia?! Kaip nesensta Šv. Raštas ir Bažnyčia, taip ne
gali pasenti ir tikėjimo bei Bažnyčios problemas nag
rinėjantys talentingi veikalai. Man niekad neprireikia
brėžti ribos tarp madingo ir atsinaujinimui naudingo.
Bent keli Lietuvos vyskupai yra išsitarę, kad Bažny
čios gyvenimą lemtingai pakeis tik naujoji, posovieti
nė kunigų karta, išugdyta atkurtose bei reformuotose
seminarijose. Kurios vyresniųjų ydos ir jaunųjų do
rybės bei atvirkščiai leidžia gyventi šia viltimi arba
ją atmesti paantrinant Telšių ordinarui, sakiusiam:
Kokius arklelius turiu, su tokiais ir ariu?
Tikroji viltis tegali būti tik Dievas. Jėzus yra pa
sak ęs, jog nep al iks sav o kaim en ės be gan yt oj ų. Be
abejo, jo mintyje – tikri ganytojai. Jų yra ir senojoje
kartoje, bus ir naujoje, lygiai kaip buvo ir bus jų tar
pe, Jėzaus žodžiais tariant, plėšriųjų vilkų. Bažnyčios
gyvenimą lemtingai pakeisti troško Vatikano II Susi
rinkimas, kurio pagrindinė mintis – atsinaujinimas.
Teisingai: Bažnyčia buvo labai nutolusi nuo žmonių,
nebesuprato jų.
Deja, šiandien, remdamiesi Susirinkimu, kunigai
stengiasi tapti panašūs į visus žmones: nešioja šortus,
sėdi restoranuose ir naktiniuose baruose. Tik tokia
tematoma galimybė patraukti į tikėjimą, atnaujinti
žemę. (Būdinga, kad šias nuotaikas atneša į Lietuvą
Vakaruose ir net Romoje studijavę.) Bet, ko gero, pa
saulyje nėra nė vieno atvejo, kad minėtu būdu būtų
pagausinta bažnyčiose žmonių ar bent pagilintas jų
tikėjimas. Atvirkščiai, dvasininkams nusivelkant su
tanas tik vis daugiau metančių kunigystę.
Vatikano II Susirinkimo atsinaujinimo pagrindinė
mintis – šalinti Bažnyčios narių susvetimėjimą, nuodė
mingumą, sąstingį. Susirinkimas tematė vieną kelią –
kunigų šventėjimą, jų maldos gyvenimo atnaujinimą.
Tai svarbiausia, bet apie tai beveik niekas nekalba!
Koks absurdas: pasaulis pakeičia dvasininką, nes XX a.
dvasininkas tikisi pakeisti pasaulį ne didesniu pamal
dumu, bet keisdamas rūbą. Apie tai su skausmu ir
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ironija kalba Hansas Ursas von Balthasaras: pasaulie
čiai dažnai susidaro įspūdį, kad daugelis dvasininkų
iš tiesų nežino, ką malda reiškia, arba jei ir žino, tai
nem at o jok ios reikm ės tai perd uot i bend ruom en ei.
Kitas dalykas, kurį Susirinkimas ypač pabrėžia: kuni
gystė – tai tarnavimas žmonėms. Vėlgi koks senas ir
drauge modernus dalykas. Ką ir kalbėti apie kunigą,
sekdami šv. Augustinu galėtų palyginti netarnaujantį
vyskupą su manekenu parduotuvės lange. Norisi gar
siai paklausti: argi nematyti, kad supasaulėdami dva
sininkai tampa manekenais ir nevykusiais artistais?
Nors jūs ironizuojate Telšių vyskupą, bet ir kiti vys
kupai reformuotose seminarijose dažnai teturi menkus
arklelius. Nė vienai seminarijai dar nepavyko rasti
tinkamų klierikų ugdytojų, nors Šv. Sosto Katalikiškojo
auklėjimo kongregacija reikalauja juos turėti visose
seminarijose. Tiesiog nėra tam tinkamų kunigų! Li
etuvos Katalikų Bažnyčia labai daug tikėjosi iš stu
dijuojančių Romoje. Iš jų laukta tikrosios vidinės Baž
nyčios atsinaujinimo dvasios. Bet tikinčiųjų visuomenę
kartais stebina iš Romos sugrįžę specialistai: be pamal
dumo, be intelekto, be pedagoginio takto, be paprasčiau
sio mandagumo ir žmoniškumo. Gal Bažnyčios studijose
per siaura specializacija? Jos daktarai dažnai nemoka
jokios užsienio kalbos, išskyrus tą, kuria studijuota.
Tik Bažnyčios struktūrose dirbantiems pedagoginį dar
bą nėra privalomas geras pedagoginis ir intelektinis
pasirengimas. Ypač juokingas tas jų nostrifikavimas
Lietuvoje laipsniu aukščiau – nepaisant bendro neiš
silavinimo, licenciatai pas mus masiškai tampa dak
tarais. Negi ir dabar nepasipiktins, nepakils į kovą ar
polemiką tie naujieji daktarai? Labai norėtųsi išgirsti
bent vieno rimto specialisto nuomonę.
Į kokias po 1988 m. Lietuvoje iškilusias problemas
Bažnyčiai, Jūsų galva, buvo prasminga viešai atsi
liepti? Ir priešingai, gal dabar atrodo, kad ką nors
buvo verta nutylėti?
Šiandien jau aiškiai matyti, kad buvo verta nutylėti
politines kovas, derėjo neįsijungti į tiesioginę politiką
Sąjūdyje. 1988–1990 m. reikėjo kaip pranašams tie
siai šaukti: Dievas padarė stebuklą, išvedė į laisvę,
tad žiūrėkit, kas stato Lietuvos valstybę! Ar su Dievu
stato? Ar dori statybos vadai? Kunigai tiek Sąjūdyje,
tiek Seime privalėjo kviesti visus atsivertimui ir su
sitaikymui, o neiti į tiesioginę politinę veiklą net iki
nepakantumo, kas pasirodė labai jau nekrikščioniš
ka ir smarkiai pakenkė, galima sakyti, net atvedė į
dabartinę sunkią ir pavojingą padėtį. Maceina sako:
degantys krikščionys linksta įvesti meilę prievarta.
Bet prievarta visada sunaikina meilės žygį.
Dėkoju už pokalbį. Įtempę ausis lauksime aidų...



NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 9–10

ŽVILGSNIS

Sąmokslo teorija
Kęstutis K. Girnius

Lietuvoje auga apsupties mentalite
tas. Vis labiau užsisklendžiama nuo
pasaulio, stiprėja sovietinės praeities
ilgesys. Tokį įspūdį kelia Seimo rinki
mų kampanijos šūkiai, ypač iš kairės.
Rinkimų retorika nėra mokslo kalba,
ja nesiekiama tiksliai atspindėti tikro
vę. Nepagrįsti apibendrinimai, lazdos
perlenkimai, netikslumai, kartais ir
sąmoningi melai – kasdienė rinkimų
vajaus duona.
Tačiau retorika nėra vien iš piršto
laužta. Sakoma tai, ką žmonės galvoja,
arba tai, ką politikai mano, kad rin
kėjai nori išgirsti. Šiuo metu madinga
politikus laikyti neišmanėliais. Nors
gyvenimo pulsą jie jaučia. Tiesa, ne vi
si. Vis dėlto rinkimus laimi ta partija,
kuri supranta, ką žmonės nori girdėti,
ir tai pabrėžia per savo rinkimų vajų.
Tai, kad skatinamas siauras nacio
nalizmas ir praeities ilgesys, leidžia
manyti, jog tokios nuostatos randa
atgarsį platesnėje visuomenėje.
Rinkimų šūkiai ne tik atspindi kai
kur ių rink ėj ų baim es ir vilt is. Jie
suteikia politikų imprimatur tiems
lūkesčiams ir būgštavimams, juos pa
tvirtina ir sustiprina. Nenoriu perver
tinti politikų galios, ypač šalyje, kurio
je jie dažnai laikomi neišmintingais ir
nesąžiningais. Iš politikų tyčiojamasi,
kai jie reiškia klausytojams svetimą
ar atgrasią nuomonę. Bet kai politi
kas, ypač kuriam pritariama, sako tai,
ką žmogus nori girdėti, jo nuomonės
paisoma, ji gerbiama.
Kairysis rinkėjas su šypsena klau
sysis konservatorių kalbų apie Ru
sijos keliamą grėsmę ar liustracijos
įstatymo svarbą, bet kitaip reaguos,
kai politikas patvirtins jo išankstines
nuostatas arba pažiūras, pvz., girdė
damas Paulausko raginimus mažinti
gynybos išlaidas. Atseit ne tik jis, bet
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ir įtakingas politikas taip galvoja, o
tai reiškia, kad jo nuomonė pagrįsta.
„Monopolisto“ Telekomo kritika ku
tens širdį to, kuris įsitikinęs, jog Va
karų kapitalistai išnaudoja Lietuvą,
pigiai supirkdami geriausius Lietuvos
žmon es, kaip kad ais e deš in iųj ų iš
puoliai prieš komunistus glostydavo
megztųjų berečių savimeilę. Atseit ne
tik jos, bet ir valdžios viršūnės paste
bėjo sąmokslininkų kėslus.
Pakitus politiniams vėjams, pakito
ir politikų taikiniai. Mažiau kliūna
Rusijai ir komunistams. Dabar labiau
priekaištaujama užsienio investito
riams, kurie esą turtėja Lietuvos darbo
žmonių sąskaita; Europos Sąjungai,
kur i esą skriaud žia žemd irb ius ir
reik al auj a pard uot i Liet uv os žem ę
svetimtaučiams; NATO, verčiančiai
valdžią krašto apsaugai skirti lėšas,
kurių labai reikia sveikatos apsaugai
ir švietimui.
Apsupties mentalitetas auga kele
rius metus. Jam pagreitį suteikė ūkio
sunkumai, ypač nelaukta pastarųjų
pusantrų metų ūkio krizė, nevykęs
Mažeikių naftos privatizavimas, de
šiniųjų politinių partijų pasimetimas.
Pris id ėj o ir prez id ent o Adamk aus
ner yžt ing um as: užuot prieš in ęs is
plintančiai isterijai dėl Mažeikių naf
tos, Adamkus apgailestavo nepajėgęs
apsaugoti Lietuvos nuo išprievarta
vimo.
Užsienio investicijos laikomos Lie
tuvos turto paglemžimu, net pačios
Liet uv os išp ard av im u. Braz ausk as
aiškina, kad reikia palaikyti vadina
mąjį tautinį kapitalą, o kairiųjų koa
licija – kad Lietuva turi savo rankose
išlaikyti strateginių įmonių valdymą.
Tai gražiai skamba. Bet kas būtų rim
ta alternatyva žemės ar žmonių parda
vimui užsienio bendrovei? Šeimyninis

ar tautinis privatizavimas, kai žmonės
buvo perduoti ar parduoti buvusiai
sovietinei ūkio nomenklatūrai? Didelė
dalis Draugystės viešbučio akcijų nute
kėjo į Butrimienės ir jos vyro rankas,
Jon av os Azotas buv o bev eik velt ui
perduotas Lubiui ir
jo komandai, šimtai
mažesnių ar dides
nių firmų tapo direk
torių ir jo artimųjų
nuos av yb e. Bet la
bai mažas procentas
tų firmų suklestėjo.
Neg an a tapt i sav i
ninku, reikia įgytas
firmas pertvarkyti,
modernizuoti. Tam reikia kapitalo,
kurio Lietuvoje trūksta, bei vadybi
ninkų, sugebančių vadovauti firmai
globalizacijos sąlygomis. Be užsienio
investitorių Lietuvos laukia likimas
tos žemės ūkio bendrovės, kuri šeštą
traktorių išardo, kad galėtų pataisyti
likusius penkis, o po to išardo penktą,
ketvirtą... Tiesa, tautinis kapitalas da
vė paspirtį statybai – visoje Lietuvoje
buvo pristatyta pilių ir vilų.
Stipr ėj a ant iv ak ar iet išk os nuo
taikos. NATO ir ES tampa nepagei
daujamos viešnios, jeigu ne priešės.
Kairiųjų koalicija teigia, kad galutinį
sprendimą dėl Lietuvos narystės ES ir
NATO turėtų nulemti referendumas.
Pozicija nenauja – dar 1993 m. pabai
goje panašiai šnekėjo Juršėnas. LDDP
abej ing um as NAT O nar yst ei 1993
m. nestebino. Rytų trauka dar buvo
stipri, o NATO buvo pagrindinis So
vietų Sąjungos, taigi ir kompartijos,
priešas, tebebuvo vilties, jog Rusija
greit ai taps norm al ia dem okr at in e
šal im i. Toks abej ing um as maž iau
suprantamas šiemet, kai iliuzijos dėl
Rusijos turėtų būti seniai palaidotos,
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o instinktyvus priešiškumas Vaka
rams išnykęs.
Kairiųjų koalicija, kaip ir Paulaus
kas, dievagojasi, kad ji nėra priešiška
NATO. Kalbama esą apie visai kitą
dal yk ą – kad imant is itin svarb ių
žingsnių, reikia atsiklausti gyventojų
ir būtent referendumu. Nors gyvento
jų nuomonės reikia paisyti, Lietuvos
referendumo įstatymo ypatumai pa
daro jį gana nevykusiu įrankiu tokiai
nuostatai įgyvendinti. Referendumas
priimamas tik tuo atveju, jeigu jam
pritaria daugiau negu pusė turinčių
teisę balsuoti, o tai reiškia, kad beveik
neįmanoma laimėti referendumo. Jei
gu, pavyzdžiui, dalyvauja 70 % gyven
tojų ir 70 % jų balsuoja už pateikiamą
pasiūlymą, jis nepraeina. Juo didesnė
rinkėjų apatija, juo mažesnė sėkmės
tikimybė. Jei balsuoja tik 60 % rinkėjų,
tai referendumas atmetamas net tuo
atveju, jeigu keturi iš penkių palaiko
pasiūlymą.
Auga ir euroskeptiškos nuotaikos.
Retas politikas taip atvirai kritikuoja
ES kaip Rimantas Smetona. Bet vis
labiau priešinamasi permainoms, be
kurių Lietuva negalės tapti ES nare.
Žemdirbiai jau kurį laiką kreivai žiūri
į Briuselį, jam verčia dalį atsakomybės
už sunkią žemės ūkio būklę. Septynios
politinės partijos, tarp jų socialdemok
ratai, LDDP ir valstiečiai, aiškina,
kad šiuo metu nederėtų įteisinti že
mės ūkio paskirties žemės pardavimo
užsieniečiams, kuriems ši žemė būtų
labai pigi, o lietuviams per brangi. Šios
baimės negaliu suprasti. Juk užsienie
čiai tos žemės neišveš. Tiesa, Čekijoje
ir Lenkijoje būgštaujama panašiai, bet
šių šalių padėtis nėra tolygi Lietuvos
padėčiai. Vok iet ij oj e gyv en a daug
išt remt ų Sud et ų, Vak ar ų Prūs ij os
ir Pomeranijos vokiečių palikuonių,
sentimentaliai prisirišusių prie savo
protėvių nuosavybės. Jų pageidauja
ma žemė pasiekiama palyginti trumpa
kelione automobiliu, tad tinkama ir
savaitgalio poilsiui, lengviau bei pel
ningiau parduodama.
Kairieji vėl nostalgiškai kalba apie
praeitį, ir jei ne apie geruosius sovie
tinius laikus, tai bent apie ne tokius
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jau blogus sovietinius laikus. Pirmu
smuiku groja LDDP ir Brazauskas,
aktyviau dalyvauja ir socialdemok
ratai. Antai Brazauskas, besilanky
damas Alytuje, didžiavosi sovietinių
okupacijos metų statybomis, o kairiųjų
koalicijos rinkimų programos projekte
rašoma, kad dalis socialdemokratiškai
nusiteikusių piliečių stojo į SSKP ir
jų pastangų dėka Lietuva iš labiau
siai atsilikusių šalių padarė didelę
pažangą ir pasiekė geriausių lygį. Tai
sena sentimentali pasaka, neturinti
nieko bendra su tikrove. Netikslios
smulkmenos, neteisinga esmė. Antai
rašoma apie socialdemokratiškai mąs
tančius piliečius, stojusius į SSKP, bet
ar Sovietų Sąjungoje buvo piliečių?
Žmonės neturėjo elementariausių pi
liečių teisių. Jie negalėjo rinkti savo
vad ov ų. Sov iet ų Sąj ung oj e žmon ės
balsuodavo, o ne rinkdavo. Gyventojai
neturėjo nei teisės keisti valdžią, nei
ją viešai kritikuoti. Teismai nebuvo
nepriklausomi. Politines, taigi pilie
tines bylas nulemdavo kompartijos
nurodymai. Paso turėjimo nereikėtų
tapatinti su pilietybe.
Kit a nuol at kart oj am a, ties iai iš
SSKP tezių pasisavinta tema – ūkio
pažanga. Kompartija gyrėsi vis nau
jais ūkio laimėjimais ir išradimais tol,
kol ūkis sužlugo. Vargu ar Lietuva iš
tiesų buvo viena labiausiai atsiliku
sių šalių. Baltarusija, Vidurio Azijos
resp ubl ik os, milž in išk i Rus ij os ir
Ukrainos plotai nebuvo ūkiškai pa
žengę. Lietuvos ūkis vystėsi, bet kur
nebūta pažangos? Reikėtų lyginti ne
Lietuvos ūkio 1939 m. padėtį su 1989
m. padėtimi, bet klausti, ar 1939 m.
Liet uv a buv o lab iau ats il ik us i nuo
Vak ar ų Eur op os vid urk io, neg u ji
buvo 1989 m.
Kad ir kiek kalbėtume apie komu
nizmo statybas, sovietinė santvarka
nebuvo tik ūkio sistema. Vienas bū
dingiausių bruožų – tai žmonių per
sekiojimas už jų religinius, politinius
ir ideologinius įsitikinimus. Čia kyla
didelė problema sovietinės praeities
nostalgijos puoselėtojams. Normalioje
valstybėje piliečiai protestuoja prieš
valdžios organų pastangas reguliuoti

žmonių įsitikinimus, juolab prieš jų
įkal in im ą. Liet uv os dis id ent ų teis
mai nesukėlė visuomenės protestų,
jų nes uk ėl ė ir Kat al ik ų Bažn yč ios
persekiojimas arba tikinčiųjų vaikų
bauginimas. Kapų tyla gaubė šiuos
procesus. Jeigu sovietinė santvarka
buvo ganėtinai normali, kaip kalba
šios praeities entuziastai, tai pareiš
kim e min im i soc iald em okr at išk ai
mąstantys SSKP nariai, nutardami
nieko nedaryti žmogaus teisių pažei
dim ų akiv aizd oj e, šveln iai tar iant,
buvo doroviškai akli arba abejingi.
Bet jeigu jie buvo ganėtinai padorūs
ir vis tiek nedrįso protestuoti, kadangi
bijojo valdžios represijų, tai sovietinė
sistema nebuvo normali. Tegul patys
praeities puoselėtojai sprendžia, kuris
atsakymas teisingesnis.
Dar kelios pastabos apie sovietinės
praeities ilgesį. Svarbu įsisąmoninti,
kad ūkio problemos paveikė ne tik
Lietuvą, bet ir kitas socialistinio bloko
šalis. Jos buvo neišvengiamos. Lietu
vos ūkio nesugriovė konservatoriai –
jis pats sugriuvo, kai išseko dotacijos.
Gyvenimas dabarties Rusijoje ūkiškai
sunkesnis negu Lietuvoje, nepaisant
milžiniškų Rusijos gamtos turtų. Ru
sija gal ne geriausias pavyzdys, juk
kai kurie teigtų, kad ją sužlugdė ne
vykusios ūkio reformos ir oligarchai.
Geresnis pavyzdys – kaimynė Balta
rusija, kurioje atkakliai priešintasi
visoms reformoms ir tvirtai laikytasi
sovietinio ūkio valdymo principų. Į
praeitį negalima sugrįžti, bet reikia
tik vizos nuvykti į Baltarusiją ir pa
sižiūrėti, koks likimas laukė Lietuvos
be reformų. Baltarusija net Lietuvai
įsiskolinusi. Daug kam praeitis atrodo
šviesesnė negu dabartis. Tai supranta
ma. Bet jaunesnių dienų prisiminimai
neturėtų užgožti sveiko proto.
Praeities negalima sugrąžinti. Ne
Lietuva apgins NATO nuo agresijos,
bet atvirkščiai. ES klestės be Lietu
vos, bet Lietuva be ES – Lietuva be
ateities. Tai puikiai supranta naujieji
tautinio užsisklendimo šaukliai. Bet
naiv esn i jų sek ėj ai jaus is apg aut i,
šalininkų sulauks dar viena sąmoks
lo teorija.
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„Svarbiausias dalykas ne užsidaryti,
o atsiverti...“
Andrių Kubilių kalbina Vytautas Ališauskas

Tėvynės Sąjunga neseniai patyrė vidinę krizę. Ar ši
krizė paliko didesnę žymę partijos gyvenime?
Partija dabar tokia, kaip paprastai – nėra per daug
nei juodo, nei balto. Viena vertus, ji įgijo labai daug
vidinio dinamizmo galimybių, ji nebėra taip vidujai
susikausčiusi, kokia buvo Vagnoriaus laikais, ji tada
turėjo tam tikrą autoritarinį pradą – ne pačia blogiau
sia prasm e, bet Vagn or iaus žod is būd av o gal ut in is
ir lem iam as, neg al ėj o būt i kok ių nors disk us ij ų. O
dabar partijos viduje iš tikrųjų daug daugiau erdvės
diskusijoms. Antra vertus, kartais pasigendi aiškaus
susitelkimo į konkretų tikslą. Juk vidinė diskusija gali
būti begalinė; vis prasidedanti iš naujo, o ne nukreipta
į rezultatus. Dabartinis rinkimų metas šiek tiek spe
cifinis. Aišku, kad po rinkimų partija turės daugiau
susitelkti į save, dar aiškiau susiorientuoti, apsispręsti
tolesniam laikotarpiui – ir dėl organizacinių, ir dėl
idėj in ių dal yk ų. Pask ut in iu met u aš pas teb iu, kad
part ij oj e aišk iai išs is kir ia jaunoj i bend ruom en ė su
savo supratimu, su savo matymu.
Kuo jis ypatingas?
Gal tai ir lėkštai skamba, bet jis labiau orientuotas
į ateities viziją. Ateities dešimtmečio matymą mes aiš
kiai suformulavome kaip savo rinkimų programos už
duotį. Tai mes ir darėme, gal iš tikrųjų kartais mažiau
dėmesio skirdami šios dienos politinėms batalijoms.
Gal grįžkime į kiek ankstesnį laiką: Lietuvos konser
vatoriai 1996 m. laimėjo rinkimus, dabar jau turime
nue it ą ger ą atk arp ą. Aišk u vien a: kons erv at or iams
pavyko išvengti nemalonaus dalyko, kurio neišvengė
tradicinės Seimo partijos, t. y. tikro skilimo. Bet visą
laiką būta tam tikros įtampos tarp skirtingų pozicijų.
Kokios pozicijos ėmė viršų ir kaip jos kito: ir politiniu,
ir ekonominiu, ir partijos uždavinių atžvilgiu?
Negalėčiau sakyti, kad būtume turėję kokių nors
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problemų dėl programinių nuostatų. Galbūt 1996 m.
jos buv o maž iau nus palv int os tikr a kons erv at izm o
spalva, tai buvo labiau ekonominės-socialinės nuosta
tos, bet jos turėjo ir pakankamai tikros konservatyvio
sios ekonomikos idėjos elementų: griežta monetarinė
politika, privatizavimas. Vagnorius visą laiką gal iš
siskyrė noru matyti socialinius elementus, valstybės
galimybes kreipti į socialinę pusę.
Bet Vagn or ius, jei teis ing ai jį sup rat au, tur ėj o ir
ekonominį argumentą: jis tikėjo, kad padidinus žmo
nių perkamąją galią, augs ir gamyba.
Jis turėjo tokį motyvą, šia logika rėmėsi ir visa in
dėlių kompensavimo schema, kuri palyginti normaliai
veikė iki Rusijos krizės. Iš tikrųjų per šią kadenciją
mes pergyvenome kelis lyg ir skirtingus laikotarpius:
vienas laikotarpis – iki Rusijos krizės, pakankamai
sėkm ing a Liet uv os ekon om ik os raid a, gan a did el is
vidaus produkto augimas. Dabar, žvelgiant atgal, at
rodo, kad Vagnorius galbūt kartais turėdavo per daug
ne vis ad a aišk ių įsip ar eig oj im ų vien oms ar kit oms
Lietuvos verslo grupėms, bet šiaip iki 1998 m. Lietu
vos ekonominis ir socialinis gyvenimas buvo palyginti
neb log as. Vėl iau – Rus ij os kriz ė, ir tad a iš tikr ųj ų
susidūrėme su labai aiškia politine krize, pirmiausia
Vyriausybės krize, kuri paskui persimetė į partiją,
tapo jos vidaus krize.
Bet kaip Vyr iaus yb ės kriz ę siet i su Rus ij os kriz e:
ar pastaroji buvo tik išorinis postūmis, ar vis dėlto
iš tikrųjų padaryta strateginių klaidų, ar kokia nors
konkreti klaida Rusijos krizės akivaizdoje?
Manau, kad būta net ne klaidos, o sąmoningo Vag
noriaus apsisprendimo. Labai aiškaus apsisprendimo,
matant Rusijos krizės poveikį Lietuvos ekonomikai,
ir skaičiuojant, kas toliau bus, kokius reikės daryti
veiksm us: o tie veiksm ai bus nep op ul iar ūs, reik ės
mažinti valstybės išlaidas, ir labai žiauriai, taip, kaip
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mažino ir tuo pačiu metu Estijoje atėjęs į valdžią La
aras ar Škelė, Latvijoje pakeitęs Krištopaną. Visur
vyko tas pats, tik Lietuvoje tai atsitiko ne 1999 m.
pavasarį, – Vagnorius matė, kad jam tai reikėtų da
ryti, ir jis „suorganizavo“ savo pasitraukimą.
Tai manote, kad jeigu būtume pradėję anksčiau?..
Būtume turėję daug mažiau problemų metų pabai
goje. Neabejotinai. Nes mūsų didžiausia problema per
praėjusius metus ir buvo ta, kad, labai smarkiai ma
žėjant valstybės biudžeto pajamoms, metų pabaigoje
gavome maždaug 1,2 mlrd. litų mažiau, palyginti su
tuo, kas buvo planuota. Tai žiaurūs skaičiai. Palygin
kime: dabar mes svarstome, ką daryti, kai surenkam
200 mln. mažiau, neg u planav om e met ų prad žioj e.
Vagnorius tų metų pavasarį tai puikiai matė. Čia gali
ma susekti visus faktus: jis organizavo savo pasitrau
kimą dar iki konflikto su Prezidentu, sausio mėnesį
paskyrė savo žmones – Žiogą į mokesčių inspekciją,
kitus artimus žmones iš savo patarėjų, padėjėjų – į
kitas pareigas, ir po to, iš tikrųjų neblogai suvaidinęs
visą konflikto eskalaciją, pasitraukė.
Na, gerai, o buvo Landsbergis, Kubilius, kiti. Ką jie
darė, kai tai matė?
Kartais buvome naivūs, žinoma. Dabar turėdamas
patirties – darbo Seime ir Vyriausybėje – galiu ne
dvejodamas pasakyti, kad iš tikrųjų Seime galimy
bės matyti realų vaizdą ir prognozuoti socialinius ir
ekonominius dalykus, nebūnant Biudžeto komitete,
yra labai mažos.
Lieka pasitikėti...
Lieka pasitikėti, todėl aš visą laiką pabrėžiu: Vy
riaus yb ė ats ak o ir prieš sav o part ij ą, ir prieš sav o
frakciją, ir galų gale prieš visuomenę – ji turi pateikti
realų vaizdą. Dumti akis ir pūsti miglą būnant Vy
riausybėje labai nesunku.
Bet į galvą ateina ir kita mintis. Nuo pat pirmos
Vyriausybės, kad ir dėl kitų priežasčių, prasidėjo kon
fliktas tarp Seimo ir Vyriausybės. Ar tai nėra užprog
ramuota mūsų politinėje sistemoje?
Tokia įtampa nuolat turi būti; politinėje literatūroje
tai visada aprašoma, ir apie opozicijos vaidmenį, ir apie
savo partijos, kaip anglai vadina backbenchers – gali
nių suolų – vaidmenį, kontroliuojant savo vyriausy
bę. Gal tai buvo užkoduota ir partijoje egzistavusioje
tam tikroje dvivaldystėje. Mes visą laiką ją bandėme
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lyg ir slopinti, neigti vis atsirandančią įtampą. Da
bar, žiūrėdamas į jo elgseną, matau, kad Vagnorius
negalėjo būti antras žmogus, ir nuolat vyko toks ki
birkščiavimas.
O bandykime grįžti prie pačios partijos ištakų: atro
do, kad partija buvo suformuota tokiu – dabar galime
vos ne ironiškai pasakyti – sąjūdietišku principu, t. y.
ji radosi veikiau iš reikalo įtvirtinti pagrindinę Są
jūdžio grupę, o ne norint politinės organizacijos, kuri
būtų būtent konservatorių partija. Ar nebuvo taip, kaip
daug kam atrodė: na, ką gi, reikia rinktis būti kon
servatoriais, nes krikščionys demokratai jau yra. Buvo
kalbama, kad štai Landsbergis ateis pas krikščionis de
mokratus ir visus teisingus sąjūdiečius pakvies ten. Pas
kui tarsi kažkas nepavyko, nebuvo susitarta, greičiau
siai niekas ten nenorėjo Landsbergiui užleisti vietos...
Aš negalėčiau diskutuoti apie istorinę įvykio pusę,
krikščionis demokratus ir pan., bet partija iš tikrųjų
kūrėsi Sąjūdžio branduolio, kuris nenuėjo į krikdemų
partiją, pagrindu, po pralaimėtų rinkimų, kai buvo
lab ai aišk iai sup rast a, kad rink im ai iš dal ies pra
laimėti ir dėl organizacinio neefektyvumo. O idėjos,
pavadintos Konservatorių partijos idėjomis, buvo pa
grindinės Sąjūdžio idėjos: Lietuvos tapimas stipria ne
priklausoma valstybe, jos ėjimas Vakarų kryptimi su
visomis išplaukiančiomis konkrečiomis nuostatomis:
privatizavimas, stabilūs pinigai ir t. t. Šiuo požiūriu
galbūt mažiau tuo metu galvota apie politinę konser
vatizmo doktriną, kylančią iš Burke’o ar kurio kito
klasiko, labiau paisyta sąjūdietiškos valstybingumo
stiprinimo doktrinos. Taigi šiuo požiūriu negalėčiau
sakyti, kad buvo kokių nors prieštaravimų. Priešta
ravimai atsirado ne tiek dėl idėjinių skirtumų tarp
Vagnoriaus ir Landsbergio ar kažin kokių kitų grupių,
bet labiau dėl asmeninių savybių.
Bet kaip paaiškinti stulbinamos nekompetencijos at
vejus, kurių konservatorių partijoje tiek daug – pra
dedant nevykusiais mokesčių sprendimais, baigiant
nepajėgumu padaryti pareiškimą politiniais klausi
mais, jei nėra Landsbergio ar kito lyderio?
Klaidų esame pridarę pakankamai daug...
Vis dėlto čia reikėtų kalbėti kiek galima konkrečiau.
Visų pirma, aš negaliu kalbėti apie vienas ar kitas
ūkines ar socialines Vagnoriaus laikų klaidas. Viena
pagrindinių klaidų (taip ją pavadinkime) – tai jo ap
sisprendimas pasitraukti, reikėjo mažinti išlaidas iš
karto. To nebuvo padaryta, ir vėliau, dar praėjusių
metų pradžioje, buvo skelbiama, kad BVP išaugs 5
procentais. Tai iš tikrųjų tiesiog nusikalstamas atsa
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komybės nusimetimas. Dabar, žvelgdamas į bendrą
ekonominę, finansinę politiką, aš matau problemą, kad
gal per daug orientuotasi į vidaus rinkos perkamosios
galios stiprinimo koncepciją ir nekreiptas dėmesys į
kai kuriuos svarbius makroekonomikos dalykus.

Tai buvo iš tikrųjų pakankamai didelė problema pra
ėjusių metų pabaigoje. Šiuo požiūriu galima matyti,
kad tai sukėlė neigiamų pasekmių. Bet jei ne Rusijos
krizė, jei būtų valstybė pakankamai sėkmingai ir to
liau augusi...

Bet vis dėlto, ar buvo, pvz., pakankamai išnagrinėta
alternatyva, kad privatizacijos pinigai būtų grąžinami

Bet Sodros problema vis tiek būtų akis badžiusi.
Čia didelė problema, ir jos – reikia žiūrėti labai
realistiškai – niekas per keletą metų neišspręs.
Ne viena vyriausybė ją sukūrė ir...
Iš tiesų ji objektyviai užprogramuota pačiuose pro
cesuose, vykstančiuose mūsų visuomenėje: pensininkų
vis gausėja, o juos išlaikančių, dirbančių, kurie moka
Sodrai, santykinis dydis mažėja, ir viskas...
Vis dėlto įdomu, jei konservatoriai šią problemą maty
dami – turiu galvoje mažėjantį gimstamumą, gausėjan
tį pensininkų kiekį – nesistengė tiesiogiai skatinti šei
mų augimo bent jau morališkai ar psichologiškai. Fak
tiškai niekada nebuvo stengiamasi pozityviai atsakyti
kad ir į žiniasklaidos nomonę, kad štai daugiavaikės
šeimos – asocialu, kad pažangi šeima tėra dinamiška,
siekianti karjeros ir nešvaistanti jėgų vaikams augin
ti. Konservatizmas šeimos vertybes turėtų palaikyti ir
kaip tik jis įvertintų visai realų jų ekonominį efektą.
Bet valstybė ne kiek gali... Negali visą laiką vien
žodžiais sakyti: mes remiame ar gausesnes šeimas,
ar būstą, ar dar ką nors. Žmonės nori matyti paramą
kiek galima realesnę.

Andrius Kubilius. ELTA

visuomenei, kuriai pagal teisingumą ir turėtų priklau
syti, ne kaip indėlių kompensacija, o socialinių-inves
ticinių fondų pavidalu, iš esmės palengvinant Sodros
naštą?
Be abejo, būtų buvę galima taip panaudoti, bet buvo
pasirinkta kita koncepcija: stiprinti žmonių perkamą
ją galią šiandien.
Gavo visi po dešimt litų...
Po dešimt ar po kiek, bet dėl to išryškėjo visi neigia
mi finansų sistemos parametrai, fiskalinis deficitas
ir t. t., o tai, ypač Rusijos krizės akivaizdoje, sukė
lė stiprų nepasitikėjimą valstybės finansų sistemos
stabilumu tiek vidaus finansų rinkose, tiek aplinkui.
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Žmonės mato kitą dalyką: kokias vertybes tam tikra
partija ar valstybė palaiko, nebūtinai finansuoja, bet
palaiko ir brangina, dažnai ir savo elgesį pagal tai
orientuoja. Valdžia – didžiulis autoritetas, net jeigu jos
žmogus lyg ir negerbia; iš tikrųjų tai visada svarbu.
Čia matau tam tikras perspektyvas, kurias mums
reikia kiek galima labiau rodyti ir visuomenei. Iš tik
rųjų tai bendra mūsų valdžios ir Vyriausybės proble
ma, taip pat ir tai, kad didelę laiko dalį leidžiame,
galima pasakyti, žiūrėdami tiesiai po kojom. Žvilgsnio
į ateitį, bandymo prognozuoti ateitį ir jau šiandien į
tą iššūkį atsiliepti yra labai maža. Todėl visą laiką,
ypač dab ar, žvelgd am as į ate it į rink im ų išv ak ar ė
se, manau, kad iš tikrųjų šią perspektyvą reikia aiš
kiau artikuliuoti, ir ateities dešimtmetį galime aiškiai
pabandyti įvardyti, – šiek tiek nutolstant nuo to, apie
ką klaus ėt e, apie pož iūr į į šeim ą ir kit as pan aš ias
vertybes.
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Taigi jeigu pasižiūrėsime į šią perspektyvą, ką mes
galime pamatyti? Pirmas dalykas, ateities dešimtme
tis – tai Lietuvos tapimo tikra europietiška valstybe
dešimtmetis. Tai turi būti integracijos dešimtmetis.
Nors integraciją į Europos Sąjungą mes suprantame
daugiau kaip tam tikrą tikslą savaime, iš tikrųjų tai
yra tik priem on ė. Iš to plauks vis ai kit ok ia mūs ų
kultūrinė ir socialinė orientacija. Turime pirmiausia
atsikratyti labai daug senojo sovietinio palikimo savo
galvose. Pasaulis šiandien – o tai turime aiškiai ma
tyti – užliejamas naujos industrinės revoliucijos, nau
josios ekonomikos revoliucijos. Šiam iššūkiui turime
pasiruošti. Turime labai gausiai investuoti į švietimą,
į informacinės visuomenės kūrimą...
Bet būtent paskutiniai trys keturi dešimtmečiai pa
rodė keistą dalyką, kad grynai pragmatinė politika,
orientuota tik į ekonomiką, ūkio plėtrą, nėra pakan
kama. Dvasinės, moralinės problemos, gali taip pat
būti pražūtingos ūkiui arba, atvirkščiai, jį skatinti.
Bet ir šia prasme ūkis niekada nėra savitikslis.
Aš nekalbu apie ūkį; kai kalbu apie Lietvos tapimą
vakarietiška valstybe, turiu galvoje grįžimą į tą kultū
rinę erdvę, į socialinę erdvę pačia plačiausia prasme,
į visomenės sąrangos erdvę, kurios, nepaisant visos
Vakarų savikritikos apie sugriuvusią visuomenės bend
ruomenišką sandarą, vis tiek ten dešimt kartų daugiau
negu pas mus po penkiasdešimt sovietmečio metų.
Tai manote, kad vadinamieji tautiniai fundamen
talistai čia mums nelabai ką turi pasiūlyti?
Visą laiką labai kategoriškai sakiau, kad iš tikrų
jų mums, kalb ant apie taut in į ir etn in į ident it et ą,
svarbiausias dalykas yra ne užsidaryti, o atsiverti,
atsiverti kaip tik tai Vakarų kultūrai, kurios pama
tas yra tas pats, kaip ir mūsų senosios kultūros, t. y.
katalikiška, tiksliau pasakius – krikščioniška civili
zacija, nuo kurios buvome bandomi atplėšti.
Tačiau vienas klausimas lieka. Štai kaimas, kuriame
daug kas dar nori (aišku, jau beviltiškai) ieškoti atgi
mimo šaknų. Bet ką dabar daryti? Puikiai įsivaizduo
jame artimiausio dešimtmečio kaimo dinamiką. Bet
vis tiek ten lieka daug žmonių. Jeigu žemės ūkio pro
duktyvumas augs tokiais tempais, kokiais auga dabar,
kaip suprantu, tai nereiks dešimtmečio, po penkerių
metų bus perprodukcijos katastrofa. Ar apie tai buvo
išvis mąstoma, sakykime, prieš penkerius metus, kai
ruošėsi partija ateiti į valdžią?
Taip, bet aš net nežinau, ar turime į visa tai žiūrėti
taip katastrofiškai.
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Bet jeigu kaimo žmonės paplūs į miestą ieškodami
pragyvenimo ar darbo, ir augs lūšnynai aplinkui...
Todėl aš ir kalbu, kad mums integracija į Europos
Sąjungą reikalinga kaip instrumentas. Ne mes pir
mi, kurie turi pereiti tokią transformaciją. Pavyzdžiui,
Airija ar Portugalija: įstojusios į Europos Sąjungą jos
praė jo tok ias pat transf orm ac ij as. Kaim o ir mies
to santykiai, visos pertvarkos kaime ten vyko lygiai
taip pat. Mes turime labai aiškiai matyti galimybę
gauti pačią paprasčiausią materialinę paramą iš Eu
ropos Sąjungos. Suomijos ekspertai čia atvažiavę su
skaičiavo, kad galėsime gauti iki trijų milijardų litų
paramos per metus, o tai pusė mūsų valstybės biu
džeto. Čia ta parama, apie kurią kalbama, o žinant,
kad pusė jos eis į kaimą pagal visą Europos Sąjungos
biudžeto struktūrą, tai mums reikia tik galvoti, kur
tuos pinigus padėti, kaip juos panaudoti. Aišku, kai
mas keis is, taip pat eis paž ang os ir vis ai kit ok ios
gerovės kūrimo keliu. Aišku, kad ne visi kaime gyvenantys tiesiogiai ars žemę ar pan., atsiras ir kitų darbų.
Bet ar galite pasakyti, kad konservatoriai ką nors šia
kryptimi jau padarė per ketverius kadencijos metus?
Turiu pasakyti, kad šiais metais padarėme pakanka
mai didelius žingsnius, kurių nemato kiekvienas, nes
negali įsižiūrėti atidžiau. Šiais metais išėjome iš ydin
gos finansinės tvarkos kaime, atsisakėme visų subsidi
jų ir kainų reguliavimo; dabar numatome tik tiesioginę
paramą kaimo žmogui šalia rinkos santykių.
Ar su tuo galima sieti truputį paaštrėjusią padėtį
kaime, bruzdėjimus?
Iš dalies taip, kadangi kaimui tai buvo pakanka
mai didelės naujienos ir didelis šokas. Bet tai leidžia
ir perdirbamajai pramonei šiek tiek aiškiau matyti
savo perspektyvą, ir kaimo žmonėms neturėti naivių
iliuzijų, kad gali iš valstybės papildomai kažko labai
daug reikalauti, kažkokio kainų reguliavimo ir t. t. Tai
mums leidžia kurti mechanizmą, taikomą visoje Eu
ropos Sąjungoje. Šiuo požiūriu padarėme pakankamai
didelį žingsnį į priekį. Kaimas laipsniškai reformuo
sis, persitvarkys. Jeigu pažiūrėsime į statistiką, kiek
dirba žemės ūkyje ir kiek uždirba, tai perspektyvos
yra pakankamai pozityvios.
Grįžkime prie politinių realijų. Kaip manote, even
tualus pralaimėjimas rinkimuose partiją konsoliduos
ar, atvirkščiai, gali sukelti joje naują nepasitenkinimo
bangą, kaltinimą dabartinei partijos vadovybei ir gal
sustiprinti kitas konservatoriškos krypties ar į ją pre
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„svarbiausias dalykas ne užsidaryti, o atsiverti...“

tenduojančias partijas?
Būtų sunku ką nors prognozuoti, bet turiu pasakyti,
kad per šį laikotarpį iš tikrųjų partija labai subren
do ir sustiprėjo. Reikia skirti du dalykus: problemos
partijos viršūnėje, kai kas nors nepatenkintas išeina
ar nusisuka, trenkdamas durimis, neturi didesnio at
garsio partijos struktūrose. Tai labai aiškiai parodė
ir Vagnoriaus išėjimas, kai jis išsivedė dalį frakcijos,
bet tai praktiškai niekaip nepaveikė partijos...
Politologai prognozuoja, kad po eventualaus katas
trofiško pralaimėjimo daugelis Vagnoriaus paskirtų
pareigūnų, savivaldybių narių ir pan. pereis į Vag
noriaus pusę.
Pirma, nežinau, kas prognozoja katastrofišką pra
laimėjimą, antra, tie, kurie norėjo pereiti, jau perėjo.
Manau, kad Vagnoriaus partija yra daugiau nomen
klatūros partija.
Tai ta dalis, kuri kadaise buvo vadinama „konser
vatorių kaip naujosios nomenklatūros partija“?
Galbūt, bet nomenklatūros grubia prasme, sakyčiau,
tie, kurie Vagnoriaus buvo paskirti į tas pareigas. O
branduolys, atėjęs nuo Sąjūdžio laikų, ir jaunesnės
kartos, ypač skyriuose, yra sunkiai suviliojamas to
kiomis pagundomis.
Bet dab ar yra kit a bėd a. Sak o, kad vers lin ink ai,
kurie jus rėmė, visi nusisuks.
Nežinau, kaip tai įvyks – ką jie galvos ir kur pa
siduos. Man atrodo, kad verslininkai, kurie mato ne
vien šios dienos perspektyvą, ne vien savo verslo pro
blemas, o daug toliau, ir makroekonominį vystymąsi,
ir aiškų reformų žingsnį aiškia kryptimi, man atrodo,
iš paskutinio mūsų darbų laikotarpio turėtų aiškiai
matyti, kad esame partija, iš tikrųjų labai stipriai an
gažuota laisvos, stiprios ir skaidrios rinkos atžvilgiu.
Angažuota ne žodžiais, o konkrečiais darbais.
Kuo gi vis dėlto konservatoriai skiriasi nuo liberalų,
kad ir lietuviškų? Aš kalbu ne apie liberalų šūkius,
kurie žada visą dešrą, kurią suvalgydavo valdžia, grą
žinti žmonėms, bet iš tikrųjų.
Jeigu kalbėtume apie ekonomiką, tai mūsų idėjos
labai panašios. Bet pagrindinis skirtumas tarp mūsų
ir liberalų veiklos yra tas, kad mes padarėme konkre
čius darbus, liberalai kol kas niekuo nepasižymėjo.
Net ir jų šiandieniai atstovai, kurie turėjo galimybę
ką nors parodyti.
Na, tada jie, sako, buvo konservatoriai...
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Aišku, nesinori jų čia peikti, bet manau, kad, sten
giantis Lietuvoje įgyvendinti tikrai liberalios ar, pava
dinkit, kaip norit, konservatyvios ekonomikos pagrin
dus, reikia ne vien žodžių, reikia kartais labai aiškaus
pas ir yž im o ir aišk ių veiksm ų, nes ib lašk ym o. Deja,
Liet uv oj e daug el is part ij ų, dek lar uoj anč ių graž ius
dalykus, taip pat pažeistos labai didelio noro stebė
ti savo reitingus. Ir tai pakerta bet kokias galimy
bes ką nors realaus padaryti. Kita vertus, be abejo,
mano įsitikinimu, liberalams, kaip ir visos Europos
liberalams, galbūt šiek tiek trūksta giluminio požiū
rio. Šal ia ekon om ik os – ir kas dar os i vis uom en ėj e.
Aš visada noriu sakyti, kad ideologijoje mes turime
atskirti lyg ir du blokus, kurie gal tarpusavyje ir su
sipynę, bet jie turi būti aiškiai matomi: tai ekonominė
idėja, kuri lyginant, pvz., konservatorius su libera
lais, gali būti pakankamai artima, ir politinė idėja,
kur konserv atorių ir tikrųjų lib eralų požiūriai gali
kardinaliai išsiskirti – liberalai yra individualistai,
apskritai tariant, revoliucionieriai, o konservatoriai
yra ir labiau valstybininkai, ir orientuoti į bendruo
menės ir individo santykį.
Kažkaip čia mums vis išeina šnekėti apie partiją, ne
apie Lietuvą. O vis dėlto, ar konservatorių partija jau
transformuojasi į tokią partiją, pasiryžusią bendra
darbiauti su kitomis politinėmis jėgomis, realiai, ne
taip, kaip buvo su krikščionimis demokratais šiame
Seime, dėl ko iš dalies kilo ir politinė krizė. Aš nesa
kau, kad krikščionys demokratai buvo tam tinkami
partneriai, bet...
Tam e pač iam e pol it ik os moksl e yra lab ai graž iai
išaiškinta, kad būna tikrosios koalicijos ir „pertek
linės“ koalicijos – tokios, kurios yra daug didesnės,
nei reikia Vyriausybei suformuoti, ir tokiu atveju, kai
turi perteklinę daugumą, tu, be abejo, elgiesi nelabai
atsargiai ir partnerių atžvilgiu. Ko gero, toks buvo
ir pastarojo laikotarpio bruožas. O dabar mes galime
sulaukti tokių rinkimų rezultatų, kurie tikrai gali pri
versti – nežinau, kas formuos tą daugumą – formuoti
tikrąją, realią koaliciją, kai reikia tartis ir susitarti.
Šiuo požiūriu manau, kad ne tiek partija pasikeistų,
kiek pats gyvenimas ir realybė gali priversti. Jeigu
iš tikrųjų reikės formuoti realią koaliciją ir išmokti
joje veikti, tai teks ir padaryti.
Dabar daug kas, net ir iš nesimpatizuojančių konser
vatoriams sako, kad Kubiliaus vadovaujama Vyriausybė
šiaip taip išjudino Lietuvos ūkį ir gal jau veda iš krizės,
kad kai kurie rodikliai pastebimai gerėja (jeigu tai tiesa),
bet, girdi, šlovę pasiims tie, kurie ateis po jo. Ar negaila?
Gaila negaila, bet iš tikrųjų tie skaičiai visų pirma
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gerėja dėl pačios ekonomikos sukimosi; mes pasiekėme
vieną dalyką – sustabdėme finansų sistemos griūtį
praėjusių metų pabaigoje, sustabdėme labai paprastai,
atsisakydami daugelio nebepakeliamų valstybės išlai
dų arba jas atidėdami tam tikram laikui, tai grąžino
pasitikėjimą valstybės finansų sistemos gyvybingumu,
ir krito palūkanos. Iš kitos pusės, mes dėjom visas
pastangas per visą šį laiką išjudinti kai kurias sritis,
kurios nebuvo visiškai reformuotos – energetiką, ge
ležinkelius, kt. – ir tai, manau, irgi yra reikalingas
bei pozityvus dalykas, taip pat, kaip tie postūmiai,
kuriuos bandėme padaryti ir švietimo sistemoje, ir že
mės ūkyje, ir valstybės valdyme. Aš matau, kad apie
kai kuriuos dalykus, kuriuos pradėjome mes, pradėjo
kalbėti ir kitos partijos savo programose, pamatę, kad
tai tamp a mad ing a ir nuo to neb eg al i pasit raukt i.
Tikiuosi, kad tai bus tęsiama.
Dar vienas klausimėlis. Kadaise atrodė, kad esate
dvipartinės sistemos šalininkas. Kaip dabar?
Manau, kad lieku efektyvios partinės ir politinės
sistemos šalininkas. Labai didelė dalis mūsų bėdų
kyla iš to, ką Samuelis Huntingtonas vadina „debilia
valstybės politine sistema“ ir iš to kylančiomis pro
blemomis – kai neefektyvi valstybės politinė sistema
kuria visus socialinius neramumus. Ne vieną kartą
esu kartojęs, kad visuomenė būtų socialiai daug sta
bilesnė ne tada, kai valstybė didina kokias nors socia
lines išmokas, bet tada, kai valstybė išmoks ir gebės
greitai spręsti pačias aktualiausias problemas. Tam
reikia efektyvios politinės sistemos, kur partijų gebė
jimas efektyviai veikti taip pat labai svarbus. Vyriau
sybė, turinti aiškią politinę paramą ir aiškią partinę
struktūrą Seime ir už Seimo, yra efektyvesnė, negu
daugiapartinė dauguma.
Na, bet jeigu mes turime kitoje pusėje tokią Vyriau
sybę, kokią mums siūlo dabartinis kairysis blokas, tai
kažin ar ir aiškią politinę paramą turinti vyriausybė
būtų labai efektyvi?
Čia jau nieko nepadarysi. Tai visuomenės problemos,
ką ji renkasi, dėl ko renkasi, ar mato, ką renkasi; ko
kios gali būti pasekmės ir perspektyvos. Bet jei par
tijos normaliai formuluoja savo ideologiją ir ją po to
įgyvendina, o visuomenė supranta, kokia alternatyva
tarp kairės ir dešinės, tai tada nematau nieko bloga,
kad viena partija formuoja Vyriausybę ir įgyvendina
savo siekius.
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XXX
Seną kelią taip dažnai sapnuoju,
Praeitas pribėga lig sapnų.
Kur eini? Einu keliu senuoju.
Tik dažnai sapnuos nepaeinu.
Šventas liko laikas man kelionės,
Jo nedaug, nesuteršto daiktais.
Didelėj vienatvėj miršta žmonės…
Ilgesys su toliais praeitais.
Ir į priekį, ir atgal klajojau.
Man mieliausia buvo eit žeme.
Laike, stok, palauk ir mano kojų
Nelaikyk! Paskui – tolyn eime…
Nepalik manęs, net kraujas šąla,
Nepalik su tuo sapnu gailiu:
Prieinu į priekį einant galą,
O atgal – sugrįžti negaliu.
1998

XXX
Nesutemstančio vasaros laiko
Pilkos naktys… Skausmu begalinis
Dievo gailestingumas išlaiko,
Žemės kvapas ant skruostų dalinas.
Vaikštai kūno nejausdamas tarsi
Žemės atdūsiu į begalybę
Šviesiai tamsai iš Dievo ar tamsiai
Šviesai šiai spinduliuotum gyvybe.
Jei net vien prie skaudžios kaip gyvatės
Dilgėlės prisiglaust pasitaiko,
Taip gyventum per amžius. O naktys
Nesutemstančio vasaros laiko!
Nors geriau gal negimti būt buvę,
Bet ir tarp dilgėlių, kaip gyvačių,
Lašą laikančių lyg ašaruvę,
Už gyvenimą žemėje ačiū.
1999
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visuomenė

TĖVYNĖS SĄJUNGA: KONSERVATIZMO
SAULĖLYDIS IR SAULĖTEKIS
Vladimiras Laučius

Tarp pagrindinių šiuo metu Lietuvoje gyvuojančių par
lamentinių partijų, ko gero, nerastume nė vienos, dėl
kurios pavadinimo, nusakančio jos ideologinę orien
taciją, kiltų tiek abejonių, kiek jų kilo dėl Lietuvos
kons erv at or ių. Socd em ų „soc iald em okr at išk um u“,
krikdemų „krikdemiškumu“ ar liberalų „liberalumu“
iš esmės neabejojama. Apie tai, kas yra „centrizmas“,
kalba tik vienas žmogus – Romualdas Ozolas, todėl
dėl centristų „centrizmo“ taip pat nėra ko ginčytis.
LDDP pavadinimas apskritai neimplikuoja kokios nors
tradicinės ideologinės reikšmės – nei „leiborizmo“, nei
„socialdemokratiškumo“ tikrąja prasme: Vakarų ap
žvalgininkai tokias partijas dažniausiai vadina vienu
vardu – ekskomunistais, ir tuo viskas pasakoma.
Lietuvos konservatorių atvejis kur kas sudėtinges
nis. Ko gero, jų pasirinkto pavadinimo prasmė iš dalies
net prieštarauja kai kurioms nuostatoms, šiuo metu
populiarioms tarp partijos elito ir eilinių jos narių.
Tačiau pats žodis „konservatoriai“ vis dėlto išreiškia
tam tikrą idėjinę orientaciją, laipsniškai galinčią su
teikti toms nuostatoms adekvatesnį, vakarietiškam
konservatizmui artimesnį turinį. Sunku būtų neigti,
kad kai kurie Tėvynės Sąjungos (toliau – TS) elito at
stovų pasisakymai apie jų vykdomos politikos idėjinius
pagrindus verti tik skeptiško šypsnio. Nenuostabu,
kad tokias kalbas lydėjusiuose veiksmuose konser
vatizmo stoka paversdavo tuščiais žodžiais netgi tas
vieš ai skelb iam as mint is, kur ias laik yt um e ideo l o
gišškai konservatyviomis. Nepaisant to, pavadinime
nustatyta idėjinė kryptis suteikė partijai vidinės di
namikos, besireiškiančios tapatumo paieška, pasiprie
VLADIMIRAS LAUČIUS (1972) – VU politologijos magistras,
LR Seimo Konservatorių frakcijos referentas, Konservatizmo
klubo pirmininkas, Demokratinės politikos instituto valdybos
narys, „Tėvynės sąjungos žinių“ redaktorius.
Platesnė ir išsamesnė spausdinamo teksto versija – „Lietuvos
konservatorių idėjinės orientacijos problema“ – netrukus pasi
rodys Demokratinės politikos instituto leidinyje „Konservatyvi
mintis“.
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šinimu išsikerojusiai konjunktūriškai mąstysenai ir
vis nuoseklesniais bandymais partijos deklaruojamą
konservatizmą paversti realiu, politiškai įpareigojan
čiu veiksniu1.
Daugelis posovietinėje erdvėje iškylančių politikų
įsivaizduoja galį ignoruoti partijų ideologinę tapatybę.
TS šiuo atžvilgiu atrodo brandesnė už kai kurias kitas
politines jėgas, tačiau nėra išimtis bendroje situaci
joje. Be to, jos idėjinės orientacijos problemą gerokai
komplikuoja sudėtingos aplinkybės, su kuriomis  ne
susiduria kitos partijos. Konservatoriai, kitaip negu
krikščionys demokratai, socialdemokratai ar liberalai,
neturi nei partinių, nei tiesioginių idėjinių analogų
prieškario Lietuvos partinėje sistemoje. Antra ver
tus, konservatizmas, kaip politinės minties tradici
ja, Lietuvoje niekad neturėjo savo adeptų, galėjusių
politinės filosofijos pagrindu reikštis kultūrinėje bei
akademinėje plotmėje ir daryti įtaką vietos politiniam
elitui. Pagaliau paties konservatizmo fenomenas ir jo
ypatybės, labai nevienareikšmis jo suvokimas ir pa
plitęs aiškinimas, kad jis nesąs ideologija, kurią būtų
galima atkelti iš kitur ir pritaikyti Lietuvai pagal tam
tikrą visur galiojantį modelį, pavyzdžiui, liberalizmą
ar socialdemokratiją, – verčia šiek tiek abejoti kon
servatizmo prigijimo Lietuvoje galimybėmis.
Nagrinėjant TS ideologinės tapatybės klausimą iš
ryškėja dvi prieštaringos tendencijos, kurias, remi
antis konservatorių vyriausybės dėka išgarsėjusiomis
metaforomis, galime nusakyti konservatizmo „saulė
tekio“ ir „saulėlydžio“ terminais. Šiame straipsnyje
daugiau dėmesio skirsime pastarajai tendencijai, nes
pirmosios demonstravimas –  pačios partijos reikalas,
kuriam atlikti gali būti naudojamos įvairios politinės
priemonės. TS ideologinės tapatybės klausimas mus
1
Šioje srityje nemažai nuveikė Konservatizmo klubas – visuomeninė
organizacija, susikūrusi 1998 m. pavasarį, vienijanti akademinės sri
ties atstovus, studentus, kai kuriuos žinomus TS politikus ir žmones,
besidominčius vakarietiško konservatizmo tradicija. Plačiau apie tai:
Pečeliūnienė L., „Ideologinė parama virto drugelių gaudymu“, in:
Lietuvos aidas, 1998 05 01; „„Smegenų centras“ dešiniajame politikos
sparne: susikūrimas ir veikla“, in: Tėvynės sąjungos žinios, 2000 05,
Nr. 5 (9).
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labiausiai domintų kaip problema, kurios suvokimas
atskleistų Lietuvos konservatorių ideologinio „sau
lėlydžio“ priežastis bei padarinius ir, antra vertus,
leistų kalbėti apie galimą konservatizmo „saulėtekį“
Lietuvoje tam tikros perspektyvos prasme. Pasirinktos
temos aptarimas reikalauja gilinimosi į skirtingus,
nors ir sąveikaujančius, dėmenis, todėl TS konser
vatizmo klausimas svarstomas trimis probleminiais
aspektais: partijos eilinių narių ir elito nuostatų, ide
ologijos politinės reikšmės supratimo ir vykdomos po
litikos idėjinio pagrįstumo.

I. Partija
Nemažai TS narių iki šiol atkakliai nenori suprasti,
kad, pasivadinusi „konservatoriais“, partija prisiėmė
tam tikrus idėjinius įsipareigojimus, kurie turėtų būti
sklandžiai konvertuojami į politinius (praktinius) – ir
atvirkščiai. Jeigu įsivaizduojama, kad tokių įsiparei
gojimų nėra arba galima tiesiog jų nepaisyti politikos
kasdienybėje, tada partijos viršūnėse labai greitai įsi
tvirtina pragmatiški karjeristai, kuriems tik ir terei
kia, kad iš jų niek as nep ar eik al aut ų idėj in ės (t. y.
susivokimo principuose) atsakomybės ir ideologinės
(t. y. vykdomos politikos idėjinio pagrįstumo) atskai
tomybės. Dabartinį TS nuosmukį iš dalies kaip tik ir
nulėmė su konservatizmu nieko bendra neturinčių,
partijai ideologiškai neatskaitingų karjeristų įsivyra
vimas aukščiausiose (ir ne tik) jos valdymo grandyse
1993–1998 m. Kodėl taip atsitiko? Kodėl konservatiz
mas, kaip idėjų tradicija, iš jos kildinami principai ir
jais pagrįsta politinė praktika pasirodė esą nelabai
reikalingi pačiai konservatorių partijai?
Rasti atsakymą į šį klausimą padeda eilinių TS na
rių pasaulėžiūros ir mąstysenos bruožų ypatumai. Mums
rūpimu požiūriu, remiantis politine patirtimi, partijoje
galima pastebėti dvi dominuojančias tendencijas.
Pirmą tendenciją išreiškia idealistiškai, pilietiškai,
patriotiškai, kai kada – gana kovingai kitaminčių at
žvilgiu nusistatę TS nariai. Juos galime vadinti idea
listais. Į partiją jie atėjo kaip į Sąjūdžio įpėdinę ir su
savimi atsinešė dalelę to politinio energingumo bei
tikėjimo idealais, kurio šiandienos politikoje liko visai
mažai. Tai daugiausia garbaus amžiaus žmonės, dalis
jų dar prisimena Antano Smetonos laikų Lietuvą. Jų
konservatizmas yra savaiminis, natūralus, išaugęs iš
gyvenimo patirties. Žmonės, kurie ar kurių giminai
čiai nukentėjo nuo sovietinės sistemos, kurių tėvai
prarado nuosavybę Lietuvoje ir gyvybę Sibire, kurių
artimieji dalyvavo ir galbūt žuvo pasipriešinimo kovoje
1944–1953 m., – jie, įstoję į konservatorių partiją, gali
ramiai nepaisyti kritiškų samprotavimų, esą Lietuvos
konservatoriai – ne konservatoriai. Jiems tiesiog ne
būtina gilintis į konservatizmo tradiciją, skaityti, ką
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parašė Edmundas Burke’as apie gyvųjų, mirusiųjų bei
dar negimusiųjų bendrystę, kad suvoktų ir patikėtų
tuo, ko jie semiasi ne iš knygų, bet iš gyvenimo. Spe
cialioje literatūroje toks konservatizmas vadinamas
„nereflektuojančiu“.
Tiesa, čia pat tenka atkreipti dėmesį ir į tai, kad
apibūdinamoje grupėje paradoksaliai paplitęs visai
nekonservatyvus reiškinys, kurio radikaliausia at
maina Lietuvoje populiariai vadinama „megztosiomis
beretėmis“. Dėl jų didesnio aktyvumo visuomenėje iš
dalies susiformavo gana iškreiptas požiūris į visą gru
pę, kurią pavadinome idealistais. Būtent tokie „ak
tyvistai“ pasižymi minėtu fariziejiškumu kitaip mąs
tančių žmonių atžvilgiu ir į konservatizmą kai kada
žiūri įtariai: „mums jo nereikia, ką tos filosofijos, čia
Lietuva...“ ir t. t.
Antrą tendenciją išreiškia pragmatikai, atėję į TS
daryti karjeros arba užsitikrinti geresnes sąlygas sa
vo verslui, kol konservatoriai valdžioje. Šie žmonės
partijoje ieško tik naudos sau, o ne idėjinių bendra
minčių ar galimybės savo politiniams įsitikinimams
realizuoti. Kai kurie jų į aukščiausias partijos valdymo
institucijas arba į aukštas pareigas valstybės tarny
boje patekdavo praėjus vos kelioms savaitėms arba
net dienoms (buvusio Vyriausybės kanclerio Kęstučio
Čilinsko pavyzdys) po įstojimo į TS. Žinoma, pragma
tikams, stokojantiems bet kokios idėjinės motyvacijos
stojant į partiją, konservatizmas visai nerūpi.
Tai pačiai sąlyginei grupei priskirtume ir tam tikrą
TS narių kategoriją, kuriai apibūdinti galbūt tiktų
žodis „ieškantys“. Tai, pirmiausia, jaunimas, atėjęs
į partijos jaunimo organizaciją dėl įvairių studentiš
kame amžiuje suprantamų (ir nebūtinai suprantamų)
priežasčių, ir, antra vertus, – tie partijos nariai, kurių
apsisprendimui galėjo turėti įtakos įvairūs konkrečių
nuostatų ir įsitikinimų arba politinių tikslų bei planų
nesuponuojantys veiksniai: tėvų pažiūros, noras užsi
imti kokia nors veikla, agitacijos poveikis. Šio „pogru
pio“ atstovams konservatizmas gali kelti susidomėjimą
(ypač studentijai), tačiau kol kas sunku numatyti, ar
tas domėjimasis turi kokią nors rimtesnę politinę per
spektyvą. Juolab kad konservatorių vadovybė skiria
labai mažai dėmesio partijos jaunimo politiniam ug
dymui, o šis, susibūręs Jaunųjų konservatorių lygoje,
žaidžia krepšinį, važinėjasi po Europą, bet politika
mažai tesidomi ir, kai reikia aprašyti kelionių patir
tis, prisimena tik viešbučius ir vakarones.
Pateiktas skirstymas, be abejo, yra netobulas: kai
kurios apraššytos tendencijos realiame gyvenime su
sipina, susilieja arba kaip tik iššsiskiria visai kitokių
charakteristikų pagrindu, o dalis TS narių apskritai
nepriskirtina nė vienai iš išvardytų grupių. Tiesiog šis
sąlyginis grupavimas padeda aiškiau suvokti, kodėl
anaiptol ne visiems Lietuvos konservatoriams reikia
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konservatizmo, kaip tokio. Apibendrinant tai, kas pa
sakyta, galima teigti, jog didžiausia TS narių idėjinės
orientacijos problema glūdi pirmos ir antros grupių
ekstremume, t. y. tarp idealams bei jų žemiškiems
„įsikūnijimams“ kareiviškai saliutuojančių aktyvistų
ir valdiškai mąstančių pragmatikų.
Kitas TS ideologinės tapatybės problemos aspek
tas – partijos elito nuostatos. Jose idėjinės orienta
cijos klausimas įgyja šiek tiek ryškesnius kontūrus
negu eilinių narių savivokoje, tačiau ir elito atstovai
dažniausiai linkę ieškoti atsakymų anapus vakarie
tiško konservatizmo minties. TS lyderiai lietuviško
konservatizmo ideologinius pagrindus ir jo istorines
„šaknis“ įsivaizduoja surandą nūdienėje partijos orien
tacijoje į Europos Sąjungą bei NATO ir tautiškume,
suponuojančiame tam tikras XIX a. lietuvių Atgimimo
reminiscencijas ir Vinco Kudirkos idealus2.
„TS(LK) – proeuroatlantinė, proeuropietiška parti
ja,“3 – pabrėžia Lietuvos konservatorių vadovai. „Mes
jaučiamės vos ne vienintelė stipri politinė jėga šalyje,
nuosekliai vykdanti integracijai į Vakarus palankią
politiką,“4 – tęsiasi ta pati mintis. Tačiau „Vakarai“ –
plati sąvoka. Ji apima krikščionišką civilizaciją, pavel
dėjusią Graikijos ir Romos teisinį, kultūrinį bei filoso
finį palikimą; daugiapartinę demokratiją su giliomis
politinės minties tradicijomis; teisės viešpatavimą ir
pagarbą įstatymui; ekonominę gerovę užtikrinančią
laisvą rinką bei kitas vakarietiškas vertybes, į kurias
šiandien gali orientuotis ir krikdemai, ir liberalai, ir
konservatoriai, ir socialdemokratai. Šiuo atžvilgiu TS
ideologišškai neapibūdina nei abstraktūs prog in iai
užsiminimai apie krikščioniškas vertybes, nei skelbia
mas tiesus kursas į NATO ir Europos Sąjungą. Tiems,
kurie galbūt įsivaizduoja, kad TS idėjinį tapatumą iš
reiškia noras kuo greičiau įstoti į ES ir NATO, turėtų
būti nesvetima mintis, jog į šias struktūras konser
vatoriai pateks anksčiau už visą likusią Lietuvą. Juk
deklaratyvią paramą euroatlantinei integracijai yra
pareiškusios ir kitos partijos. Kol buvo valdžioje, TS ne
tik įvardijo, bet ir konkrečiais politiniais sprendimais
įgyvendino paskelbtus tikslus, tačiau jos veiksm us
motyvavo tik du bendro pobūdžio pažadai: saugumas
ir materialinė gerovė. To per maža, kad suvoktume
vertybinę europinės krypties pasirinkimo pusę.
Ko tikimasi iš Vakarų? „Turime kalbėti apie tai, kad
Lietuva nori įsijungti į saugių ir turtingų, pasiturinčių
valstybių bendriją. Mes norime būti kartu su turtin
gaisiais,“ – sako TS vadovai5. Tikslas labai aiškus, bet
ir daugelis kitų partijų nori to paties. Pats požiūris
į Vakarus tik kaip į tam tikrą saugumo bei ūkio pa
kilimo garantą atrodo pernelyg vienpusis. Merkanti

lizmopersunktame kontekste abstraktus kalbėjimas
apie krikščionišką meilę ir „bendražmogiškas“ verty
bes skamba kaip mūzų akomponavimas materialinių
interesų patrankoms. Šiaip ar taip, idėjinio tapatu
mo ieškančiai partijai derėtų dažniau prisiminti, jog
tarp Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos
ir Šventojo Rašto moralinių maksimų glūdi dar daug
įvairiausių dalykų, be kurių nė vienos partijos ideo
logija nebus suprantama rinkėjui ir jai pačiai.
Nepaisant dažnai kartojamų šūkių – „bendruome
nė“, „tradicija“, „krikščioniškos vertybės“ ir pan. – kai
kur ių TS vad ov ų pol it in ės ret or ik os pot ekst ėj e vis
dar matomas tam tikras vengimas suvokti ideologinę
konservatizmo reikšmę. Atrodo, jog partija, laikanti
save labiausiai provakarietiška ir išdrįsusi pasiva
dinti vakarietiškos idėjų tradicijos – konservatizmo
– vardu, kažkodėl bando nuo tos tradicijos atsiriboti
ar bent jau nesistengia jai politiškai atstovauti. TS
vadovybė niekada nemėgino paaiškinti, kodėl progra
minis kvietimas kuo sparčiau integruotis į Vakarus
ima nebegalioti jai pačiai, kai tik susiduriama su Vy
riausybės, Seimo frakcijos veiksmų ar partijos viešai
skelbiamų nuostatų ideologinio pagrįstumo klausimu.
Tai, kad TS vykdoma politika yra provakarietiška, ne
turėtų duoti peno fantasmagoriškam įsivaizdavimui,
jog tos politikos idėjinius pamatus sudaro Europos
Komisijos rekomendacijos ir direktyvos arba NATO
gynybinė doktrina. Tik tam tikra minties tradicija,
šiuo atveju konservatizmo, daro partijos ideologiją bei
ją įkūnijančią politiką nuoseklias ir prasmingas.
Vak ar ų kons erv at or iai, šiand ien ats id ūr ę sen ųj ų
tradicijų ir papročių užmaršties, vertinimų lygiavos
liberalėjančioje švietimo sistemoje, pavojingų demog
rafinių permainų (pvz., imigracijos), politikos srities
demoralizacijos ir depolitizacijos bei kitų problemų
akivaizdoje, kritikuoja šiuos ir kitus, jų požiūriu, nei
giamus reiškinius, rasdami idėjinę atramą tam tik
ruose principuose, kurie galioja ne tik šiandien ir ne
vienoje valstybėje. Galbūt kai kurios problemos Lietu
voje nėra tokios aktualios kaip Anglijoje ar Vokietijoje,
tačiau principai, kuriais jas spręsdami vadovaujasi
konservatoriai, yra universalūs. Jie kaip tik ir sudaro
tą praktiškai pritaikomų nuostatų visumą, kuri dažnai
įvardijama kaip „ideologija“ arba „dogmatika“. Juk
antraip, jeigu konservatizmas kiekvienoje šalyje būtų
kitoks, apie jį arba kalbėtume tik daugiskaita, arba
turėtume ieškoti atskiro pavadinimo kiekvienam iš
daugelio „tautinių“ konservatizmų. Šį nominalistinės
mąstysenos vidinį prieštaringumą atskleidžia Gilberto
K. Chestertono diskusija su Herbertu G. Wellsu, tvir
tinusiu, kad kiekvienas daiktas yra „unikalus“ ir kad

Žr. TS(LK) 2000 m. rinkimų programa „Naujas vėjas“.
Ažubalis A., „Seni principai, naujos nuostatos“, in: Tėvynės sąjun
gos žinios, Nr. 5 (9).

4
„Tėvynės sąjunga rinkimų išvakarėse“. Pokalbis prie apskrito stalo,
in: Tėvynės sąjungos žinios, Nr. 6–7 (10–11).
5
Ibid.

2
3

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 9–10

453

Vladimiras Laučius

kams, kurie nesidomi konservatizmu, bet nori, kad juos
laikytų ir vadintų konservatoriais. Argumentą savo
pozicijai apginti jie vis dėlto suranda Vakarų politi
niame diskurse: mat kai kurie Anglijos ir Amerikos
konservatoriai iš tikro yra sakę, jog konservatizmas
– ne ideologija. Įdomu tai, kad iš visų konservatiz
mo istorijoje kada nors pareikštų minčių dabar kone
ger iaus iai žin om as ir lab iaus iai mėgst am as tamp a
būtent šis intelektualiai neįpareigojantis teiginys.

nėra jokių kategorijų. „Mąstymas – tai atskirų dalykų
susiejimas; jis baigiasi, kai susieti nebegalima, – sakė
Chestertonas. – Taigi kai ponas Wellsas sako „Visos
kėdės skirtingos“ (taip jis yra kažkur prasitaręs), jis
ištaria ne šiaip sau klaidingą teiginį, bet loginį prieš
taravimą. Jeigu visos kėdės būtų skirtingos, nebūtų
galima apie jas sakyti „visos kėdės““6.
Kad „visos kėdės skirtingos“, galvoja ir tie TS atsto
vai, kurie, jaučiasi galį „išrasti dviratį“ – kažin kokį
tautinį konservatizmą, mažai tesusijusį su Vakarų
konservatyviąja mintimi. Jie gali kartoti, kad TS „re
miasi tradicija“, bet apie ją dažniausiai nieko aiškaus
ir konkretaus nepasako. Bandydami įsivaizduoti, ką
jie turi omenyje, negalime ignoruoti šiuo atžvilgiu be
ne reikšmingiausio fakto, kad 1944–1990 m. Lietuva
pateko svetimos totalitarinės tradicijos erdvėn, kur
žmonių mentalitetui buvo skiepijami su konservatizmu
nieko bendra neturintys dalykai: išlaikytinio psicholo
gija, neapykanta su prievarta, melu ir privilegijomis
siejamai valstybės valdžiai ir institucijoms, kolektyviz
mas, ateizmas ir kt. Įvertinę šias aplinkybes, turime
konstatuoti, kad istorinį tęstinumą pastarųjų 10 metų
nepriklausomos Lietuvos sąlygomis akivaizdžiausiai
nusako „posovietinės erdvės“ samprata. Šitai suvokian
tys TS tradicionalistai linkę leistis ieškoti lietuviško
konservatizmo „šaknų“ gilesniuose kloduose – etninėje
savastyje ir XIX a. lietuvių Atgimime. Kad ir kokia
būtų tų paieškų prasmė, besileidžiantiems į jas prieš
tai vertėtų geriau susipažinti su Lietuvos istorikų, ty
rinėjusių XIX–XX a. pradžios Atgimimo epochą dar
bais7 ir, antra vertus, nevengti artimesnės pažinties
su Vakarų konservatyviąja minties tradicija.
Valst yb ėj e, kur kons erv at izm as bev eik net ur i is
torinės atramos, jo šalininkai gali remtis ideologija,
kuri glaustai reziumuoja – be abejo, daug ką supap
rast ind am a ir sup rim it yv ind am a (to nei šv eng ia nė
viena ideologija) – Vakarų konservatyviajai minčiai
būdingas nuostatas ir idėjas. Prieštaraudami šiai prie
laidai, kai kurie TS politikai mėgsta sakyti, jog kon
servatizmas nėra ideologija ir todėl neverta tikėtis,
kad Lietuvos konservatoriai vadovausis tuo, ko nėra.
Taip samprotaujant daromos vienareikšmės išvados:
esą politikoje reikia vadovautis ne ideologija, o prag
matizmu; „lietuviškas“ konservatizmas esąs unika
lus ir nepriklauso nuo idėjų tradicijos, Vakaruose jau
bemaž du šimtmečius nusakomos ir apibendrinamos
„konservatizmo“ vardu, o TS viršūnėse kažkodėl ga
vusios „vadovėlinio konservatizmo“ pravardę. Tokie
samprotavimai lengvina dalią tiems Lietuvos politi

Šiuolaikinės britų konservatyvios minties atstovas
Rogeris Scrutonas skeptiškai vertina XX a. paplitusį
požiūrį, kad konservatizmas nėra ideologija. Pasak jo,
politikos tikrovę sudaro veiksmas, bet patį veiksmą
pradeda mintis, ir tik nuosekli mintis įgalina nuosek
lų veiksmą. Konservatyvią politinę mintį nuoseklią ir
pritaikomą tikrovėje padaro tai, ką Scrutonas vadina
„dogmatika“ ir kas paprastai dar vadinama „ideologija“.
Scrutono teigimu, konservatizmo dogmatika yra ne tas
pat kas politinė filosofija, kuria ji remiasi, arba politika,
kuri nuo jos priklauso: tai – tarpinė sritis. Šios srities
neigimas atsiranda dėl konservatizmo minties ir ją
su politine praktika siejančio ryšio vaidmens migloto
suvokimo. „Nėra universalios konservatizmo politikos
ir dėl to paplito iliuzija, jog nesama ir konservatyvaus
veikimo pagrindų: konservatizmo minties, įsitikinimų
ar principų visumos, visuomenės vizijos“8.
Kas dar lėmė šio požiūrio išplitimą? Scrutonas ieško
atsakymo į šį klausimą XX a. Europą drebinusiuose
prievartos protrūkiuose ir ideologiniuose bandymuose
juos suvokti. „Kol nieko apie tai nežinančios kariuo
menės kovėsi tarpusavy Europą gaubusioje tamsoje,
pasklido gandas, jog kiekviena jų kariavo už tam tikrą
ypatingą „reikalą“ – „lygybę“, „laisvę“ arba „socialinį
teisingumą“. Tačiau niekas negirdėjo apie kokį nors
konservatorių lozungą, ir iš to intelektualas padarė
savo išvadą: jei nėra konservatorių „reikalo“, negali
būti ir konservatizmo dogmos“ 9.
Po Antrojo pasaulinio karo tokia „intelektualo iš
vada“ užvaldė daugelio konservatorių protus. Atrodė,
kad liberaliosios demokratijos baigia išspręsti esmines
politikos problemas, socialinis konfliktas nebegresia, o
pati politika tuoj virs tik ūkininkavimu ir viešu admi
nistravimu. „Ideologijos“ sąvoka pradėta tiesiogiai sie
ti su tuo, ką Zbigniewas Brzeziñskis vadina „privers
tinės utopijos metamitais“ – sovietiniu komunizmu,
hitlerizmu ir pan. Kaip tik tada, šeštame–septintame

Chesterton G. K., Ortodoksija, Vilnius: Aidai, 1998, p. 39–40.
Lietuvos konservatoriams, ieškantiems „šaknų“ XIX a. lietuvių
Atgimime, paradoksaliai tektų remtis ne tradicijos tęstinumu, o jos
pertrūkiu: „Moderni lietuvių tauta formavosi bemaž nieko socialiai
aktualaus nepaveldėdama iš senosios Lietuvos valstybės“ (Aleksan

dravičius E., Lietuvių Atgimimo kultūra: XIX a. vidurys, Vilnius: Baltos
lankos, 1994, p. 7).
8
Scruton R., The Meaning of Conservatism, MacMillan, Basingstoke,
1984, p. 11.
9
Ibid., p. 11–12.
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dešimtmetyje kai kurie žymūs socialiniai teoretikai,
pavyzdžiui, Seymouras M. Lipsetas ir Danielis Bellas,
prabilo apie „ideologijų pabaigą“. Abiejose Atlanto van
denyno pusėse konservatoriai džiaugsmingai pritarė
šiai minčiai, nepamiršdami pabrėžti, kad konserva
tizm as nėr a ideo l og ij a, vis ad os prieš in os i ideo l og i
joms ir, joms „besibaigiant“, gali švęsti pergalę. Kai
paaiškėjo, jog gandas apie ideologijų „mirtį“ gerokai
perdėtas10, ir net pragmatiškieji Didžiosios Britanijos
toriai iškėlė ideologinio konservatizmo – „tečerizmo“
– vėliavą, kai kurie vyresnės kartos konservatoriai
vis tiek nesiliovė laikęsi „intelektualo išvados“, Scru
tono priskirtos iliuzijų sričiai. Jie nenorėjo matyti,
kad Vak ar ų vis uom en ėj e vykst anč ių pol it in ių, mo
ralinių, ekonominių ir kultūrinių permainų kryptis
stumia konservatizmą į ideologinę opozicij ą nauj ai
visuomeninei tvarkai, įkūnijusiai idėjas, nuo kurių
revoliucinio antplūdžio ankstesnių laikų toriai gynė
senąją tvarką ir jos konservatyvius pamatus.
Nepripažįstantys ideologijos reikalingumo mėgsta
remtis britų mąstytoju Oakeshottu, kritikavusiu ideo
loginės politikos kraštutinumus ir akcentavusiu apdai
rios, aplinkybėms ir praktinei patirčiai prioritetą tei
kiančios politikos pranašumus. Oakeshotto pozicijai,
be abejo, priklauso svarbi vieta konservatizmo idėjų
sklaidos istorijoje, tačiau šių dienų sąlygomis tam tikri
jos aspektai tampa vis labiau ginčytini. JAV neokon
servatizmo pradininkas Kristolas yra specialiai para
šęs straipsnį, kuriame aiškinama, dėl ko Oakeshottas
svetimas ir neįdomus amerikiečiams. Kristolas nurodo
kelias priežastis, kurios turėtų būti gerai suprantamos
ir posovietinės Lietuvos konservatoriams.
Pirma – Oakeshotto konservatizmas nesąs krikš
čioniškas, o jo įsivaizduojama „ideali konservatyvioji
visuomenė yra visuomenė be religijos“11. Be to, britų
filosofas sumenkina asmens santykį su praeitimi ir
ateitimi, per daug sureikšmindamas ir išaukštindamas
dabartį. Tokio pobūdžio pasaulėžiūra vargu ar gali
būti priimtina Lietuvos konservatoriams, pabrėžian
tiems, kad europietiškos ateities kūrimas neigiamybių
kupinos posovietinės dabarties sąlygomis sudaro jų
vykdomos politikos pagrindą, o valstybės himno žo
džiai – „iš praeities Tavo sūnūs te stipryb ę sem ia“
– TS simbolizuoja gilią prasmę turintį ryšį su tautos
praeitimi. Tas pat pasakytina ir apie krikščionybę,
kurios išpažinimas daugeliui Lietuvos konservatorių
nėra koks nors šalutinis, nereikšmingas dalykas.
Ant ra Krist ol o įvard ij am a priež ast is – Amer ik os
kons erv at izm o „ideo l og išk um as“. Pas ak jo, amer i
kieč iams, kaip jok iai kit ai Vak ar ų Eur op os taut ai,
10
Dunlevy P., O’Leary B., Theories of the State, New York, New
Amsterdam Books, 1987, p. 66.
11
Kristol I., „America’s „Exceptional“ Conservatism“, in: Neoconser
vatism, New York: The Free Press, 1995, p. 375.
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būdingas patriotizmas, persmelkiantis visą jų dau
giatautę kultūrą ir pasireiškiantis įvairiose gyvenimo
srityse. Amerikiečių patriotizmą įkvepia ir skatina
ideologinis požiūris į valstybės praeitį. Jų patriotizmo
šaknys glūdi ne etninėje savimonėje (nacionalizme),
bet pirmiausia pilietiškume – „pilietinėje religijoje“
– ir krikščionybėje12. ŠŠis ideologinis – pilietišškas ir
krikščioniškas – patriotizmas, kaip ir pirma Kristolo
nurodyta priežastis, suartina Lietuvos konservatorių
idėjinę orientaciją su amerikiečių. TS gimė iš patrio
tinio 1988 m. Sąjūdžio ir netgi pačiu pavadinimu žymi
patriotizmą kaip vieną iš esmingiausių savo ideologijos
sudedamųjų dalių. Be to, lietuviškam patriotizmui taip
pat būdingas glaudus ryšys su religija ir Bažnyčia.
Vargu ar teisinga manyti, kad jis yra etninio, o ne
pilietinio pobūdžio. Pagaliau Kristolas pažymi, kad
XX a. pabaigoje, „kai tradicijos ir papročiai yra silpni
komunikacijos jėgų akivaizdoje“13, konservatizmui rei
kalinga ideologija, t. y. nuosekli politiškai artikuliuo
tinų idėjų visuma, kuria galėtų remtis konservatorių
politikai ir vyriausybės. Tai tiesiogiai susiję ir su TS
nūdiene padėtimi, susiklosčiusia tame pačiame šiuo
laikinių komunikacijos ir žiniasklaidos priemonių visa
apimančios įtakos neišvengiančiame pasaulyje.
Apie tai, kad Kristolo konservatizmas principinių
nuostatų ir politinių aplinkybių atžvilgiu atrodo ar
timesnis Lietuvos sąlygoms negu Oakeshotto, byloja
dar vienas argumentas. Jis atsiranda dėl vienoje iš
Oakeshotto kalbų pareikštos minties, jog šis pasaulis
yra geriausias iš visų galimų ir kad visas blogis jame
yra neišvengiamai būtinas. „Iš jo [Oakeshotto – V. L.]
konservatyvios nuostatos nieko nesužinome apie tai,
kaip turėtume elgtis su tuo būtinu blogiu, galinčiu
į gabalus sudraskyti mūsų gyvenimus nepaisant to,
kokį filosofinės ramybės laipsnį esame pasiekę skai
tydami filosofų veikalus,“14 – sako Kristolas. Čia jis
kritikuoja tam tikrą determinizmo rūšį ir filosofinį
atotrūkį nuo gyvenimo tikrovės, kurioje, nepaisant su
konservatizmu dažnai painiojamo šūkio „gerai taip,
kaip yra, ir ner eik ia niek o keist i, kad neb ūt ų blo
giau“, žmonės linkę tikėti idealais, jų siekti ir kovoti
su visomis blogio formomis, nemanydami, kad blogis
būtinas ir esą dėl to privalu su juo taikstytis.
Vis dėlto kai kurie konservatoriai, ištikimi pragma
tizmo ir „sveiko proto“ šlovinimo retorikai, labiau lin
kę ieškoti savo nuostatų pateisinimo vieššoje erdvėje
nuskambėjusiose sąšaukose su Oakeshotto filosofija
neg u Kristolo ideologiniame konservatizme. Išš tik
rųjų Oakeshotto konservatizmo samprata implikuoja
kritišką požiūrį į vadinamąjį „ideologinį politikos sti
Ibid., p. 376–377.
Kristol I., „The Stupid Party“, p. 353.
14
Ibid., p. 375.
12
13
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lių“. Esama tam tikro pagrindo britų filosofą laikyti
pragmatiškos mąstysenos atstovu. Dėl vienos iš šių
pozicijų tinkamumo konservatorių idėjinei orientaci
jai Lietuvos politinėje tikrovėje galima ginčytis, bet
pirmiausia reikėtų patikslinti, ką apie ideologiją ir
jos politinę reikšmę sako pats Oakeshottas. Paviršu
tiniškas jo tekstų skaitymas dar labiau supainioja ir
taip pakankamai painų ideologijų vaidmens politikoje
klausimą. Su šia problema susiję nesusipratimai daž
niausiai kyla ne dėl Oakeshotto minčių, o dėl vien
pusių interpretacijų ir bandymų jas naudoti vien tik
politinės propagandos tikslais.
Oakeshottas nesistengia kaip nors sumenkinti ideo
loginių principų vaidmens politikoje: jis kalba apie
pak lyd im us ir pav oj us, kur ie gres ia, kai ideo l ogij a
per daug sureikššminama, perkeliama į pol it ik ą iš
kitų sferų ir tampa vieninteliu politiko vedliu. Kitaip
negu Scrutonas, Oakeshottas teigia, kad „pirmiausia
yra politinė veikla ir tik po to – politinė ideologija“15.
Ideologiniai principai, pasak Oakeshotto, neatsiranda
anksčiau už juose abstrahuojamas ir apibendrinamas
patirtis, kurios leidžia susivokti ir veikti tam tikroje
socialinėje sanklodoje – kaip ir kulinariniai receptai
nesukuriami anksčiau negu pavyksta pagaminti juose
aprašytus patiekalus. Oakeshottas nesako, kad poli
tinės ideologijos yra politiškai žalingos. Priešingai –
jis teigia, kad jos gali būti reikalingos ir naudingos.
Pavojingos tos ideologijos, kurios, kaip marksizmas,
politikai primeta nepolitinius orientyrus, perkeltus iš
karo, religijos arba ūkinės veiklos sričių16. Konserva
toriai, įsivaizduojantys, kad Oakeshottas primygtinai
moko politikoje vadovautis tik pragmatizmu ir neturėti
ideologijos17, greičiausiai neatkreipė dėmesio į minėtus
bei kai kuriuos kitus britų mąstytojo teiginius.
Antagonizmas tarp konservatorių politinių įsitiki
nimų ir to, ką dalis jų įsivaizduoja kaip „ideologiją“,
yra dirbtinis. Jis daugiau tarnauja propagandiniams
negu tiesos iššsiaišškinimo tikslams. Požiūris, kad
liberalizmas ir socializmas – tai ideologijos, o konser
vatizmas – ne, ir kad pastarasis iš esmės skiriasi nuo
jų bei turi pranašumą, kadangi remiasi ne ideologi
niais principais, o „sveiku protu“, – yra ideologizuoto
mąstymo pavyzdys. Išėjimas į politinio ginčo areną
bandant įteigti, jog visos besiginčijančios šalys klysta,
nes ginčijasi, ir užtikrintas savo politinio teisumo bei
pranašumo įrodinėjimas neišvengiamai įsitraukiant
į ginčą, bet vis tiek kažkodėl pretenduojant „nedaly
vauti“ jame, o tik „atstovauti sveikam protui“, – ga
na keistas ir keblus, ypač intelektinio sąžiningumo
požiūriu, užsiėmimas.

Svarbu pažymėti, kad Oakeshottas pripažįsta ga
lim yb ę ir netg i, ats iž velg iant į apl ink yb es, prasm ę
„perkelti“ politinę ideologiją iš visuomenės, kurioje ji
natūraliai išaugo iš tam tikros tradicijos, į kitą visuo
menę, kur tokios tradicijos dar nėra18. Posovietinėje
Liet uvoj e toks pol it in ės mint ies per ėm im as atr od o
visai pateisinamas. Jei TS rinktųsi savo kelią pagal
vakarietiškus idėjinius orientyrus ir nebandytų užsi
sklęsti nūdienės politikos konjunktūroje, vargu ar kas
nors sutrukdytų perimti vakarietišką konservatizmo
ideologiją ir sudaryti sąlygas jai prigyti Lietuvos politi
nėje dirvoje. Juk ir TS vadovai šiandien pabrėžia, kad
ne Lietuva eina į Europą, o Europa ateina į Lietuvą.
Reik ia tikėt is, kad Liet uv on ate in anč ią Eur op ą jie
suvokia ne tik kaip Kraft Jacobs Suchard arba Phi
lip Morris kompanijas, bet ir vakarietiškų politinės
minties tradicijų bei politinės kultūros prasme.

15
Oakeshott M., „Political Education“, in: Rationalism in Politics
and Other Essays, Indianapolis, 1991, p. 51.
16
Ibid., p. 54.
17
Kubilius A., „Svajotojų idealizmas ir pragmatikų konservatizmas“,

in: Dienovidis, 1999 04 16–22, Nr. 15 (417).
18
Oakeshott M., op. cit., p. 55.
19
Laučius V., „Konservatizmas Lietuvoje: politinis tapsmas ir idėjinė
raiška“, in: Kultūros barai, 1997, Nr. 10, p. 14.
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III. Politika
Aps ir ib oj im as konj unkt ūr išk ai pat og ia nuom on e,
kad konservatizmas – ne ideologija ir todėl esą juo,
kaip ideologija, neįmanoma vadovautis partijos poli
tinėje veikloje, kelia tam tikrų praktinių, ne tik te
orin ių, prob lem ų. Dar 1997 m., praė jus pusm eč iui
po TS perg alės Seim o rinkim uose, teko rašyti apie
vald ančiosios part ijos vykd yt os polit ikos ideol ogin į
neapibrėžtumą. Kuo gali baigtis ideologinių nuostatų
neturėjimas ir pasitikėjimas vien tik biurokratinės
maš in os tarn yst e, jau tad a nes unk u buv o nus pėt i:
„Politinės tapatybės klausimas neišsispręs savaime.
Šiandien į šoną nustumiamas įtakingiausios partijos
identiteto klausimas rytoj gali iškilti kitokiu – įtakin
giausios partijos išlikimo klausimo pavidalu“19.
Tolesnė įvykių raida verčia pripažinti, kad 1997–
1999 m. Lietuvos konservatoriai kur kas labiau ta
patinosi su valdžia negu su savo deklaruojamu kon
servat izm u. Užuot vykd ę kons erv at yv ią pol it ik ą ir
vad ov av ęs i jos idėj in iais pam at ais, jie vis ą dėm es į
sutelkė tik į biurokratinius bei ekonominius valdžios
svertus ir taip įsigilino į jų tobulinimą, kad nepaste
bėjo nei tebevešėjusio biurokratizmo ir kyšininkavimo,
nei Rusijos krizės, sudrebinusios Gedimino Vagnoriaus
vyriausybės „perkaitintą“, „žiauriomis akcijomis“ ir
per didelėmis valstybės išlaidomis dusintą Lietuvos
ekonomiką. Įpareigojančių politinių principų neturė
jim as lėm ė, kad Liet uv os kons erv at or iai galiausiai
tap o „ekon om in iais kons erv at or iais“ (Amer ik oj e ir
Didžiojoje Britanijoje panašiais atvejais vartojamas
apibūdinimas), o jų lietuviškas konservatizmas – „biu
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rokratiniu konservatizmu“ (Karlo Mannheimo termi
nas: biurokratiniam konservatizmui būdinga „admi
nistracinė-juridinė“ mąstysena ir politikos problemų
pavertimas valdymo teorijos problemomis20).
Vienas iškalbingiausių biurokratinio konservatizmo
Lietuvoje padarinių – Valstybės tarnybos įstatymas,
rengtas 1998–1999 m. ir priimtas tokiu pavidalu, kad
iki šiol negali normaliai veikti. Šiam gremėzdiškam
įstat ym ui būd ing a smulk men išk a regl am ent ac ij a,
pasirinktas valstybės tarnybos modelis yra rigidiš
kas ir sunkiai pritaikomas nedidelėje, neturtingoje
valstybėje, o rengto projekto nuostatos net mokslo,
kultūros, švietimo ir gydymo sritims primetė kareivi
nėmis dvelkiančias taisykles. Įstatymo projektą rengti
buvo pakviesti teisinio išsilavinimo neturintys kon
sult ant ai iš Isp an ij os. Nen uost ab u, kad Vok iet ij os
Maxo Plancko Viešosios ir užsienio teisės institutas
Heidelberge 1998 m. atsiuntė kritišką išvadą apie šį
projektą. Apskritai tiems, kas skaitė Georgo Orwello
„1984-uos ius“ ir tur i sup rat im ą apie Jer em y Bent
hamo „Panoptikoną“, kai kurios Valstybės tarnybos
įstatymo koncepcijos nuostatos atrodytų gąsdinamai
pažįstamos. Apie biurokratiniam konservatizmui bū
dingą mąstyseną daug ką pasako šio įstatymo ideologų
požiūris: „Nors mokslas dar nepateikė universalaus
visuomeninių pokyčių valdymo modelio, tačiau išaiški
no jų sėkmę lemiančias sąlygas“21. Kad mokslas kada
nors pateiks universalų visuomenės pertvarkos modelį
ir jau išaiškino „sėkmę lemiančias sąlygas“ – tikrų
tikriausias technokratinės/biurokratinės utopijos, or
veliškos „šviesios ateities“ pažadas.
Ekonominiai konservatoriai įsitikinę, kad, išspren
dus ekonom ines prob lem as, vis os kit os – pol it in ės,
kultūrinės, moralinės – išsispręs savaime. Pastarą
sias jie, perimdami marksizmo–leninizmo mokymą,
įsivaizduoja tik kaip antstatą virš visuomenės gyve
nimo esmių esmės – ekonominio pagrindo. Lietuvoje
tautos palankumą jie manė pelnysią įrodinėdami, kad
žmonės gyvena vis geriau, nes tokią išvadą leidžia da
ryti kai kurie statistiniai rodikliai, ir džiaugdamiesi,
jog nepaliaujamai didėja biudžeto pajamos. 1999 m.
ekonomikos nuosmukio akivaizdoje jų retorika visiškai
atitrūko nuo tikrovės ir privertė atsistatydinti vyriau
sybę, kurioje jie dominavo. Šiais metais ekonominių
konservatorių idėjinis branduolys sukūrė atskirą „nuo
saikiųjų konservatorių“ partiją, kurios tolesnis likimas
kažin ar vertas dėmesio. Tačiau TS politinė padėtis
po kelerius metus trukusio ekonominių konservatorių
vyravimo partijos vadovybėje pablogėjo taip, kad, pa
lyginę ją su politikos „ekonomizavimu“ kaltinto britų

ekspremjero Johno Majoro valdymo pabaiga, galime
kalbėti apie dar gilesnę krizę.
Majorui taip pat nerūpėjo konservatizmo principų
ir jo vyriausyb ės vykd yt os polit ikos atit ikimas. Jis
sukiojo partijos vairą be aiškios idėjinės orientacijos,
matė tik ekonomiką. Kritikų požiūriu, tai ir tapo vie
na iš pagrindinių pralaimėjimo 1997 m. rinkimuose
priežasčių. „Kad konservatizmo principai būtų geriau
suprantami, reikalingas išsamus ir patikimas konser
vatizmo reikšmės išaiškinimas, – rašė Political Qu
art erl y. – Galb ūt pats keisč iaus ias pat arim as, kok į
esu davęs Johnui Majorui, buvo bandymas iškelti šį
klausimą. Aš patariau paklausti kiekvieno jo vado
vauj am os vyr iaus yb ės nar io, kod ėl jis (arb a ji) yra
konservatorius. Nuo šio pasiūlymo jo veidas apniuko.
Galbūt jis buvo teisus, atsisakęs tai padaryti. Tačiau
viena priežasčių, dėl kurių mes pralaimėjome, buvo
ta, kad leidome konservatizmui sunykti. Konservato
riai gerai jautėsi tik kalbėdami apie ekonomiką. Mes
virtome ekonomikos partija.“22
TS politinės perspektyvos po 2000 m. Seimo rinkimų
priklausys nuo to, kaip bus įgyvendinamas 1999 m.,
atsisveikinus su ekonominį ir biurokratinį „konserva
tizmą“ išpažįstančia grupuote, paskelbtas atsinaujini
mas. Yra du keliai. Vienas – pagal Roberto Michelso
„geležinį oligarchijos dėsnį“: su vadinamųjų partijos
ideologų pagalba pašalinus nomenklatūrinę „biurok
ratų“ viršūnėlę, nebeįstengusią kontroliuoti padėties
ir atsakyti už savo veiksmus, vadovavimo pozicijose
įsitvirtina kiti (iš dalies ir tie patys) žmonės, greitai
nustojantys apeliuoti į ideologiją kaip į nebereikalingą
laimėtos vidaus kovos įrankį ir perimantys ankstesnį
vadovavimo stilių. Tai būtų mažiausiai perspektyvus
kel ias, prat ęs iant is vis išk u part ij os sun yk im u gre
siančią 1996–1999 m. politinio veikimo tradiciją. Ki
tas kelias – ideologinis atsinaujinimas. Einant šiuo
keliu, svarbu nepatekti į kitokio pobūdžio aklavietę,
kuri grėstų tuo atveju, jeigu konservatizmo prasmės
suvokimo kriterijus savo nuožiūra imtų nustatinėti
part ij os vad ov yb ė, tars i tai būt ų kok io nors eil in io
politinės dienotvarkės klausimo sprendimas. Politi
nės pareigybės savaime nesuteikia sprendimo galios
aiškinantis, kas yra konservatizmas, kuris įsivaizduo
jamas jo variantas laikytinas „tikru“ bei „lietuviššku“
ir kuris – netinkamu, „vadovėliniu“.
Lietuvos konservatorių politinį likimą nulems ne
tik jų 1996–2000 m. valdymo padariniai, bet ir tai,
koks bus idėjinis partijos branduolys ir kaip formuosis
jo prioritetai per artimiausius metus. Nuo to priklausys
ir konservatizmo „saulėtekio“ praktinės galimybės. 

20
Mannheim K., „Ideologija i utopija“, in: Diagnoz našego vremeni,
s. 102–106.
21
„Orientuoti viešojo valdymo reformos žingsniai. Valdymo reformų
ir savivaldybių reikalų ministro p. K. Skrebio pranešimas LR Seime 1998

m. lapkričio 12 d.“, in: Respublika, 1998 11 17.
22
Willetts J., „Conservative Renewal“, in: Political Quarterly, 1998,
Vol. 69, Nr. 2, p. 113.
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pro et contra

Diskusija?
Edvardas Gudavičius

Nagrinėdamas senojo lietuvių tikėjimo aptarimą sinte
tiniuose Lietuvos istorijos kursuose, Pranas Vildžiūnas
padaro liūdną išvadą apie istorikų nenusimanymą1.
Kadangi esu paminėtas ir aš, aptarsiu kai kurias au
toriaus pastabas.
„Gudavičius, bendradarbiavęs su Norbertu Vėliu
mi rengiant BRM šaltinius, stulbina savo atsparumu
profesionaliems baltų religijos tyrinėjimams“ (p. 384).
Istoriškai „nesiremia niekuo“, yra „pamėgę religijos
analizei netinkamą pozityvizmo metodą“ (p. 384), o kai
vis dėlto pasiremia „A. Greimo asmenine nuomone“,
tai jų teiginys „mažai pagrįstas“, kadangi Vildžiūnas
mano kitaip (p. 387). Pasirodo, Algirdo Juliaus Greimo
nuomonės nepatvirtina Teodoras Narbutas (p. 387).
Galima, žinoma, turėti savo nuomonę. Veikiausiai ir
nuoroda į Narbutą skirta jo pateiktiems duomenims.
Tačiau ką tuomet reikėtų pasakyti apie autoriaus tei
ginį, kad istorikai yra atsparūs profesionaliems ty
rinėjimams ir niekuo nesiremia? Net jeigu Greimas
klyst a, o teis us yra Vild žiūn as (ką jis dar priv al o
įrodyti), jo vertinimai yra netikslūs: bent jau Grei
mui aš nesu „atsparus“. Nekorektiškai pateikiami ir
man o teig in iai. Nes u mit ol og as ir nes ii m u spręst i,
kieno argumentai tvirtesni – Juozo Jurginio ar Pranės
Dundulienės, bet pastarajai velionei prikergti pažy
minį „nepatikima“ (p. 385), norint pasinaudoti jos ir
mano nuomonių sutapimu ir tuo tikintis sustiprinti
savo argumentaciją, nėra gražu. O argumentacija dėl
to nesustiprėja: juk šaltinių nurodymai, kad lietuviai
degino belaisvius, niekur dėl to nedingsta. Vildžiūnas
bando išvedžioti, kad „dievų kultas Lietuvoje, atro

do, žmonių aukų nereikalavo“ ir tai buvo „karių karo
žygių religijos apraiška“ (p. 385). O kam tuomet, net
ir šios apraiškos požiūriu, kariai belaisvius aukojo,
jeigu ne dievams?
Šiuo atveju svarbiausia yra tai, jog, apeliuodamas į
apraiškas, Vildžiūnas, to nenorėdamas, yra priverstas
atsižvelgti į kulto pokyčius, taigi ir į kariauninkų ti
kėjimo savybių atsiradimą. Tačiau: „Su Gudavičiaus
tvirtinimu, esą „kariauninkų, o vėliau – bajorų, terpės
nebepatenkino gana nutolęs ir neryškus gamtą įkū
nijančių dievų panteonas“, sutikti taip pat negalime“
(p. 387). Kaip nesutinkama? Mano apibendrinančio
sakinio pirmas žodis (Atsiradusios)2 praleidžiamas,
apie pažyminį neryškus nesakoma nieko. Mat Vėlius
kaip tik kalba apie „gana ryškius aukštesnio rango
dievus“, juos priešindamas „neindividualizuotoms dva
sioms“3 (šiuo atveju neryškioms). Vildžiūnas, žinoma,
pažymi tik nutolimą: „Priešingai, vienas pagrindinių
senosios religijos elementų – dievų artumas“ (p. 387).
Betgi kada, kokiu atveju ir kokie dievai yra nutolę (ar
priartėję?). Greimas nurodo: „Nors iš paviršiaus jinai
ir atrodo „veikli“, faktiškai Laima į bedalio herojaus
likimą nesikiša... Šis rolių pasidalinimas tarp Laimos,
lemiančios, ir Perkūno, prižiūrinčio ir vykdančio, dar
kartą pasitvirtina“; „Laima… yra pirmapradė dievybė,
priklausanti senajai dievų kartai…“4. Taigi aš „nu
ginčijamas“ ta dievybe, kurios „priartėjimą“ kaip tik
priešinu neryškiems (nutolusiems) senesniems die
vams5. Ar tai manipuliavimas, ar neapsižiūrėjimas,
palieku išsiaiškinti pačiam autoriui.
Vild žiūn o nep as it ik ėj im as Greim u, net ir atskiro
epizodo požiūriu, nėra atsitiktinis. Greimas lietuvių
tikėj im ą suv ok ia kaip bes iv yst ant į ir bes ik eič ian
tį reiškinį6. Vildžiūnui labiausiai rūpi šis tikėjimas
kaip visuma, mažai domina jo detalės ir pokyčiai. Ir

Vildžiūnas P., „Istorikai apie senąją lietuvių religiją ir mitologiją:
Tyrimų kritika ir atsinaujinimo viltis“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2000,
Nr. 7–8, p. 383–387. Toliau nuorodos į šį straipsnį žymimos tekste.
2
Gudavičius E., Lietuvos istorija, t. 1, Vilnius, 1999, [toliau – LI],
p. 180.
3
Lietuvių mitologija, parengė Norbertas Vėlius, t. 1, Vilnius, 1995,
p. 30.
4
Greimas A. J., Apie dievus ir žmones. Lietuvių mitologijos studijos,
Chicago, 1979, p. 201, 241.

LI, p. 180.
Greimas A. J., op. cit., p. 247: „Tačiau nereikia užmiršti, kad mitolo
gija šia prasme nėra tik kartą ant visados nustatyta religinė sistema, kad
tai drauge ir teologija, t. y. nuolat nusitęsiantis kolektyvinio pobūdžio
mąstymas apie sakralumą ir jį išreiškiančius dievus, kad mąstytojų –
žynių, išminčių – nuomonės gali vienos su kitomis nesusitikti, vienos
kitoms dalinai prieštarauti, vienos kitas nugalėti, įsigalėti, tapti bendra
religijos nuosavybe“.
7
LI, p. 179: „Susidarė retos sąlygos galutiniam pagoniškajam tikėjimui

Č ñòąíåòå âūęå ê âąšÿãąì ñïčíîé,
ėčöîì ïîâåší¸òåñü ê îįäîšąì.
Ąėåêñåé Òîėñòîé. Çìåé Òóãąščí
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tuomet nepastebima, kad „keistas“ (p. 383) mano sky
relis orientuotas ne į archeologų aprašomus laikus, o į
XIII–XIV a.7 Tai suprantama, nes Vildžiūnui nekyla
klausim as, kaip tikėjim as vyst osi. Jis pikt inasi: „o
Gudavičiaus nuomone, „pagonių tikėjimas nepasiekė
religijos lygio“. Kaip reaguoti į pastarąjį požiūrį?“ (p.
386). Vėl turiu cituoti Greimą: „Kitaip sakant, jeigu
religija vadinsime – nors tokia definicija ir nebūtina
– specifinę mitologijos formą, pasižyminčią sistemati
zuotos ir hierarchizuotos ideologijos ir jai atitinkančių
institucijų buvimu, tai lietuviškosios religijos buvimas
ar nebuvimas priklauso nuo senosios lietuvių tautos,
politiniai pasireiškusios savo valstybine organizaci
ja, sampratos“8. O Vildžiūnas pareiškia: „Aš nežinau
nė vien os taut os, kur i net ur ėt ų rel ig ij os“ (p. 386).
Tuomet man belieka nurodyti jau ne Greimą ar Vėlių,
o abėcėlinį žinyną, kur religijos skirstomos į pirmykš
tes ir universaliąsias (pasaulines)9. Aš tik pasakiau
kitais žodžiais, pirmykštę religiją vadindamas tikė
jimu. Tačiau čia ne vien pasirinkto termino reikalas.
Kaip Vildžiūnui nėra tikėjimo (yra vien religija), taip
nėra ir genties (yra vien tauta). O gal yra? Bent jau
yra autoriaus pasakymai, kuriems visiškai ar nors
iš dalies galiu pritarti: „Viskas ne taip paprasta“ (p.
387); „Mes nežinome, kada atsiranda religija [ar jau
ir tuom et rel ig ij a? – E. G.], ir greič iaus iai niek uo
met nesužinosime“ (p. 386). Sutinku, kad tiksliai (gal
reikėtų ir tokio žodžio) nesužinosime, kaip atsirado
tikėjimas (anot Vildžiūno, atrodo, religija), jei turimas
galvoje hominis erecti virsmo Homine sapiente laikas.
Bet tuomet dar negalima kalbėti ne tik apie tautą,
bet ir apie gentį. Negalima kalbėti ir apie civilizaciją.
Vildžiūno straipsnyje pasakymas „Seniausios mums
žinomos civilizacijos išnyra jau su religinėmis sistemo
mis“ (p. 386) lieka mįsle: ar civilizacija čia neskiriama
nuo archeologinės kultūros, kaip religija (universali
rel ig ij a) nuo tik ėj im o (pirm ykšt ės rel ig ij os), ar vis
dėlto skiriama? Ko gero, tai ir pačiam autoriui lieka
mįsle, nes šį kartą nepriekaištingai pavartojęs (gal
cituodamas literatūrą) civilizacijos – religinės siste
mos darinį, jis nelaiko Bažnyčios religijos susidarymo
rodikliu (p. 386–387). Argumentas: „Kulto tarnai ir

šiaip negali tapti bažnyčia, nes bažnyčia – tai visa
tikinčiųjų bendruomenė“ (p. 386).
Nes unk u būt ų pas ak yt i, jog čia man ip ul iuoj am a
daugiareikšme bažnyčios sąvoka. Pakaktų nurodyti
Zen on ą Ivinsk į, kur is aišk iai kalb a apie Bažnyčios
kaip korporacijos ar organizacinės struktūros, o ne
tikinčiųjų bendruomenės, kurią tuo metu dar reikė
jo kurti, prasmę10. Tačiau šiuo atveju turime ne vien
(galb ūt tik galim os) manip uliacijos atv ejį. Pasklai
džiau kelias enciklopedijas. Pasirodo, mūsų tarpukario
enciklopedijoje Bažnyčios korporacijos sąvoka visai
nenurodoma11. To meto trumpoji prancūzų enciklo
pedija Bažnyčią apibrėžia visai nekonkretizuodama
jos reikšmių12, o panaši vokiečių enciklopedija Baž
nyčios korporacijos reikšmę išskiria13. Tokią reikšmę
jau randame ir mūsų Bostono enciklopedijoje14. Kaip
matome, būtų galima daug ką apkaltinti nesugebant
gerai apibrėžti visų žodžio bažnyčia reiškiamų sąvo
kų. Sovietinė istorijos enciklopedija Bažnyčios ben
druomenę ir jai vadovaujančią organizaciją sujungia
į viena15, o mūsų gubernijos lietuviškas vertimas dar
aiškiau šias abi prasmes sulydo16. Galėčiau, kaip tai
dar o man o opon ent as (žr. tol iau), apk alt int i jį pa
senusių ar sov iet inių sąv okų prop ag av im u, bet ne
pripažįstu ideologinių argumentavimo metodų. Beje,
tai būtų jau ir mano manipuliacija, nes sovietiniame
apibrėžime irgi manipuliuojama, vaizduojant tikin
čiuosius „kažkokia mažuma“, nors puikiai suvokiamos
Bažnyčios korporacijos ir išpažinėjų bendruomenės
atskiros prasmės. Svarbu ne tai. Net ir atsitiktinis
literatūros pasklaidymas parodo sąvokų apibrėžimo
trūk um us. Moksl as nes tov i viet oj e ir kiekvienas jo
žingsn is turt in a, skaid o ir tiksl in a sąv ok ų nom en
klatūrą. Kiekviena enciklopedija ar žinynas geriau
ar blogiau (kiek sugeba) tai apibendrina, bet visa tai
padaroma tik tą kartą. Ir todėl kaišioti man panosėn
žodynus ar žinynus, kaip tai daro vienas kaunietis17,
tereiškia viena – pradinukų išimtį. Ne kažkuo skiriasi
ir kabinėjimasis prie pasakymų ar pavartotų žodžių,
apie kurį esu čia priverstas kalbėti.
Bet grįžkime prie autoriaus iškelto civilizacijos klau
simo. „Istorikai ima pamažu apsiprasti su civilizacijų

valstybėje toliau plėtotis organizuotos visuomenės sąlygomis“.
8
Greimas A. J., op. cit., p. 16.
9
Pasaulio religijos. Populiarus žinynas, Vilnius, 1994, p. 128–
130.
10
Ivinskis Z., Lietuvos istorija. Iki Vytauto Didžiojo mirties, Vilnius,
1991, p. 290: „Be jokių kovų su krašto kilmingaisiais, besiorganizuo
janti Lietuvos Bažnyčia, Lenkijos Bažnyčios pavyzdžiu, gavo pirmąsias
privilegijas ir savo tvirtas teises“.
11
Lietuviškoji enciklopedija, t. 3, Kaunas, 1935, p. 164.
12
Nouveau petit Larousse illustre, Publié sous la direction de Clau
de Augé, Paris, 1929, p. 1343: „Le mot Eglise se dit par excellence de
l’Eglise catholique, apostolique et romaine, autrement appelée Eglise
latine ou d’Occident, dont le pape est le chef visible“.

13
Der kleine Brockhaus. A. Z, Leipzig, 1928, S. 364: „Gotteshaus,
christl[iche] Gem[einde], Gesamtchristenheit oder ihre Teile (Konfes
sionen); relig[iose] Organisation als Anst[alt]“.
14
Lietuvių enciklopedija, t. 2, Boston, 1954, p. 304: „bažnytinė at
skiros religinės grupės valdžia arba galia, autoritetas“.
15
Ñîâåòñêąÿ čñòîšč÷åñêąÿ ýíöčêėîïåäčÿ, ò. 15, Ìîñêâą, 1974,
ñ. 753: „ îñîįūé òčï šåėčã[čîçíîé] îšã[číčçą]öčč, îįúåäčíåíčå
ï î ñ ė å ä î â ą ò å ė å é ò î é čė č č í î é š å ė č ã čč í ą î ñ í î â å â å š î ó ÷ å í č ÿ č
êóėüòą“.
16
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 2, Vilnius, 1977, p. 56:
„Rel[iginė] org[anizacija], vienijanti vienos kurios religijos sekėjus, turinti
hierarchinę struktūrą ir reglamentuotas rel[igines] institucijas“.
17
Žr. Voruta, 2000 04 1, Nr. 13–14 (439–440), p. 3.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 9–10

459

edvardas gudavičius

tyrinėtojų… nuostata, kad visos kultūros ir civilizaci
jos yra lygios ir vienodai vertingos... Jos paprasčiausiai
skirt ing os, kit ok ios“ (p. 387). Man šio aps ip rat im o
įskaitos Vildžiūnas neduoda: „Išvardijęs visą grupę
Vid ur amž ių vid ur io bei Vak ar ų Eur op os kult ūr os
vertyb ių bei pas iek im ų, aut or ius nus prend žia, jog
Lietuvoje kliūtis šiems dalykams pasiekti buvo raš
to neturėjimas. Daugiau nei prieš šešis šimtus metų
Dusburgietis teigė, jog „prūsai… neturėjo rašto…““ (p.
387). Šitaip išvadinus mano teiginį kryžiuočių kroni
ninko mąstymu, esu pribaigiamas: „Matyt, tai išties
labai baisu“ (p. 387). Galiu atsakyti: taip, iš tikrųjų
labai baisu. Ir kad taip baisu nebūtų, visi galutinai
nen us ig ėr ę mūs ų šiek tiek civ il iz uot os vis uom en ės
tėvai rūpinasi, kad jų vaikas ateitų į mokyklą. „Kas
skaito, rašo, duonos neprašo,“ – sako mūsų liaudies
išmintis. Ne pagoniškų laikų liaudies. Anoji liaudis
buvo „skirtinga, kitokia“. „Skirtingi, kitokie“ buvo ir
prūsai. Buvo, tik kur jie yra šiandien? Ir besišaipant
iš Petro Dusburgiečio (kliuvo ir jam, nabagui), Vildžiū
nui, žinoma, ir į galvą neatėjo, kad šio kronikininko
požiūris parodo, kiek vėlyvųjų viduramžių Europos
žmogus buvo jau toli palikęs savo ankstyvųjų vidu
ramžių pirmtaką. Eilinis XIV a. homo literatus Dievo
pažinimą siejo su rašto kultūra, kai tuo tarpu XI a.
eruditas Petras Damianis teigė, kad filosofija tėra te
ologijos tarnaitė. Kur mano pasakyta, kad pagoniškos
Lietuvos kultūra nebuvo vertinga? Aš irgi tvirtinu,
kad ji buvo „skirtinga, kitokia“. Jei Vildžiūnui nepa
tinka mano konkretizavimas, koks buvo šis skirtumas
ar kitoniškumas, tai pirmiausia jis turi pareikalauti,
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kad paliktas antriems metams mokinys nebūtų vadi
namas atsilikusiu nuo savo bendraklasių.
Straipsnio pabaigoje daug postringaujama apie re
ligijos reikšmę civilizacijų raidoje (p. 387). Kur aš tai
neigiu? Bet vėl turiu pažymėti, kad reikia žinoti tų
dalykų, apie kuriuos norima diskutuoti, vietą. „Supra
tingi tie lietuviai – keičia sau religijas kaip kojines,
ir visiems gerai“ (p. 387). O jei priminsiu Vytautą,
kuris taip ir darė? Primenu, bet neapibendrinu, nes
apib end rint i reikia mokėt i ir juokaujant. Ir jei jau
kalbame apie religiją, pacituosiu dar vieną autorių:
„Rel ig ion préscrit e, kur ios mok ė kun ig ai, pam až u
formavo visuotinį mentalitetą: tuo metu, kai tautos
atsivertimas daugmaž reiškė, kad senieji dievai pakei
čiami nauju Dievu... Tai tikėjimo lobiai ir atsidavimas
jiems, kurie religiniam vienuolynų ir katedrų elitui
bei daliai pas aul iet in ės aukšt uom en ės sen iai buv o
sav aim e sup rant am as dalykas, liaud yje pap lito tik
tada, kai savo veiklą pradėjo elgetaujančių vienuolių
ord inai…“18 Ar tok ios prob lem os išk il o pag oniškoje
Lietuvoje, kur nebuvorašto? Ar įmanoma apie XV a.
Lietuvą parašyti tokiąstudiją, kaip Johano Huizingos
„Viduramžių ruduo“?
Kartoju: nuorodos į Narbutą, prieštaraujant Grei
mui, nelaikau šių autorių supriešinimu. Tačiau šitaip
diskutuojant reikėjo vis dėlto suprasti, ką simbolizuoja
toks sugretinimas.


18
Europos mentaliteto istorija, sudarė Peter Dinzelbacher, Vilnius,
1998, p. 102–110.
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Mirties bausmė: tarp teisės bausti ir
egzistencinio rūpesčio
Nerija Putinaitė

Teologas Altas šio amžiaus viduryje nurodė, kad mir
ties bausmės klausimas esąs egzistencinis, žmogaus
rūpesčio dėl savo saugumo klausimas, todėl krimino
loginiai argumentai dėl mirties bausmės visuomenę
silpnai teveikią1. Susipažinus su šiuolaikiniais pasi
sakymais mirties bausmės klausimu, greitai galima
įsitikinti, kad šis argumentas šiandien nedominuoja
aptariant mirties bausmės problemą. Foucault idėjų
veikiami filosofai linkę bausmę, kartu ir mirties baus
mę, aptarti galios, disciplinavimo, disciplinuojančio
reginio sąvokomis2. Istoriniai faktai liudija, kad šiame
šimtmetyje dauguma Europos valstybių mirties baus
mės praktikos atsisako. VDR buvo pirmoji Rytų bloko
valstybė, 1987 m. atsisakiusi mirties bausmės. Lietu
voje 1998 m. gruodžio 21 d. įstatymu mirties bausmė
pakeista laisvės atėmimu iki gyvos galvos3.
Dvi mirties bausmės aptarimo perspektyvos veda
prie skirtingų klausimų. Jeigu mirties bausmė yra
vieš as ir ties iog in is vald žios gal ios pas ir eišk im as 4,
tai mirties bausmės panaikinimas gali reikšti jos sil
pnumą arba kitos sferos galiai reikšti atradimą. Kita
vertus, jeigu mirties bausmė kilusi iš baimės dėl savo
žemiško buvimo5, tai jos atsisakymas žymi sugebėjimą
atrasti būdus ją įveikti.
Mirties bausmės panaikinimo Lietuvoje istorija daž
niausiai suprantama kaip valdžios galios perkėlimo
išdava. Pirmi vieši debatai dėl mirties bausmės mūsuo
se prasidėjo apie 1997 m., taigi kažin ar mirties baus
mės panaikinimo 1998 m. būtinybė kilo iš tiesioginių
ir visuomenėje aiškiai išreikštų poreikių. Šį įvykį jo
rengėjai suprato kaip būtiną žingsnį valstybei pereiti
iš vienos politinės struktūros į kitą. Argumentuojant
prieš mirties bausmę, dažniausiai pasitelkiami politi
niai-teisiniai argumentai: mirties bausmė nedera su
NERIJA PUTINAITĖ – dirba Lietuvos filosofijos ir sociologijos
institute, etikos skyriuje. Humanitarinių mokslų (filosofijos)
daktarė. Disertacijos tema „Teisingumo problema Immanuelio
Kanto filosofijoje“, domėjimosi sritys: etinė problematika, mo
ralės ir teisės problemos.
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Lietuvos Respublikos Konstitucija bei tarptautiniais
teisiniais valstybės pasirašytais aktais, nes „Mirties
bausmės panaikinimas yra ir narystės Europos Sąjun
goje sąlyga, nors joks Europos Sąjungos teisės aktas
tokios formalios sąlygos kol kas nenustato“6.
Mirties bausmės panaikinimas tuo metu visuome
nėje, besirūpinančioje tiesioginių poreikių tenkinimu,
radikalių diskusijų bei platesnio atgarsio nesusilau
kė; vėliau pasirodė keletas socialinių-teisinių studijų7.
Kadangi visuomenės nuomonė apie šį klausimą nėra
susiformavusi, dabar jis, partijoms autsaiderėms sie
kiant populiarumo, iškeliamas kaip raginimas atsta
tyti buvusią dalykų padėtį, grąžinant mirties bausmę
į Baudžiamąjį kodeksą8. Tai, jog Lietuvos politiniame
gyvenime mirties bausmės klausimas kartais tampa
manipuliacijų priemone, lyg ir liudytų šio reiškinio
int erp ret ac ij os a lãFouc ault svar um ą. Kit a vert us,
šios prakt ik os ats is ak ym ą bet kur ioj e vis uom en ė
je lydi jos piliečių klausimai apie saugumą bei sim
patijos dėl skirtingų priežasčių iškylantiems mirties
bausmės, kaip šį saugumą užtikrinančios priemonės,
propaguotojams. Mirties bausmės atsisakymas Lie
tuvoje, nors ir paskatintas politinių susitarimų bei
tarptautinių teisės aktų, Vakaruose turėjo netrum
pą teisės praktikos klaidų, įvairių mirties bausmės
Alt H.-P., Das Problem der Todesstrafe, München, S. 167.
Žr. Foucault M., Disciplinuoti ir bausti: kalėjimo gimimas, vert. M.
Daškus, Vilnius, 1998; taip pat Arasse D., Die Guillotine: die Macht
der Machine und das Schauspiel der Gerechtigkeit, Reinbeck bei
Hamburg, 1988.
3
Žr. Valstybės žinios, 1998, Nr. 115–3239.
4
Žr. Baudrillard J., Der symbolische Tausch und der Tod, München,
1991, S. 263.
5
Žr. Alt H.-P., op. cit., S. 168.
6
„Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimas dėl Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos
mirties bausmės atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 1998 m.
gruodžio 9 d., in: Valstybės žinios, 1998, Nr. 109–3004.
7
Mirties bausmė – bausmė visuomenei: tarptautinis projektas, par.
N. Songaila, Vilnius, 1998; Dobryninas A, Katuoka S., Mirties bausmė
Lietuvoje: teisiniai ir sociologiniai aspektai, Vilnius, 1999.
8
Apie tai šių metų rugpjūčio pabaigoje pareiškė mažai įtakos Lietu
voje turinčios Tautos fronto koalicijos atstovas, Seimo narys Rimantas
Smetona.
1
2

461

nerija putinaitė

laikų pradžios filosofai, pabrėžę įstatymų viešumo ir
jų taikymo valstybėje svarbą, viešame mirties bausmių
vykdyme įžvelgė vieną viešų valstybės gyvenimo ap
Valstybė, įstatymas ir teisė bausti
raiškų. Teisinis pilietinės valstybės pagrindų kūrimas
Iki pat XIX a. pradžios mirties bausmės buvo ne tik
rėmėsi įsitikinimu, kad bausmė esanti neišvengiama
plačiai taikytos, bet ir vykdytos viešai, be to, nusikal
valstybės išlikimo ir tvirtėjimo priemonė. Kita vertus,
tėlio prisipažinimui išgauti, kuris būtinas, kad būtų
buvo rūpinamasi ne tik valstybės, bet ir jos piliečių,
paskelbtas nuosprendis, taikyti kankinimai. Naujųjų
kankinamai baigiančių gyvenimą, likimu. Kankinimai
laikų filosofai apmąstė ne tik pi
tuo metu teisinėje praktikoje bu
lietinės valstybės pagrindus, iškėlė
vo taikomi ne tik prisipažinimui
mintį, kad bausmė yra įstatymų pa
išgauti, kankinančios būdavo ir
žeidimo pasekmė, tačiau ir klausė
viešai atliekamos mirties baus
apie tai, kas suteikia teisę bausti.
mės.
Hobbesas, mirties bausmę apibūdi
Van Dülmenas, atlikęs plačią
nęs kaip aukščiausią kūno bausmę,
XVI–XIX a. pradžios mirties baus
svarsto problemą – kaip atsitinka,
mės praktikos analizę, teigia, jog
kad pilietis perleidžia kitam teisę
iki pat XIX a. pradžios dažniau
naudoti prieš jį prievartą, kai pa
siai buvo baudžiama remiantis ne
čios visuomenės sutarties idėja yra
moderniomis idėjomis, o tradici
ginti vienas kitą. Hobbesas nurodo,
nėmis kankinimų bei skausmin
kad valstybės pagrinde esanti nu
gos mirties lydimomis baudimo
matyta teisė į tokius poelgius, kurie
praktikomis. Jis atskiria tradici
būtini jai išlikti. Ši teisė leidžianti
nę, pasibaigusią XIX a. pradžio
priversti, žaloti ar žudyti. Toks ir
je, ir modernią bausmės praktikos
esąs kiekvienos teisės bausti, prak
epochas, teigdamas, kad „Tradi
tikuojamos kiekvienoje visuomenė
cin ei vis uom en ei buv o svet im a
je, pagrindas9.
mintisnusikaltėlį gerinti bausme
Su klaus im u apie tai, ar kūn o
bei bausmę sieti su nauda visuo
bausmės, ypač mirties bausmė, de
men ei“11. Tik XIX a. prad žioj e
ra su visuomenės sutarties idėja,
visuotinai įsitvirtinusi nuostata,
susijusi daug praktiškesnė – baus
esą naudingiau patį nusikaltėlį
mės funkc ij os valst yb ėj e – pro
atskirti nuo visuomenės, o ne vi
blem a. Hobb es o apm ąst ym uos e
suomenę gąsdinančiai veikti žiau
atrandame netikėtą ir iš to meto
riai baudžiant nusikaltėlį.
praktikų, nukreiptų į visuomenės
Cesare Beccaria, pasibaisėjęs
atgrasymą nuo nusikaltimų, tie
viešai vykdomomis bausmėmis,
Miestiečių bausmės. Iliustracija iš Sebastiano
Münsterio knygos „Kosmografija“ (1552)
siogiai neplaukiančią mintį, kad
1764 m. išl eid o knyg ą „Apie
bausmės tikslas esąs nusikaltėlio
nus ik alt im us ir bausm es“ 12 .
gerinimas ar kitų gerinimas jo pavyzdžiu. Bausmės tu
Nauj iej i laik ai su nauj om is mint im is pav eld ėj o se
rinčios žmonių valią daryti lankstesnę paklusnumui10.
nas baudimo praktikas, prieš kurias buvo nukreipta
Naujaisiais laikais įsitvirtino idėja, kad valstybė, at
filosofo kritika. Nors ne vienas ne tik to meto, bet ir
stovaujanti įstatymui, yra tikrasis baudėjas, o bausmės
vėlesnių laikų filosofų Beccaria’os argumentus suprato
tikslas esąs apsaugoti ją, t. y. visus jos piliečius, nuo
kilusius išš filosofo silpnumo13, tačiau knyga susilau
galimų ne tik šio, bet ir kitų nusikaltėlių išpuolių. Ne
kė daugybės šalininkų. Beccaria neatsisakė minties,
galima neigti, kad šia prasme bausmė turėjo atlikti dis
kad bausmė yra būtina priemonė visuomenei išlikti,
ciplinuojantį vaidmenį. Su šia bausmių praktika derėjo
tačiau kritikavo patį bausmių, kai liepsnos esą mai
ir viešo mirties bausmės vykdymo praktika. Naujųjų
tinamos gyvų žmonių kūnais, pobūdį. Visuomenę esą
vykd ym o prakt ik ų bei jos apm ąst ym o priešist or ę.

9
Hobbes T., Leviatanas [arba bažnytinės ir pilietinės valstybės mate
rija, forma ir valdžia], vert. K. Rastenis, Vilnius, 1999; žr. 28 ir 30 sk.
10
Ibid., 30 sk.
11
Van Dülmen R., Theater des Schreckens: Gerichtspraxis und Straf
rituale in der frühen Neuzeit, München, 1995, S. 179.
12
Bekarija Č., Apie nusikaltimus ir bausmes, vert. R. Burokas, Vil
nius, 1992.
13
Kaip tik tokia yra Apšvietos filosofo Immanuelio Kanto nuomonė.
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Jis Beccaria’os argumentus prieš mirties bausmę kaip nesuderinamą su
visuomenės sutartimi pavadino sofistika ir teisės iškraipymu, kilusiu iš
jausmingumo ir afektuoto humaniškumo; žr. Kant I., „Metaphysik der
Sitten“, in: Kant I., Werke in zehn Bänden, Hrsg. v. W. Weischedel,
Darmstadt, 1983, Bd. 7, S. 457.
14
Žr. Emele J., Die Unrechtmäßigkeit der Todes-Strafe, Giesen,
1817, S. 29.
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būtina bausmėmis atgrasinti nuo nusikaltimų, tačiau
už mirties bausmę tai daug geriau gali atlikti įkalini
mas iki gyvenimo pabaigos, priverčiant nusikaltėlius
dirbti sunkius darbus. Vien mintis apie tokį niekingą
likimą, manė Beccaria, turėtų sukrėsti kiekvieną, ke
tinantį pažeisti įstatymus.
Beccaria’os nuopelnu pradedama klausti ir apie tai,
ar būtina nusikaltėlį žaloti arba sunaikinti fiziškai,
kai visuomenę nuo jo galima apsaugoti jį izoliuojant.
Nusikaltėlį nubaudus mirtimi, jis ne tik ne perauklė
jamas, bet užkertamas kelias tolesniam perauklėjimo
vyksmui. XIX a. pradžioje kartojami argumentai, kad
mirties bausmė prieštarauja visuomenės sutarčiai, o
bet kurios bausmės tikslas yra užbėgti nusikaltimui
už akių, vadinasi, problema spręstina nusikaltėlius
saugiai patalpinus kalėjime, juos priverčiant užsidirbti
pragyvenimui, o ne sunaikinant14.
Šių argumentų paveikti įstatymų leidėjai švelnino
mirties bausmę nustatančius įstatymus bei mirties
bausmės vykdymą15. Nors teisininkų atlikti tyrimai
liudija, kad jau XVIII a. pabaigoje mirties bausmių
kiekis, lyginant su kitomis bausmėmis, gerokai suma
žėjo, deginimas ant laužo nepraktikuojamas, o bau
dimo ratu atvejų pasitaiko itin retai, mirties bausmė
manoma esanti efektyviausia bausmė. Daugiausia jų
vis dar skiriama už apiplėšimus ir vagystes, tačiau
jų santykis, palyginti su bausmėmis už nužudymus,
ima mažėti, o už santuokos laužymą skirtų bausmių
pasitaiko tik vienetai16.
Keičiantis požiūriui į bausmę apskritai, pradėta at
sisakyti viešo mirties bausmių vykdymo praktikos.
Naujųjų laikų idėjos pakeitė ne tik įstatymų leidėjų,
bet ir visuomenės nuomonę. Žmones pradėjo piktinti
viešos mirties egzekucijos. Kita vertus, viešos baus
mės prarado ne tik auklėjamą, bet ir drausminamą
bei disciplinuojamą funkcijas.
Paradoksalu, tačiau yra pasitaikę, kai viešos mir
ties bausmės vykdymo atsisakyta kaip tik siekiant
valstybėje įvesti daugiau tvarkos. XIX a. antroje pu
sėje viešos mirties bausmių egzekucijos buvo tapu
sios visuotinėmis liaudies šventėmis, nutolusiomis nuo
prad in io, džiaugsm o dėl išr aut os dar vien os blog io
šakn ies, idea l o. Vien oj e XIX a. vid ur y buv o vieš ai
įvykdyta mirties bausmė. Egzekucijos dieną miesto
aikštėje susirinko minios žmonių, prekeiviai prista
tė būdelių, įsisiūbavo tikra liaudies šventė, kurioje
gaus iai pard av in ėt os „vargš o nus id ėj ėl io dešr el ės“
bei „kartuvių alus“. Diena baigėsi įsilinksminusios

liaudies sukeltomis baisiomis muštynėmis, po kurių
valdžiai neliko nieko kita kaip mirties bausmės vyk
dymo egzekucijas iš viešos aikštės perkelti į tylų ir
uždarą kiemelį17. XIX a. vieša mirties bausmė prarado
pat rauklum ą, jos atsisakyta beveik visose Europ os
valstybėse. Šio amžiaus pirmoje pusėje viešai mirties
bausmė vykdyta tik Danijoje ir Prancūzijoje.
1848–1850 m. daug el is Vok iet ij os ir ŠŠveic ar ij os
miest ų ats is ak ė ir mirt ies bausm ės. Vėl iau ją, tie
sa, vėl įvedė, tačiau mirties bausmės atvejų beveik
nepasitaikė. XIX a. pabaigoje Anglijoje buvo įkurta
Society for the Abolition of Capital Punishment. Nors
iki šiol išl ik usi nuos tat a, kad valst yb ė yra vien in
telis subjektas, galintis imtis atsakomybės už bau
dimą mirtimi, tokia praktika, ką jau bekalbėti apie
kank in im us ar vieš ą kank in anč ią mirt ies bausmės
egzekuciją, šiandien neatrodo esanti būtina priemonė
visuomenės tvarkai išlaikyti.
Naujųjų laikų pradžioje steigiantis pilietinėms vals
tyb ėms, vald žia dėl vis uom en ės aps aug oj im o įgij o
teisę atimti valstybės piliečių teises, net teisę į gy
vybę. Šiandien mus gali stulbinti neatitikimai tarp
nus ik alt im ų ir bausm ių, kur ių pav yzd žių gaus u to
meto praktikoje. Istorinis požiūris leidžia teigti, kad
pilietinė valstybė šiuo metu negyvena egzistencinės
grėsmės sąlygomis, todėl, piliečių saugumą galėda
ma užtikrinti kitomis priemonėmis, nesinaudoja savo
teise bei nesiima atsakomybės atimti iš savo piliečių
gyvybės.

15
Fleckensteinas aptaria Europos valstybių monarchų iniciatyvas
XVIII a. antroje pusėje atsisakant mirties bausmės; apie tai žr. Flec
kenstein M., Die Todesstrafe im Werk Carl Joseph Anton Mithermeiers
(1787–1867), Frankfurt a. Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien,
1992, S. 36–39.
16
Ibid. Van Dülmenas pateikia išsamią kai kuriuose Vokietijos mies
tuose XVIII a. vykdytų bausmių statistiką.

Žr. Ibid., S. 147.
Žr. Bentham J., An Introduction to the Principles of Morals and
Legislation, New York, 1948, p. 200.
19
„Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarime“ minimas JAV
atliktas tyrimas, nustatęs, kad 1900–1985 m. 350 nuteistųjų, nubaustų
mirties bausme, buvo nekalti.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 9–10

Teisėjų ir mokslininkų atsakomybė: klai
dos ir išradimai
Nusikaltėlio atpažinimo ir mirties bausmės vykdymo
grandyje, net esant įstatymams, leidžiantiems skirti
mirties bausmę, glūdi ir konkrečių žmonių, išaiški
nančių nusikaltėlį, skiriančių jam mirties bausmę bei
ją vykdančių, atsakomybė. XVIII a. pabaigoje Bent
hamas, argumentuodamas prieš mirties bausmę, nors
ir sutikdamas, kad tai esanti efektyviausia bausmė,
teigė, jog pasitaikančios baudimo klaidos baudžiant
mirtimi yra neatšaukiamos18. XIX a. pagrindinis tei
sininkų argumentas prieš mirties bausmę buvo pa
grįstas savo atsakomybės ribų suvokimu, pripažįstant,
kad teisminėje praktikoje pasitaiko klaidų. Ši teisėjų
atsakomybė buvo ir iki šiol lieka vienas pagrindinių
argumentavimo prieš mirties bausmę pagrindų. Bū
ta net atvejų, kai išvis atsisakyta mirties bausmės
17
18

463

nerija putinaitė

nus ik alt im ų skaič ium i, kart u pan eigd am as gąsd i
nanč ią mirt ies bausm ės reikšm ę. Mirt ies bausm ės
efektyvum as neatsveriąs galimų suklyd im ų, „teisi
nės žmogžudystės“, pasekmių.
Teisininkai ne tik pateikia įvairiausias galimas iš
imtis ar klaidų priežastis skiriant mirties bausmę,
bet iškelia ir kai kuriuos nusikaltimo motyvus. XIX
a. pradžioje pradėtas kreipti dėmesys į galimus ne
įprastus nusikaltimų, už kuriuos baudžiama mirtimi,
motyvus: „Yra įtikima, jog kai kurie nusikalsta tik
dėl to, kad būtų nuteisti mirti, kadangi gyvenimas
jiems gali būti tapęs nepakeliamas, o jie – neturėti
tiek jėgų ir stiprumo, kad patys jį užbaigtų“ 21. Tuo
metu susidomėjus žmogaus psichika, pradėta argu
mentuoti, kad nemažai žiaurių nusikaltimų įvykdo
ne nus ik alt ėl iai, o bep roč iai. Yra pas it aik ę atv ej ų,
kad po mirties toks žmogus pripažįstamas nepakal
tinamu. 1897 m. Burže mirties bausmė buvo įvykdyta

nusikaltėliui Bacheriui. Medikams paskelbus išvadas
apie jo būklę, atsakingam valdžios pareigūnui teko
tik pasiguosti, kad nuteistam mirti negalima padaryti
skrodimo, kol jam neįvykdyta mirties bausmė22.
Nesitenkinama ir tuo, kad nusikaltėlis prisipažįsta
įvykdęs nusikaltimą. Liepmannas mini atvejį, anot jo,
atskleidžiantį nusikaltėlio silpnaprotystę. 1849 m. už
tris žiaurius nusikaltimus suimtas vagis Siegelis. Jis
greitai prisipažino, papasakojo smulkiausias nusikal
timų įvykdymo detales, buvo nuteistas mirti. Jo bylai
pasiekus Teisingumo ministeriją, atsitiktinai paaiš
kėjo, kad nuteistasis turįs tvirtą alibi visiems trims
nusikaltimams. Žmogus prisipažinęs, nes išsigandęs
kalėjimo ir pasirinkęs mirtį, o ne įkalinimą23.
Silp napr ot yst ė, nep ak el iam os gyv en im o sąl yg os,
jausmų staiga aptemdytas protas patenka į teisinin
kų akiratį kaip galimos nusikaltimų paskatos. Neiš
vengiamai atsiranda nuomonė, kad tokių nusikaltimų
blogį geriausia pašalinti ne griežtai baudžiant, o gy
dant, gerinant materialinį piliečių būvį bei kultivuo
jant žmonių tarpusavio santykius. Vystantis žmogaus
mokslams, į nusikaltėlį pradėta žiūrėti ne tik kaip į
pilietį, įvykdžiusį nusikaltimą, tačiau ir kaip į gyve
nimo bei visuomenės aplinkybių suformuotą žmogų.
Teisėjo vaidmuo skiriant ne laisvės atėmimo bausmę,
kurios metu nusikaltėlis galėtų pasikeisti, o mirties
bausmę, tapo sunkiai pateisinamas. Susiformavusioje
pilietinėje valstybėje, kurioje bausmė suprantama kaip
perauklėjimo ir gerinimo priemonė, net neklaidingi
teisėjų mirties nuosprendžiai atrodo esą perviršinės
ir su esančia visuomenės būkle nesiderinančios prie
monės. Visuomenė, išaugusi iš būtino apsisaugojimo
metų, savo tvarkos sergėtojams pradeda kelti daug
mažesnius reikalavimus.
Su mirties bausmės praktika susijusi ne tik teisėjų,
bet ir jos vykdytojų atsakomybė. Šiandien, sukaupus
gausias žinias apie žmogaus kūną bei ištobulinus tech
niką, praraja tarp gyvybės ir mirties gali būti per
žengta nepastebimai. Tam nereikia net jau Naujaisiais
laik ais pat ob ul int ų įreng in ių, mums šiand ien sav o
masinio naikinimo idėja keliančių šiurpą, nereikia ir
budelio, ant kurio pečių kristų atsakomybė tiksliai,
nedrebančia ranka įvykdyti nuosprendį.
Mirties vykdymo instrumentų patobulinimai XVIII a.
buvo atliekami humanizmo tikslais, užjaučiant varg
šą nuteistąjį ir norint palengvinti jo kančias. Mokslo
vystymasis skatino diskusijas ir apie galimybę mirties
bausmę, jei ji yra neišvengiama, padaryti naudingą
visuomenei ir mokslui. Diderot, remdamasis tuo, kad
anatomijos studijoms parankiau veikti su gyvu, o ne

20
Liepmann M., Die Todesstrafe: Ein Gutachten mit einem Nach
wort, Berlin, 1912.
21
Emele J., op. cit., S. 28–29.
22
Žr. Liepmann M., op. cit., S. 136.

Žr. Ibid., S. 163.
Žr. Arasse D., op. cit., p. 41.
25
Apie tokios mašinos idėjos įgyvendinimo istoriją žr. Arasse D.,
op. cit., p. 20–28.

praktikos, aptikus, jog teisėjas suklydo. Ir šiandien,
pasisakant prieš mirties bausmę, pateikiami skaičiai,
rodantys, jog teisėjų klaidos neišvengiamos19, o mirties
bausmės atveju jų klaidos nepataisomos.
Paminėtini šio amžiaus pradžios teisės profesoriaus
Liepm anno arg umentai prieš mirties bausm ę20. Jis
pasitelkia XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios krimino
loginę statistiką, kad parodytų, jog mirties bausmių
skaičius neturi tiesioginio ryšio su įvykdytų žiaurių

Vedimas į kartuves. XVI a. Raižinys
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su mirusiu kūnu, „Enciklopedijoje“ nusikaltėlius siūlo
bausti vivisekcija. Nusikaltėlio mirtis ant medicininių
bandymų stalo, jį profesionaliai stebint grupei medikų,
yra sekuliaraus mąstytojo, mirties bausmę suvokian
čio kaip gyvybės atėmimo faktą, idėja. Naujųjų laikų
pradžioje budelis vis dar buvo reikšminga iš visuome
nės išstumta, visuomenei būtina, mirties sakralumo
paženklinta figūra, kėlusi siaubą ir pagarbą, kaip ir
jo atliekamas amatas24. Tobulinant mirties bausmės
vykdymo instrumentus, į mirtį pradėta žiūrėti kaip
į žmogaus gyvenimo pabaigos faktą.
Nors Diderot pasiūlymas visuomenėje ir neprigijo,
medikų pagalba buvo tobulinamos mirties vykdymo
priemonės. Medikas Guillotina pradėjo naują erą baus
mių praktikoje, pasiekęs, kad nauja efektyvi daktaro
Louiso išrasta gyvybės atėmimo mašina kuo greičiau
būtų pradėta taikyti praktikoje25. Per du šimtus metų
mirtį nešantys instrumentai tap o tokie tob ul i, kad
pirmosios mašinos bei „daugiavietės“ giljotinos sta
tymo projektai mums gali pasirodyti banalūs. Šian
dien žmogus gali prarasti gyvybę beveik savaime, be
niekieno įsikišimo.
Galimybės lengvai atimti gyvybę bei jaučiama gy
vybės vertės disproporcija verčia jausti ir daug geriau
matomą atsakomybę ją saugant. Išryškėja žmogaus gy
vybės pažeidžiamumas, susidūrus su jo paties išrastais
ir jo kūnui sunaikinti puikiai pritaikytais techniniais
prietaisais, tad iškyla būtinybė nuo jo apsaugoti. Šią
atsakomybę savo kailiu patyrė ir pirmosios mirties
bausmės mašinos išradėjas. Matydamas, kaip plačiai
gali būti pritaikyta ši naujovė, bei negalėdamas susi
taikyti su faktu, kad mašinai prigijo jo („giljotina“), o
ne tikrojo išradėjo vardas („luizetė“), Guillotina sukūrė
nuodingas piliules ir dalijo jas draugams tam atvejui,
jei kada tektų su ja susidurti. Ištobulinti mirties in
strumentai sudaro sąlygas mirties bausmęvienu metu
įvykd yt i ne vien am ir ne grup ei žmon ių, o tok iam
kiekiui, kokį gali numatyti jos vykdytojai. Akivaizdu,
jog teisinis mirties bausmės atsisakymas gali jei ne
užkirsti, tai bent apsunkinti kelią galimai totalinei
mirties bausmės įgyvendinimo praktikai.

Nusikaltėlio garbė: kantiškas argumen
tas už mirties bausmę
Kantas yra vienas išš nedaugelio Naujųjų laikų fi
losofų, nurodęs sąlygas, kuriomis mirties bausmė yra
būtina. Kantas nemanė, kad mirties bausmės reikia,
idant vis uom en ė būt ų atgras int a nuo nus ik alt im o,
kad įvykdžius mirties bausmę nusikaltėliui visuome
nė gali būti perauklėta. Dorovės metafizikoje, teisės
teorijai skirtoje dalyje, jis pasitelkia moralinį garbės
argumentą, parodydamas, kad yra nusikaltimų, už
kuriuos negalima jokia kita bausmė, tik mirties.
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Kantas numatė kelis atvejus, kai būtinai skirtina
mirties bausmė. Tai – dvikova, kūdikių nužudymas,
tėvynės išdavimas bei kito žmogaus nužudymas. Rei
kalaudamas mirties bausmės už tėvynės išdavimą, šį
nusikaltimą suprato kaip bandymą nužudyti tėvynę
(parricida)26. Pažymėtina, kad Kantas mirtimi ragina
bausti bet kurį bent kiek prisidėjusį prie nužudymo.
Pačiame žudymo akte Kantas įžvelgia tokį nusikalti
mą, atlygio už kurį svėrimas, bandymas pakeisti kokia
kita bausme, išeina už teisininkų kompetencijos ribų.
Kantas nekalba apie tai, kaip turėtų būti įvykdyta

Mirties bausmė nuduriant kardu. Iliustracija iš Sebastiano
Münsterio knygos „Kosmografija“ (1552)

mirties bausmė, nors ir griežtai pasisako prieš teismo
pavertimą medicinine kolegija ir prieš norus su nusi
kaltėliu atlikti jo gyvybei pavojingus eksperimentus.
Savo argumentus Kantas rėmė paties iškelta ir iš
plėtota žmogiškumo, paremto savo suprasta ir įsisąmo
ninta žmogaus verte, samprata. Šios vertės perspekty
voje toks nusikaltimas kaip kito žmogaus nužudymas
yra neįsivaizduojamas. Kantas argumentuoja: „Todėl
kokį nepelnytą blogį tu kitam sukeli, darai tai pats
sau. Pyksti ant jo, pyksti pats ant savęs, apvogi jį,
apvogi pats save, suduodi jam, suduodi pats sau, nu
žudai jį, nužudai pats save“27. Jis teigia, kad tik taip
apibrėžta atlygio teisė (Wiedervergeltungsrecht) galinti
tiksliai nustatyti bausmės kiekybę ir kokybę.
Apvogdamas kitą, sukuri sąlygas, kuriomis visi, tu
rintys kokią nors nuosavybę, tampa nesaugūs. Be abe
jo, jiems negresia mirtis, tačiau jie praranda nuosavy
bės saugumą. Tokioje situacijoje joks žmogus nieko
Ibid., S. 440.
Kant I., op. cit., S. 453–454.
28
Ibid., S. 456.
29
Augustinus A., Vom Gottesstaat, Zürich, 1955, Bd. 2, XXI kn.,
14 sk.
26
27
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neturėtų ir nieko negalėtų įgyti, o išgyventi galėtų tik
maitinamas kitų. Kantas daro išvadą, kad žmogus,
kuriantis tokią situaciją, turėtų išgyventi jos pasek
mes, būti nubaustas laikinos vergystės bausme.
Jei kas nužudo, tai privaląs mirti, ir tam nesą jo
kių teisingumo patenkinimo surogatų. Nenužudžiusi
žudiko, tai yra neprivertusi jo patirti savo veiksmų
pasekmės, tauta galinti pati patirti, ką reiškia jo nu
sikaltimas. Kanto samprotavimas remiasi mintimi,
kad nužudydamas kitą, žmogus sukuria situaciją, kai
kiekvienas žmogus valstybėje gali būti nužudytas. Va
dinasi, šią taisyklę pritaikius jam pačiam, negalima
jokia kita bausmė – tik mirties. Mirties bausmė esanti
būtina a priori pagal visuotinį teisingumo, kuriuo re
miasi visos teisinės visuomenės normos, įstatymą.
Tačiau mirties bausmė esanti svarbi ne tik visuo
men ei išl ikt i. Kant as kalb a ir apie nus ik alt ėl io vi
dinį blogį, kuris sunaikinamas tik mirties bausme.
Žudikas esą pats mielai pasirinktų mirties bausmę,
kadangi kievienas žmogus jaučiąs, jog esąs už gyvybę
svarbesnis dalykas – garbė. Gyventi gėda paženklintą
gyvenimą esą blogiau negu išvis negyventi28. Kantas
teigia, kad jei kaltinamas nužudymu žmogus teigtų,
jog mirties bausmė jam pernelyg griežta, iš kitų ga
lėtų tikėtis tik pajuokos. Kantas mano, kad, suvokęs
savo nusikaltimo baisumą, nusikaltėlis patiria didelę
vidinę sąžinės priekaištų sukeltą kančią. Nusikaltimo
įsisąmoninimas jau yra žmogui didžiausia jį patį nai
kinanti bausmė. Teisingumo skirta ir įvykdyta mir
ties bausmė esant i ne žiaur um as, o mal on ė, kur ią
valstybė suteikianti savo nevertumą suv ok ianč iam
nusikaltėliui.
Kantišškas etinis-teisinis argumentas teisės prakti
koje neįsitvirtino. Visuomenės saugumas ir gerovė, o ne
žmogaus vidinės nuostatos, buvo priimtos kaip teisinio
baudimo tikslas ir pagrindas. Utilitaristas Benthamas,
pasisakydamas prieš mirties bausmę, yra pateikęs ir
tokį argumentą: kam bausti žmogų, jeigu visuomenė jį
gali padaryti sau naudingą? Bausti jauną moterį mir
timi, kad ir kokį baisų nusikaltimą ji būtų įvykdžiusi,
yra nenaudinga, nes nubaustoji tai visuomenei gali
pagimdyti daug vaikų, kurie užaugę gali tapti gerais
piliečiais.
Naujaisiais laikais neįsitvirtino ne tik kantiškas mir
ties bausmės reikalavimas. Nebuvo atkreiptas dėmesys
ir į kantišką bausmės kaip ilgalaikio žmogaus atskyri
mo nuo visuomenės aptarimą. Kantas yra pastebėjęs,
kad nėra didesnės bausmės, kurią visuomenė gali skirti
žmogui, kaip jį izoliuoti, taip pasmerkdama mąstymo,
kartu ir jo žmogiškumo, kuris turįs būti nuolat pa
Ibid., XXI kn., 13 sk.
Žr. Lojola I., Autobiografija, Dvasinės pratybos, vert. L. Virbalas,
Vilnius, 1998.
30
31
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tvirtinamas laisvai bendraujant su kitais žmonėmis,
degradacijai. Kantas, be abejo, suvokė laisvės baus
mės svarbą visuomenės saugumui užtikrinti, tačiau
atkreipė dėmesį į jos neigiamą poveikį tą visuomenę
sudarantiems individams.
Kanto įnašas į mirties bausmės aptarimo istoriją yra
neabejotinas. Jo argumentai atskleidė, jog, siekdami
nustatyti bausmę, kurią žmogus turėtų patirti už kito
žmogaus nužudymą ir pasitelkdami etinius, atsako
mybe, pareiga ir nelygstama žmogaus verte grįstus
argumentus, turime pripažinti, kad ant nusikaltėlio
pečių gula aukščiausia atsakomybė. Kita vertus, abe
jotina yra tai, kad Kanto išdėstyti etiniai argumentai
tiesiogiai tinka teisinei praktikai pagrįsti.

Vargšas nusidėjėlis, blogas valstybės pi
lietis ar gyva būtybė?
Laikui bėgant akivaizdžiai keitėsi mirties bausmės
praktika: nuo kankinamos mirties iki visiško mirties
bausmės atsisakymo. Visos šios praktikos ir jų poky
čiai išreiškia ir požiūrio į žmogaus vietą bei jo gyvy
bės vertę keitimąsi. Naujųjų laikų pradžios bausmių
praktikos gali kelti pasibaisėjimą, tačiau jos rėmėsi
sielos ir kūno ryšio bei žmogaus ir jo daromo blogio
pasaulyje samprata.
Skausmingos bausmės pagrindimą matome šv. Au
gustino filosofijoje. Kankinanti bausmė susijusi su nuo
stata, kad skausmas išgrynina žmogaus sielą. Visas
žmogaus gyvenimas esąs bausmė. Vargšai nusidėjėliai
turį patirti daug blogio, kol blogos dvasios nuo jų nu
sisukančios29. Patiriamas blogis jiems nekenkiantis,
net tada, kai didėjanti kančia juos atveda į mirtį.
Taip suprantant bausmę, į nusikaltėlį žiūrima kaip
į vargšą nusidėjėlį, į jo nusikaltimo atlygį kankinan
čia mirtimi – kaip į jo padaryto blogio perkėlimą jam
pačiam. Juo didesnis jo sukeltas blogis, juo didesnį
skausmą jo kūnas turįs iškęsti. Naujųjų laikų pradžios
bausmės praktikos atskleidžia, kad, kankinimais pri
verčiant vargšą nusidėjėlį pripažinti savo nusikaltėlio
nuodėmę, nebuvo domimasi konkretaus nusikaltimo
motyvais. Ant teisėjo pečių nekrito didelė teisingos
dalykų padėties ieškotojo ir atradėjo atsakomybė. Be
abejo, nubaustas žmogus galėjo būti ir nekaltas dėl
konk ret aus nus ik alt im o, tač iau nuod ėm ing as kaip
ir kiekv ien as kit as. Žem išk as teism as, kank in ant i
bausmė turėjo ne atlyginti nusikaltimo visuomenei
padarytą žalą, o išgrynindamas parengti nusidėjėlį
paskutiniam teismui, kuris laukia visų.
Augustinas, kalbėdamas apie dvi mirtis, žemišką ir
anapusinę, pabrėžė, kad jeigu žmogus žemiškame gy
venime ir yra baudžiamas nepakeliamomis kančiomis,
nebūtinai tai pasikartos dievišškame teisme30. Augus
tinišškos minties atgarsių matome ir Ignaco Lojolos
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dvasinėse pratybose, kuriomis atsisakius džiaugsmo
jaučiant skausmą ir liejant ašaras dėl mūsų nuodė
mių, siekiama, kad mirtis ir teismas būtų daug aiš
kiau atmenami31.
Izoliuoto perauklėjimo idėja mums gali pasirodyti
daug humaniškesnė negu kankinimo praktikos, ta
čiau plačiai taikomos laisvės bausmės mažai dėmesio
kreipia į žmogaus sielą, rūpinasi tam tikrų pilietinio
elgesio modelių įdiegimu. Žmogus čia – ne Dievo kū
rinys, o racionali gamtiška būtybė, kuri elgiasi pagal
savo žinojimą, o blogas elgesys žymi žinojimo stoką.
Iš pilietinės visuomenės realijų kylantys ššiuolai
kiniai teisiniai-politiniai argumentai, atrodo, neturi
jok ių sąs aj ų su teo log in e ar etin e mirt ies bausm ės
samp rat a. Juk ir šiand ien teo log ai prip až įst a, kad
žmogaus gyvybė savaime nėra svarbiausias ir galu
tinis dalykas32. Be to, kas gali labiau nederėti prie
kantiško mirties bausmės reikalavimo ginant žmogiš
ką orumą, nei besąlygiškas siekis išsaugoti žmogaus
gyvybę. Kita vertus, akivaizdu, kad požiūryje į gyvybę
šiandien aptariant mirties bausmės klausimą susidu
ria teologinės, etinės ir politinės nuostatos.
Plėtodami etinį Kanto argumentą, atsisakę teisinių
jo implikacijų, prieitume prie išvados apie nelygstamą
bet kurio, net ir nusikaltusio, žmogaus gyvybės vertę.
Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas
Bačkis, diskutuojant dėl mirties bausmės panaikini
mo, yra nurodęs: „Dabar Lietuvoje įmanoma apsiginti
nuo nusikaltėlių kitais būdais, vengiant bausti mirties
bausme. Mirties bausmės panaikinimu būtų išreikšta
pagarba kiekvieno žmogaus gyvybei. Be to, mirties
bausmės panaikinimas būtų ženklas, kad nenorima
atimti gyvybės už gyvybę, kad galima pasiūlyti huma

niškesnių priemonių nusikalstamumui sustabdyti“33.
Visuomenės keitimasis bei pilietinės visuomenės susi
formavimas ir jos tvarkos sergėtojams leidžia pripa
žinti, kad valstybėje nėra gyvybiškai svarbių dalykų,
svarbesnių už pačią gyvybę.
Gal im a ginč yt i Schmal enb erg o teig in į, esą bau
džiam os ios teis ės sek ul iar iz av im as tur i teo log in es
prielaidas, nes šiandien esą pripažįstama, kad joks
nusidėjėlis negali surengti absoliutaus teismo kitam34.
Pagrindinė teologinė prielaida, atskleidžianti krimi
nol og in io žmog aus elg es io aišk in im o trūk um us bei
kartu esanti stipriausias argumentas prieš mirties
bausmę, yra ši: „Žmogus yra tokia paslaptinga būtybė,
kad apie jį, kaip ir apie Dievą, tegalime susidaryti
tik netikslią nuomonę“35. Teologiniai ar etiniai argu
mentai, ššiuolaikišškai aptariant mirties bausmę, gal
ir nėra labai populiarūs, tačiau teisinę formą įgavęs
siekis išsaugoti žmogaus gyvybę, net jei tai nėra nau
ding a vis uom enei ar net int uit yv iai grėsm ing a jos
piliečiams, atskleidžia, jog šiandien psichologiniai ar
socialiniai (net teisiniai) argumentai mirties bausmės
byloje nėra svarbiausi.
Krikščioniškame pasaulyje mirties bausmė yra išli
kusi tose šalyse, kur ji įtvirtinta gilios teisminės bei
pasaulėžiūrinės tradicijos (pavyzdžiui, JAV bei Šveica
rijoje). Mažoms šalims, nesugebėjusioms ir neturė
jusioms sąlygų tokias tradicijas suformuoti, mirties
bausmės klausimu tenka daryti politinius sprendimus,
tiesiog iai nekylančius iš visuom enės nuomon ės bei
neišvengiamai iššaukiančius bei iššauksiančius ne
igiamų vertinimų. Lietuvoje sava tradicija nepagrįsta
politinė kokybė kaip broką išryškina jos neatitinkančią
visuomenės istorinę, teisinę ir egzistencinę patirtį.

32
Tai pripažįsta teologai Altas ir Schmalenbergas; žr. Schmalenberg
E., Tötende Gewalt: eine Theologisch-ethische Studie, Frankfurt a.
Main, Berlin, 1981, S. 123; Alt H.-P., op. cit., S. 168.
33
Žr. „Liet uv os Resp ubl ik os Kons tit uc in io teism o nut ar im as“,
op. cit.

34
Schmal enb erg as pab rėž ia, jog teo log in ių priel aid ų jis nes u
pranta kaip teismo praktikos atskiedimo teisėjų malone; žr. Schmalen
berg E., op. cit., S. 176.
35
Schmalenberg E., op. cit., S. 120.
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STEREOTIPŲ SIENA

Žydai nežydiškoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenėje

Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė

Vis dažniau analizuodami savo požiūrį į kelis šimt
mečius greta gyvenančius nekrikščionis (daugiausia
žydus), pamiršome patys jų akyse esantys gojų, gaurų
ar kafirinų, t. y. nežydų ir nemusulmonų, visuomene.
Nekrikščionių veikla daugumos atžvilgiu – nematoma
visuomeninių santykių pusė: kiekvienas jų turėjo iš
ankstinį, bendruomenėje susiklosčiusį ir sugyvenimo
patirtimi pagrįstą elgsenos, bendravimo ar, priešingai,
saugaus atstumo išlaikymo ir pažiūrų modelį. Jis, kaip ir
visuomenės daugumoje atsiradęs nekrikščionių įvaizdis,
klostėsi kasdienio gyvenimo realijų, prietarų, stereotipų
ir baimių fone. Šįkart svarbūs ne krikščioniškos daugu
mos susikurti ir ne visada teisingas jos nuostatas veikę
įvaizdžiai, bet, priešingai, žydų nuomonė apie juos pri
ėmusią ir sąlygas gyventi sudariusią visuomenę. Žydų
požiūrio į nežydus – gojus tema yra bene ryškiausias
antijudaistinių darbų akcentas ir veiksminga nepa
kantumo kurstymo forma. Taip prisidengiama kilniais
krikščionių perspėjimo ir apsaugojimo nuo tariamo žydų
piktavališkumo tikslais. Iškreiptas daugumos domėji
masis judaizmu ir bekontekstis citavimas iš Talmudo
daugių daugiausia pretenduotų į bandymus tirti žydų
požiūrį į nežydišką visuomenę, bet ne į rimtus problemos
tyrimus. Atsisakius ilgai visuomenę audrinusių pagrin
dinių antijudaistinių tekstų požymių – nepakantumo ir
budrumo, bendraujant su žydais, verta naujai pažvelgti
į tai, kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenė
atrodė joje gyvenantiems žydams, kaip sugyvenimas čia
veikė bendruomenės elgseną nežydiškoje aplinkoje.
Patys žydai vengė atvirai pareikšti savo nuomonę
nežydiškai visuomenei suprantama kalba. Pasirinkta
daugumos neerzinimo politika apgalvotai pasirengus
būt in aj ai ginč iai. Vak ar ų Eur op oj e vien kviet im as
viešai religinei polemikai tapo galimo išpuolio prieš
bendruomenę signalu. Ketverių metų seime svarstant
žydų padėties Abiejų Tautų Respublikoje reformavimo
variantus Lietuvos žydai, atrodo, pirmąkartą įsitraukė į
JURGITA ŠIAUČIŪNAITĖ-VERBICKIENĖ – VU istorijos dokto
rantė, tyrimų sritis – LDK tautinės mažumos. Šia tema yra pa
skelbusi straipsnių.
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visuomenėje kilusią polemiką. Čia bendruomenė neturė
jo vieningos nuomonės: ją išsakė kahalai ir juos naikinti
siūlę pavieniai drąsuoliai. Pirmą sykį visuomenei su
prantama lenkų kalba žydai viešai dėstė savo rūpesčius,
vertino bendruomenės organizacijos veiksmingumą,
religijos išpažinimo ir tradicijų puoselėjimo galimybes.
Iškeldama įkyrėjusias problemas, žydų bendruomenė
nekomentavo ir šioje polemikoje ne itin subtiliai išsa
kyto nepakantumo. Naują neoficialią sugyvenimo pusę
atskleidžia hebrajiškai bendruomenės reikmėms sukur
ti ir tik joje funkcionavę labai saviti tekstai. Religijos
nuostatos, pasaulėjauta, bendruomenės stereotipinis
mąstymas jose sumišęs su reakcija į dažnai aplinkinių
reiškiamą savo paties neigiamą įvaizdį. Manau, greta
išpopuliarėjusių įvaizdžio tyrimų, siekis apžvelgti keletą
LDK žydų stereotipinio mąstymo ir elgsenos aspektų
yra korektiškas. Tai antra krikščionių ir žydų santykių
pusė ir sugyvenimo visuomenėje dalis.

ŽYDO ĮVAIZDIS
Jau nuo XVI a. vidurio LDK visuomenėje manyta
žydus esant gudria, klastinga, žalinga, apgavikų ir
turtuolių – krikščionių skurdintojų tauta, be kita ko,
amžina krikščionių prieše ir kenkėja bei judaizmo tarp
krikščionių skleidėja1. Įprastą kolektyvinį žydo stere
otipą lydėjo visuomenę trikdantis krikščionių vaikų
ritualinio žudymo gandas. Krikščionybė kaip oficiali ir
valstybėje vyraujanti religija turėjo neabejotiną pra
našumą misijų ir tikėjimo skleidimo srityje. Juo labiau
prozelitams buvo palanki ir patraukli valstybės politika:
priėmusiam krikštą suteikiama bajorystė. Daugumos
pranašumas skatinant krikščionybės priėmimą tarp
kitatikių mažai tepadėjo atsikratyti ilgai neįveiktos
judaizmo plitimo ir krikščionių tapimo judėjais baimės.
Jos radimasis greičiausiai sietinas su judaizuojančių
erezija. Platinantiems judaizmą ar islamą Lietuvos
Statutai grasino mirties bausme sudeginant.
Krikščioniškame pasaulyje visuotinai išplitus univer
1
Šiaučiūnaitė J., „Žydai 16 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
visuomenėje: fobijomis virtę stereotipai“, in: Kultūros barai, 1998,
Nr. 8–9, p. 58.
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saliam žydo stereotipui, sunku atskirti, ką europėjanti
Lietuvos visuomenė perėmė iš kitur, o kas susiforma
vo LDK. Nepalankausią iš LDK nekrikščionių – žydų
įvaizdį ilgainiui keitė kintančio socialinio ir ekonominio
gyvenimo aktualijos. Prarasdamas atgyvenusius bruo
žus jis nedaug kito, kol Ketverių metų seimo metu buvo
sulygta ties visuomenės suformuluotu, o ir patiems
žydams priimtinu ketinimu „padaryti juos laimingais
ir kraštui naudingais“.

GOJAUS – NEŽYDO SAMPRATA

nuostatų. Dar neturint sugyvenimo Lietuvoje patirties
jau buvo susiklosčiusi žydų elgsenos ir pažiūrų sistema.
Susidūrusi su naujos aplinkos realybe ji galėjo nekis
ti, būti atmesta ar tapti dar griežtesnė. Judaizmo ir
krikščionybės konfliktą geriausiai atskleidė Bažnyčios
inicijuoti bekompromisiai Viduramžių teologiniai ginčai,
antijudaizmas ir visuomenės nepakantumas bei krikš
čioniškame pasaulyje išsibarsčiusių žydų elgsena.

POZICIJA: NEPROVOKUOTI

Talmudinėje tradicijoje visos religijos, išskyrus ju
daizm ą, apib rėž iam os vien int el iu apib end rin anč iu
terminu: avoda zara – svetimas kultas2, t. y. visos ne
judėjų religijos. Taip pat pripažįstama skirtinga žydų
ir nežydų kilmė: žydai save kildina iš biblinių perso
nažų Abraomo, Izaoko ir Jokūbo, o nežydai esantys
neigiamų veikėjų Edomo ir Ezavo palikuonys. Gojaus
išskyrimas ir tradicinis žydo – nežydo kasdienių san
tykių reglamentavimas Europoje ilgai kėlė rūpesčių,
nors segregacija tarp žydų ir krikščionių tolydžio ma
žėjo. Jau XI–XII a. pripažinti Halachos aut or it et ai
išaiškino skirtumus tarp Talmudo epochos pagonių ir
Viduramžių krikščionių, nes šie nebėra stabmeldžiai3.
Taigi ir juos vadinti gojais netiktų. Nuo XVI a. Vidurio
Europoje tituliniuose hebrajų kalba leidžiamų knygų
puslapiuose spausdintas šią nuostatą liudijantis skel
bim as4. Neapsikentus su nepaliaujamu krikšč ion ių
domėjimusi žydų požiūriu į gojus, pastarąjį aiškinimą
priminė 216 Vokietijos rabinų (1893 m.), pasirašiusių
deklaraciją, neigiančią klaidingą žydų raštijos ir mora
lės traktavimą5. Talmude įtvirtintos moralės normos ir
įstatymai numatė autonomišką gyvenimą su nežydais
žydų daugumoje. Diasporoje susidurta su nenumatyta
komplikacija: žydai patys tapo mažuma. Ši aplinkybė
vertė permąstyti dvi buvimo diasporoje problemas. Pir
ma, peržiūrėti kasdienius santykius su krikščionimis.
Antra, pasirinkti saugią bendruomenės poziciją ne itin
bičiuliškoje visuomenėje ir išlaikyti religiją, kalbą bei
tradicijas. Panaikintus buitinio bendravimo su nežydais
draudimus6 pakeitė bendruomenių savisaugai būtinos
kontaktų su dauguma reglamentacijos. Modifikuota
gojaus – nežydo samprata liko.
Mums įprast esn is skirst ym as į krikšč ion is ir ne
krikščionis su universalia christianitas pretenzija į
pranašumą turėjo atitikmenį judaizme – savosios, kaip
Dievo tautos, ir tikrosios religijos pagrindimą. Tai vi
suomenės vertinimo išeities pozicija ir viena svarbesnių

Gyv en ant žyd ams nep ak anč ioj e apl ink oj e, gret a
religijos ir papročių išsaugojimo absoliučia vertybe
pripažintas kolektyvinis saugumas iš kiekvieno asme
niškai reikalavo veikti pagal bendruomenės taisykles
ir jos naudai. Bendruomenės savikontrolė ypač ryški
susikūrus Lietuvos Vaad’ui (1623) – svarbiausiai sa
vivaldžios bendruomenės institucijai. Ji formavo žydų
poziciją visuomenėje, kai keitėsi sąlygos ar įkaisdavo
atmosfera. Analizuojant žydų elgseną visuomenėje,
reikėtų nuolat prisiminti daugumoje funkcionavusį
neigiamą įvaizdį ir jo pasekmes: pogromus, kaltini
mus rit ua l in ėm is žmogž ud yst ėm is, ūkin ės veikl os
suvaržymus ir pan.
Vaad’o sprendimai pateikia platų kontaktų su dau
guma spektrą: kai neerzinama vilkint sabalų kailius
iki teismo vengimo ir politikų kontroliavimo. Išvar
dytos įtakos sritys rodo žydų bendruomenės sąlyčio
su išoriniu pasauliu pobūdį: neerzinti, neprovokuoti,
įsiteikti ir pamaloninti, papirkti ar išpirkti, kontroliuo
ti ar susitaikyti su nebevaldoma situacija. Tai duoklė
bendruomenės saugumui, kai jos solidarumas, bendros
kilmės ir likimo suvokimas draudžia aukoti vieną visų
naudai. Primenamas vaizdus Talmudo pasakojimas apie
tris žydus keliautojus, kelyje sutikusius niekadėją, rei
kalavusį išsirinkti vieną jų, idant nebūtų nužudyti visi
trys. Nesudėtingo siužeto pasakojimo moralas: veikiau
visi keliautojai turėtų pasirinkti mirtį, nei „išduoti vieno
žydo sielą“7. Vaad’o sprendimai ir žydų bendruomenės
gyvensena grindžiami solidarumo išmintimi.
Didžiausia kontaktus su nežydais perteikiančių nu
tarčių dalis tenka sprendimams, kuriuos sutartinai
galėtume vadinti visuomenės neerzinimo ir neprovo
kavimo politika. Antrojo ir Trečiojo Lietuvos Statutų
rengėjus piktino žydų aprangos ištaiga, o XVII a. pir
moje pusėje patys žydai, grasindami baudomis piktnau
džiaujantiems, reglamentavo savo aprangos detales8.
Prabangos demonstravimas prilygo provokacijai. Tačiau
vengdama konfliktų, bendruomenė savo iniciatyva rū

2
Kac J., Krizis tradicij na poroge novogo vremeni, Ierusalim, 1991,
s. 24.
3
Ibid., s. 26.
4
Ibid., s. 46.
5
Mejer F., Christianskie učenija o Talmude i Šulchan–Aruch, Vilno,

1910, s. 37–39.
6
Kac J., Krizis tradicij, s. 44.
7
Istorija evreev v Rossii, Moskva, 1914, t. 11, s. 227.
8
Oblastnoi pinkos Vaada Litovskich evreiskich obščin, Sn. Peterburg,
1912, Nr. 179–188, 315–324.
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pareiškus kaltinimus ritualine žmogžudyste. Nors šis
pinosi kiekvieno žydo ir krikščionio sandorio teisėtumu
siužetas ypač dažnas lietuvių tautosakoje apie žydus13,
ir švarumu. Ypač jei žinoma apie inicijuojamą nesąži
ningą nežydui nuostolingą sandorį. Beje, ir patiems
iš tiesų LDK yra palyginti mažai teismus pasiekusių
žydams „negalima skolintis iš kurio nors gojaus arba
rit ua l inių žmogž ud ysč ių proc es ų. Nep rie kaišt ing ai
pono“9  be bendruomenės teismo atstovų ir vieno iš jos
veikęs gerai suderintas ir pakankamai pateptas išpir
kimo–papirkimo mechanizmas tapo veiksmingiausiu
vyriausiųjų pritarimo. Nevykdant komplikuotų sąlygų,
problemų sprendimo būdu.
kahalas galįs įspėti skolintoją krikščionį, kad jo verslo
partneris žydas yra nepatikimas švaistūnas. Pateiktose
kasdienėse situacijose (bent jau pagal Vaad’o sprendi
NEPAVERSKIME SAVO PRIEšŲ
mus) bendruomenė veikia visuomenės naudai ir varžo
TEISĖJAIS…
asmeninę žydo iniciatyvą. Ji aukojama bendruomenės
Išpirkimas esant komplikuotai bylai, kai jos svars
saugumui ir nemalonumams, kuriuos galėtų sukelti
ty
mai galėjo sukelti kraštutinę visuomenės reakciją,
apgautas pasijutęs karštakošis skolintojas. Apdairią
atrodo suprantamas bendruomenės
elgseną su aplinka baigtų Lietuvos
interesų kontekste: neprovokuoti,
Vaa d’o nut art is10, draud žiant i žy
slopinti atsiradusią įtampą. Tačiau
dams turėti reikalų (nuo nuomos iki
dažnas nusikaltusio žydo išpirkimas
tarnybos) su be saiko naujai įveda
iš valstybinių teismo institucijų tapo
mų mokesčių rinkimu. Tai vieną iš
vos ne kasdieniu kahalo rūpesčiu.
įprastų veiklos sričių ir pragyvenimo
Dar Vytauto Didžiojo privilegijoje
šaltinių atimantis sprendimas, kad
baudžiamųjų bylų (net tarp dviejų
nep rov ok uot ų vis uom en ės, kur iai
žydų) sprendimas priskirtas didžiojo
būd ing as žyd ų, krikšč ion ių skur
kunigaikščio jurisdikcijai, t. y. nu
dintojų, stereotipas. Naujų mokes
sikaltimą padaręs žydas teistinas
čių įved im as pikt in o, kaip žin ia,
nežydų teisme. Kahalo inicijuojamą
tokioms naujovėms nepritariančią
baudžiamosios teisės tradicijų pažei
visuomenę.
dinėjimą, išperkant žydą iš nežydų
Atsargumas, prasmingas mokyma
teismo, rabinas Mejeris Zakas ko
sis iš ankstesnių ne vien savų klaidų
mentavo taip: „aš visada protestuoju
– sąmoningas atpirkimo ožio padėties
prieš mūsų dabartinius vadovus dėl
vengimas. Patys žydai įžvelgė suiru
to, kad jie kyšiais stengiasi išgelbėti
čių ir išpuolių prieš juos susiejimo
nuo teismo vagis ir nusikaltėlius,
tendenciją. Panašūs motyvai lėmė
patekusius į nežydų valdžios rankas
bendruomenės apsisprendimą neteik
(jie tai aiškina tuo, kad nežydų teis
ti paramos kiekvienam, kuris „savava
mas tokiais atvejais skelbia mirties
liaudamas erzins ir muš kurį nors iš
bausmę, o tai prieštarauja žydų tei
nežydų ir dėl to atsidurs nelaimėje“11.
sei), ir dėl to sėja nusikalstamumą ir
Siekdama bekonflikčio sugyveni
vagiliavimą“14. Ilgalaikis kyšininka
mo žydų bendruomenė akimirksniu
vimas ir piktnaudžiavimas, vengiant
reaguodavo į sklandančius gandus
teisingumo, XVIII a. pabaigoje tapo
ar išsakytas nuomones. Idealu buvo
svariu argumentu kahalų likvida
numatyti ir aplenkti įvykius. Tar
vimą siūlantiems žydams. Ketverių
kime, gandas apie tariamą ostijos
metų seimo metu įsiplieskusiuose
išniekinimą LDK nežinomas. Tačiau
žydų padėties svarstymuose į Vil
kaimynų kraštuose tai vienas daž
Žydas. 1701. Panevėžio katedra
niaus kahalo prašymą karaliui ir
nesnių antižydiškų išpuolių motyvų.
seimui atsakę Vilniaus žydai antrino rabino minčiai:
Įvertinus kitų valstybių (kad ir Lenkijos) žydų patirtį,
„Kahalai [...] žydų nusikalstamumo priedanga, kai žydas
galimai provokacijai pedantiškai pasiruošta12: kaltina
nusikalsta ir būna pašauktas į šalies teismą, kahalas jį
masis išperkamas, numatomi lėšų šaltiniai bei išlaidų
gina ar teismą paperka“15.
proporcijos jam ir bendruomenei. Panašiai veikiama ir
Ibid., Nr. 163.
Ibid., Nr. 533.
11
Ibid., Nr. 69.
12
Ibid., Nr. 110.
13
Anglickienė L., „Žydas pasakojamojoje tautosakoje“, in: Liaudies
9

10
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kultūra, 1996, Nr. 1, p. 51.
14
Istorija evreev v Rossii, s. 226.
15
Materiaùy do Dziejów Sejmu Czteroletniego, Wrocùaw–Warszawa
ir kt., 1969, t. 6, s. 111.
16
Oblastnoi pinkos Vaada, Nr. 28.
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stereotipų sienos

Baimę keliantis nežydų teismas suvoktas kaip tradi
cinio bendruomenės vidaus teismo bet-din priešprieša,
lėmusi žydų elgseną. Sutarčių ir parašų falsifikatoriui
ar žydui, išdrįsusiam bylinėtis su žydu, LDK teismuose
po persekiojimų ir atskyrimo nuo bendruomenės, nu
matyta sunkiausia iš leistinų bausmių – „net perduoti
į nežydų rankas, kad būtų išnaikinti dygliakrūmiai iš
vynuogyno“16. Bendruomenės globos praradimas – leng
vesnė bausmė, nei bylos perdavimas į LDK teismą. La
koniškai, bet iškalbingai tai aiškina žydų kronikininkas
Natanas Hanoveris: „nepaverskime savo priešų teisė
jais“17. Stipriausias baimę ir nepasitikėjimą valstybės
teismais skatinęs impulsas buvo nežydų – priešų teisėjų
įvaizdis. Jis labai naudingas psichologinį spaudimą
bendruomenėje galėjusiems daryti kahalams – nusi
kaltėlių gelbėtojams nuo neteisingų žydų tradicijoms
prieštaraujančių teismų.

MŪSŲ PRIEŠAI

Teismų papirkimas ar nusikaltusių išpirkimas tėra
viena kahalo veiklos sričių, kur tvarkant reikalus svar
būs naudingi ryšiai su įtakingais asmenimis. Naujų ryšių
užmezgimu ar jau esančių palaikymu ir išlaidų skyrimu
rūpinosi Vaad’as, vykdęs tikslingą įsiteikimo ir pamalo
ninimo politiką. Ji užtikrino paramą kebliose situacijose.
Žydų bendruomenė nusižiūrėdavo ir didįjį kunigaikštį,
ir į pavieto seimelį atvažiavusį provincijos bajorą. Tai
kontekstas, kur prasmę įgauna visuomenės dalijimas į
gojus ir ponus – į eilinius ir įtakingus. Šie verti pamalo
ninimo dėl savo galios pakenkti ar pagelbėti. Siekiant
saugumo, bendruomenės kontrolės per pamaloninimus
mechanizmas apėmė visus politinio gyvenimo lygmenis.
Taip stengtasi sutrukdyti galimą žydams nepalankių
įstatymų priėmimą seime, „kad neketintų [...] nieko
naujo, o pataisytų viską, ką galima pataisyti“18. Arčiau
siai pavietų centrų gyvenę bendruomenės įgalioti žydai
turėjo labai konkretų tikslą – stebėti seimelių darbą,
kuo anksčiau sužinoti apie galimus žydams nepalankius
siūlymus ir stengtis, kad jų būtų atsisakyta: antižydiški
projektai būtų atmesti dar paviete. Seimeliui išsirinkus
atstovus, seime daromas tikrasis pamaloninimo mostas:
„pavieto atstovams seime dera pareikšti pagarbą kokia
nors dovana ir prašyti jų būti seime mūsų geradariais“19.
Tai iš Vaad’o nutarčių aiškėjantis pavietų atstovų iš
lydėjimo į seimą scenarijus. Jo veiksmingumo niekada
nežinosime, nes ir išlydintiesiems, ir išlydėtiesiems
rūpėjo slaptumas.

Greta gana dažnos gojaus – nežydo sąvokos Vaad’o
sprendimų tekstuose rasime ir mūsų priešų sampra
tą. Ji apibūdina išimtinius antižydiškus visuomenės
veiksmus: kaltinimus ritualinėmis žmogžudystėmis,
prievartinį žydų vaikų krikštą, Bogdano Chmelnickio
maištą ar reikalavimą apriboti nežydžių tarnaičių samdą
žydų namuose. Kritinių įvykių kontekste Chmelnickio
maištą pergyvenusių žydų autorių kronikose mūsų prie
šo sąvoka, greta dar kelių nežydų paminėjimų, įgavo
naują prasmę. Natanas Hanoveris visuomenę skaldo
į prakeiksmo „tebūna mirtingas jo vardas“20 lydimus
maištininkus ir žydų užtarėjus – „tebūna pagarbintas jo
vardas“21. Dvipolį visuomenės skilimą iki tol didžiausio
pogromo metu mato dar du žydų kronikininkai: Mejeris
iš Ščebžešino bei Sabatajus Hakohenas. Tai vienintelis
vertinimo variantas, kai išžudomos žydų bendruomenės,
prievartaujama keisti religiją ar liguistai ieškoma neva
slepiamo turto. Dalies visuomenės ištiesta ranka, maišto
aplinkybės bei jo dalyviai formavo kronikose naują po
žiūrio į nežydišką visuomenę koncepciją. „Stačiatikiai
sukilo prieš karaliaus valdžią ir susijungė su totoriais,
niekadėjų palikuonimis.“22 Pirmą kartą pabrėžti iki tol
neaktualūs konfesiniai krikščionių skirtumai. Stačia
tikiai – maištininkai ir juos palaikantys miestiečiai,
katalikai – nukentėjusieji ir žydų užtarėjai. Visuomenės
konfesinė diferenciacija sureikšminta tik Chmelnickio
maištą aprašiusiose žydų kronikose. Vėliau ji nyksta,
nors maišto šešėlis su supaprastintu mūsų priešų įvaiz
džiu tebelydi bendruomenę.
Mej er is iš Ščebžeš in o sup rieš in o „Edom o luom ą“,
„Edomo didikus“, „Edomo kunigaikščius“ ir nevaldomą
maištininkų gaivalą, nuo kurio kunigaikštis Višniovec
kis „gynė ir saugojo žydus, it erelis savo jauniklius, it
gailiaširdis tėvas savo kūdikius“23. Chmelnickio maišti
ninkams ir jam pačiam tekę prakeiksmai nėra svarbūs.
Pakaks to, kad kaskart minėdamas Chmelnickį (Chmel),
Natanas Hanoveris priduria prakeiksmo „tebūna mirtin
gas jo vardas“ abreviatūrą. Iliustratyvus žydų elgsenos
ir mesianizmo idėjų gyvybingumo pavyzdys yra gaono
rabino Jechielio Michelio pateikiama asmenvardžio
Chmel traktuotė. Neva tai pirmosios frazės chewlej
moschiach jowoj leolam (kančios, skelbiančios Mesijo
atėjimą, užklups žemėje, o po jų ateis gerosios naujie
nos šauklys) raidės24.
Maišto nualintiems žydams rojaus vaizdinys heb
rajų kalba rašiusio poeto Moišės iš Narolio eilėse virto

17
Natan Gannover, „Pučina Bezdonnaja“, in: Evreiskie chroniki 17
stoletija, Moskva–Ierusalim, 1997, s. 137.
18
Oblastnoi pinkos Vaada, Nr. 147.
19
Ibid.
20
Gannover N., Op. cit., s. 86, 89 ir kt. rašoma abreviatūra.
21
Ibid., s. 128.

Ibid., s. 83.
Meier iz Ščebržešina, „Tiagoty vremion“, in: Evreiskie kroniki 17
stoletija, Moskva–Ierusalim, 1997, s. 166.
24
Ibid., s. 84.
25
Tazbir J., Dzieje polskiej tolerancji, Wydawnictwo Interpress,
1974, s. 74.
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priešingu išvytos ir vienišos, savo sūnų paliktos našlės
vaizdiniu25. Kintant gyvenimo realijoms, rojumi Abiejų
Tautų Respublika tebeatrodė tik užsipuolantiems žy
dus, neva klestinčius in Clarum Regnum Polonorum /
Paradisus Judeorum ar Polonia est paradisus judeorum,
et infernus rusticorum.

NEĮVEIKTAS ĮVAIZDIS
Savaip suprasta gynyba ir saugumo siekimas tapo
esmine žydų elgsenos savybe, kai prevencijos sumeti
mais dovanomis nuginkluojami menami priešai. Sunku
nustatyti žydų nuostatų pirmaeiliškumą nulėmusius
veiksnius. Jie visi atrodo lygiaverčiai: religijos ir tradi
cijų suformuotas požiūris į nežydus, žydų asmeniniai ir
verslo ryšiai bei gyvenimo priešiškose kraštuose patirties
perimamumas. Atsineštinis ir kaimynystėje įsikūrusių
bendruomenių patyrimas buvo ypač naudingas savitam
žydų gyvenimui Lietuvoje. Tikėtina, jog jis formavosi
taip, kaip visuomenė priėmė kitur susiklosčiusius san
tykius su žydais – suteikė jiems beveik standartizuotą
Vytauto Didžiojo privilegiją. Anksčiausiai Europoje
atsiradęs mitas apie neva žydų niekinamą ostiją LDK
neprigijo. Nors Vytauto Didžiojo privilegija draudė
tuo kaltinti žydus, o žydai buvo numatę, kaip elgtis,
jei gandas pasklistų. Akivaizdu, kad Lietuvos Vaad’o
medžiagoje yra neatitikimų tarp realių ir galimų įvy
kių. Tai leido rastis nesaugumo ir laikinumo jausmui.
Nustelbdavo nuolankumo ir susitaikym o su likim u
laikysena „už dideles mūsų nuodėmes“26. Todėl kelių
šimtų žydų minia iš Natano Hanoverio kronikos siužeto
nesipriešino vienam juos žudančiam maištininkui.
Vaad’o nutartys perteikia pačių žydų suvoktas jų bu
vimo visuomenėje problemas ir tariamai jas išspręsti
galinčią veiką. Kartu jos rodo žydų bendruomenėje
susiklosčiusį krikščioniškos visuomenės įvaizdį. Visuo
menė galinti pasikėsinti į saugumą ir sugriauti įprastos
gyvensenos tėkmę. Žydų bendruomenė priešiškumą
slopindavo įsiteikimais, išpirkomis, stebėjimu ir greitu
reagavimu. LDK visuomenė su neigiamu žydo stereoti
pu pačių žydų buvo suvokta kaip svetima, nepakanti,
pavojinga ir nepatikima. Lietuvos žydų bendruomenė
suformavo ilgai nekitusią santykių su dauguma kon
cepciją – neprovokuoti. Ji realizuota pasaulietiniame
visuomeninių santykių lygmenyje, neliečiant ir taip
aiškių religinių skirtumų.
Specifinė elgsena ir pozicija krikščioniškos visuomenės
atžvilgiu rodė žydų bendruomenės sugyvenimo naujoje
aplinkoje siekius ir įsivaizduojamą jų realizaciją. Deja,
sustota aklavietėje. Neigiamas įvaizdis nesubliuško, bet
tapo tik įvairiapusiškesnis, o korupcijos atveju dar ir
26
27
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Oblastnoi pinkos Vaada, Nr. 365 ir kt.
„Iz avtobiografii Solomona Maimona“, in: Evreiskaja biblioteka,

pagrįstas: net ir tada, kai apvali pinigų suma ar asmens
rangą atitinkanti dovana buvo vienintelis atsiradusios
problemos sprendimas. Įvertinę ilgalaikę patirtį ir gūž
damiesi neprovokavimo kiaute, žydai visomis išgalėmis
siekė bendruomeninio saugumo.  

TRADICIJŲ GNIAUŽTAI
Iš Lietuvos kilęs ir joje augęs Apšvietos filosofas Šlomo
Maimonas Autobiografijoje perteikė XVIII a. antros
pusės iliustratyvų užsikonservavusios žydų bendruo
menės gyvenimo vaizdą – žydų tradicinės elgsenos ir
realaus už bendruomenės esančio pasaulio pažangos
priešpriešą. Ji įgalina įvertinti ilgalaikių bendruomenės
pastangų išlaikyti žydiškumą pasekmes, poveikį pačiai
bendruomenei ir jos santykius su dauguma. „Kiekvienas
Lenkijos žydas nuo vaikystės buvo ruošiamas rabinu
ir tik visiškas nesugebėjimas atimdavo iš jo tą vardą
[...]. Įsivaizduokite Lenkijos ir Lietuvos žydą maždaug
dvidešimt penkerių metų, su gana ilga barzda, suplyšu
siais drabužiais, kalbantį senosios žydų, žydų-vokiečių
žargono, lenkų ir rusų žodžių mišinio kalba ir tvirtinan
tį, [...] kad turįs šiokių tokių mokslo žinių.“27 Lietuvos
rabinas Berlyne, prajuokinęs medicinos studentus, jų
akivaizdoje jautėsi nepilnavertis ir ribotas. Vėliau už
sienyje mokslų ragavęs ateityje žymus žydų filosofas
samprotavo: „Aš buvau per daug išsilavinęs, kad gal
vočiau apie grįžimą į Lenkiją, kur manęs laukė pilnas
praradimų gyvenimas, be vilties dirbti bet kokį protinį
darbą, be bičiulystės, kur man tektų vėl nugrimzti į
prietarų ir nemokšiškumo gelmes, iš kurių aš vargais
negalais ištrūkau... Aš per daug gerai žinojau rabinų
despotizmą ir prietarų galią, viešpatavusią Lenkijoje
jau keletą šimtmečių“28. Bendruomenės pastangos už
tikrinti saugumą ir bekonfliktį gyvenimą izoliuojantis
nuėjo perniek. Konservatyvus bendruomeninio gyveni
mo įšalas virto vieną po kitos žydų kartas įtraukiančia
prietarų klampyne ir tradicijų gniaužtais racionaliau
mąstančiam ir maištaujančiam jaunam rabinui Mai
monui. Be abejonės, šie veiksniai stabdė jau kitose
valstybėse įsibėgėjusią žydų asimiliaciją. O iš Ketverių
metų seimo tribūnos buvo tiesiog reikalaujama kasdien
nedėvėti iš aplinkinių išsiskiriančių tradicinių žydų
drabužių. Bendruomenės pastangos paveikti nežydišką
visuomenę buvo neefektyvios ir trumpalaikės, ilgainiui
virtusios siekiamo saugumo iliuzija. Kontrastai skatino
konfliktus ir komplikavo žydų gyvenimą visuomenėje.
Neigiamo įvaizdžio nepavyko nei įveikti, nei paveikti,
nes išliko pažinimo ir suartėjimo kliūtis – abipusių
stereotipų siena.


Sn. Peterburg, 1872, t. 2, s. 261, 278
28
Ibid., s. 325, 333.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 9–10

Akademybė

Akademijos nauda: visuomenei,
valstybei ar sau
Tomas Daugirdas

Rugsėjo pirmoji, žyminti ne tik naujų
universitetinių metų, bet ir „Aukštojo
mokslo įstatymo“ įsigaliojimo pradžią,
provokuoja dar kartą kelti klausimą
apie valstybės mokslo politiką. So
vietmečiu mokslas buvo visiškai pa
jungtas politiniams poreikiams, todėl
valdžia jam skyrė ypatingą dėmesį, o
mokslininkų lojalumą skatino gausy
be privilegijų. Valstybė buvo didysis
užsakovas ir mokslo plėtros krypčių
prižiūrėtojas. Humanitariniai moks
lai tur ėj o būt i pers melkt i valst yb ę
remiančios vieningos ideologijos, tiks
lieji – prisidėti prie valstybės gerovės
kėlimo. Mokslas buvo apsaugotas nuo
nepriteklių, tačiau apie savarankišką
mokslo, ypač humanitarinio, gyvavimą
negalėjo būti ir kalbos.
Kart ais ir ššiand ien pas ig irst a
moksl o pas kirt į ideo l og iz uoj anč ių
argumentų. Ne kartą esame girdėję
oficialių mokslo įstaigų vadovų pa
reiškimų, kad mokslas turįs rodyti
valstybei kelią. Šitaip problemą for
mul uoj a pat ys akad em in io pas au
lio atstovai. Band ym ai mod ifik uot i
ideologizuoto mokslo sampratą, kai
nebėra politinės ideologijos, o visuo
menės raidos kryptis sunkiai apčiuo
piam a, pas ir eišk ia kaip moksl in ės
bendrijos veiklos priešpriešinimas bet
kuriems natūraliems socialiniams ar
politiniams procesams. Viename Vil
niaus universiteto rektoriaus Rolando
Pav il ion io knyg os „Prieš abs urd ą“
pristatyme, dar gegužės mėnesį įvy
kusiame Vilniaus universitete, pasi
sakė Filosofijos fakulteto Politologijos
katedros vedėjas prof. Vygintas Pši
bilskis. Pirma pergale prieš absurdą
jis pavadino naujų mokslų kūrimą:
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„Tačiau ir naujiesiems mokslams iš
kyla pavojingos tendencijos – bandoma
paversti panašiais į buvusius mokslus,
prisitaikančius prie situacijos, o ne
žengiančius priešaky“.
Pav eld ėt as sov iet in is ideo l og in is
žodynas gali leisti supriešinti tokias,
turbūt netikėtai pačiam pasisakiu
siajam išs prūd us ias, sąv ok as kaip
„prisitaikymas“ (turima galvoje prie
pol it inės sit ua c ij os) bei „ženg im as
priešaky“ (norima įtvirtinti mokslo
pasiekimais grįstą ideologiją). Ideolo
gizuotis siekiantis mokslas, šiandien
išlaisvintas nuo valstybės poreikio jį
pajungti visuomenės ideologizavimui,
save perteikia ne kaip ideologiškai
naudingą valstybei, tačiau kaip pasi
priešinantį jos politiniams tikslams.
Norom nenorom prisimena kovingasis
Salomėjos Nėries ketureilis: „Gana
jau mum be darbo slankiot gatvėse,
/ Gana jau jum stovėt už mūs pečių
ir liept! / Mes mok ės im kurt i savo
ateitį, – / Ir paskelbt pasaulio pia
til etk ą“. Akiv aizd u, jog pol it in iais
pareiškimais garsūs mokslo pasaulio
atstovai, neturėdami tiek galios, kad
mokslo vardu politinę valdžią paim
tų į sav o rank as, bent jau esam os
valdžios žingsnius vadina absurdu,
o savo (kartu ir mokslinės) veiklos
pobūd į sup rant a kaip
kovą prieš jį.
Daug populiaresnė už
ideo l og in ę šiand ien yra
mokslo kaip rinkos daly
vio samprata. Universite
tai pasiskelbia mokslinę
produkciją gaminančiais
ir parduodančiais laisvos
rinkos subjektais. Kokią

produkciją mokslo įstaigos, laisvos
rinkos subjektai, gali parduoti? Nors
ger iaus ias liet uv išk as eksp ort as į
užsienį yra patys mokslininkai, ta
čiau už jį rinkos subjektas negauna
jokio piniginio atlygio. Mokslininkai
Lietuvą palieka savanoriškai, jų kaip
sport in ink ų nep erk a joks ofic ial us
kitos valstybės mokslininkų klubas.
Labiausiai „rinkabilūs“ šiandien yra
tie mokslininkai, kurie savo žinias
užs ien io užs ak ov ams gal i pard uot i
pasilikdami Lietuvoje. Tokiais moksli
ninkais labiausiai ir džiaugiasi univer
sitetai, apie jų finansinius pasiekimus
iškilmingai skelbdami savo metinėse
ataskaitose.
Univ ers it et ams nen aud ing i kai
kurie tikslieji mokslai, ir vienareikšš
mišškai nuostolingi – humanitariniai
mokslai. Pastarųjų tyrinėjimai tikrai
neduoda jokios medžiaginės naudos,
o mokama jiems už nei užsienyje, nei
Lietuvoje nepaklausią humanitarinę
produkciją. Jei valstybės mokslo po
litika leistų akademinėms įstaigoms
veikti vien pagal šį kriterijų, tai uni
versitetams įgijus visišką autonomiją
tvarkyti finansinius vidaus reikalus,
humanitarams grėstų išnykimas. Kita
vert us, bent iš dal ies sav o buv im ą
mokslininkai humanitarai pateisina
pedagogine veikla, o kai
kurių sričių specialistų,
pav yzdžiui, mok anč ių
užs ien io kalb ų, ped a
gog in ė veikl a moksl o
įstaigai gali duoti ir pa
jamų.
Jei nuostolingose uni
versitetų mokslo srityse
visas dėmesys kreipia
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mas į pedagoginės produkcijos gamy
bą, tai kyla klausimas apie mokslinių
tyrinėjimų, kuriuos remti moksliniam
laisvos rinkos subjektui nenaudinga,
likimą. Valstybės mokslo politiką kol
kas aiškiausiai išreiškiantis „Aukštojo
mokslo įstatymas“ numato, kad peda
goginė veikla universitete turi būti
derinama su moksliniais tyrinėjimais
ar kūryba. Tačiau etatų mažinimo ir
dėstymo krūvių didinimo laikais sun
ku tikėtis, kad mokslininkas galėtų
daug laik o skirt i laisv ai moksl inei
veikl ai. Šiem et vyr iaus yb ei leidus
universitetams priimti tiek laisvųjų
studentų, kiek jie mano esant nau
dinga, vargu ar pagerės universitetų
pedagogų, skaitysiančių didesnėms
aud it or ij oms, pad ėt is. Niek as ne
sig inč ys, kad ped ag og in ės veikl os
negrindžiant moksliniais tyrimais, ji
pasmerkta tapti mechaniniu žinių per
davimu ir perėmimu, kasmet kartojant
ar klausant tas pačias tiesas.
Mokslininkų veiklos moksliškumą
mėginama kontroliuoti kiekybiškai
ir kokybiškai vertinant mokslinę pro
dukciją. Lietuvos mokslo pasaulis yra
mažas, tad nešališkas kokybinis ver
tinimas joje sunkiai įsivaizduojamas.
„Neatsargi“ teisinga kritinė pastaba
gali sukelti ir „institucinį“ priešišku
mą, neigiamai atsiliepsiantį pasta
bos autoriaus mokslinių tyrinėjimų
vertinimams. Mokslinės produkcijos
kiekybė taip pat neatrodo esanti krite
rijus, pagal kurį remdamiesi kiekvienu
atveju galėtume nustatyti, kuris moks
lininkas pateisina savo egzistenciją.
Rimto mokslinio veikalo parengimas
gali užtrukti ištisus dešimtmečius. Šį
darbą, ne tik neatnešantį apčiuopia
mos naudos, bet ir neteikiantį greit
gaminamos intelektinės produkcijos,
dirb anč io moksl in ink o gyv en im as
neišvengiamai pasirodytų veltėdiš
kas. Periodiškai vertinant mokslinės
produkcijos kiekį, skatinamas iš tiesų
nenaudingos mokslinės literatūros,
nepaveikiančios nei visuomenės, nei
kolegų minčių, gausinimas. Būtent
tuo šiand ien skund žiasi Suom ij os

474

hum an it ar ai, pat yr ę vis us rink os
perkėlimo į akademiją privalumus ir
trūkumus, reikalaujantys mokslinių
tyrimų stabilumą bei ilgalaikiškumą
garantuojančios mokslo sistemos re
formos.
Akad emijos kaip rinkos subjekto
vaidmuo valstybėje yra ne ideologi
zuoti visuomenę ar tenkinti valstybės
planinius užsakymus, o laiku mokėti
mokesčius. Nenuostabu, kad šiandien
akademiniai biurokratai akademijoje
turi didesnę galią negu mokslo tyri
nėtojai. Moksliniam rinkos subjektui
nerūpi tolima tikslų perspektyva ar
nauda visuomenei. Visuomenė, daž
niausiai peržengianti vienos valstybės
ribas, jam reikalinga kaip pateikianti
kitus rinkos subjektus, su kuriais gali
ma prekiauti. Mokslo įstaigai, laisvos
rinkos subjektui, susirūpinusiam sėk
minga finansine veikla, negali rūpėti
ir valstybės politinė gerovė. Nesant
aiškios finansinės autonomijos užtva
ras peržengiančios valstybės mokslo
politikos, negailestingų rinkos dėsnių
spaudžiamos mokslo įstaigos, galinčios
savo nuožiūra pakreipti mokslo raidą,
daro tai remdamosi vien finansinės
naudos principu.
Ar galima alternatyva ideologinei
bei „rinkiškai“ mokslo vaidmens vals
tyb ėj e samp rat ai? Abiem atv ej ais,
nors dėl skirtingų priežasčių, laisvi
moksliniai tyrimai bei intelektinė kū
ryba yra suvokiami kaip nepasiteisi
nantys. Humanitarams, suvokusiems
sav o egz ist enc ij os „velt ėd išk um ą“,
neliktų nieko kita kaip kartu su Jonu
Kossu-Aleksandravičiumi pripažinti:
„Be tikslo mūs gyvenimas ir eilės“, o
šimtmečių tradiciją turinčioms mokslo
sritims paprasčiausiai išnykti.
Kažin ar kas ginčys, kad univer
sitetų gyvavimo istorija daug ilgesnė
nei politinių totalitarinių režimų ar
rinkos ekonomikos. Šiandieniuose ki
virčuose tarp universitetų ir valstybės
mokslo politikos formuotojų pamirš
tam as klaus im as apie univ ers it et o
ir visuomenės ryšį, atveriantis kitų,
ne politinių-ideologinių ir ne rinkos

ekonomikos, o žinojimą skleidžiančių
tikslų, perspektyvą. Ne rinkos ir ne
ideologinį požiūrį į universiteto reikš
mę visuomenei knygoje „Universiteto
idėja“ yra išdėstęs Johnas Henry New
mannas. Jis teigia, kad svarbiausias
universiteto uždavinys – išugdyti dis
ciplinuotą intelektą. Esą klaustina, ar
idealios šio amžiaus ugdymo sistemos
nesukuriančios intelektualiai siau
rapročių ir nekūrybingų asmenybių.
Žinojimas esąs kažkas daugiau negu
pas yv us det al ių įsis ąm on in im as, o
kuriant žmogaus intelektinę kultūrą
turi būti numatoma, kad jis ją nešis į
visuomenę ir ja grįs visuomenei reikš
mingus sprendimus.
Universitetas lavinąs didžiam bet
paprastam tikslui: „jis siekia visuome
nėje kelti intelektinį lygį, kultivuoti
visuomenės nuomonę, gryninti tautos
skonį, populiarų entuziazmą apriboti
teisingais principais ir populiarias as
piracijas – tiksliai nustatytais tikslais,
suteikti platesnį ir blaivesnį požiūrį
į amžiaus idėjas, palengvinantį po
litinės valdžios veikimą ir gražinti
privataus gyvenimo santykius“ (VII
apmąstymas). Tokia ir esanti tikroji
universiteto nauda: suteikti žinoji
mą, kuris esąs ne naudingas žemąja,
mechanine, merkantiline prasme, o
gaunamas kaip dovana ir perduoda
mas visuomenei.
Valstybei, visas pastangas nukrei
pusiai į būtinuosius rūpesčius, New
manno idėjos apie besąlygišką univer
sitetinio mokslo svarbą visuomenei
bei per ją valstybei, gali pasirodyti
pernelyg nutolusios nuo tikrovės. Aki
vaizdu, kad „kompromisiniu“ vadina
mas „Aukštojo mokslo įstatymas“ yra
į ekonominės kovos areną žengiančio
universiteto priešinimosi valstybės
mokslo politikos formavimui rezul
tatas. Visuomenė, kurios lavinimui,
o ne savo finansiniams ar valstybės
ideologiniams tikslams universitetas
ir turėtų tarnauti, lieka šių debatų
nuošalėje bei neaptinkama univer
siteto regos lauke šiam nusistatant
strateginius tikslus.
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„Poezija – tai pastanga užmegzti
ryšį su kažkuo“
Į „Naujojo Židinio-Aidų“ klausimus atsako Marcelijus Martinaitis

Ką Jums reišk ia krikšč ion ių tik ėj im as? Koks Jūs ų
santykis su Katalikų Bažnyčia? Ar kaip nors veikė Jus
dvasininkai, religiniai rašytojai, poetai?
Turb ūt daug, ypač tėv ų, gim in ių tik ėj im as man o
ankstyvoje vaikystėje. Kartais atrodo, kad ir iki šiol
tebesu jau nesančioje savo Kalnujų bažnyčioje, ten te
besilaikau tėvo rankos, kupinas tada dar nesuprantamo
dievobaimingumo, klausausi maldų ir giedojimų, alsiai
kvepiančių smilkalais, vašku ir gėlėmis.
Dabar suprantu, kaip krikščionybė buvo giliai per
smelkusi viską: tėvų ir vaikų santykius, šventes, gamtą,
kasdienį darbą, duoną, tolimą vakarinių varpų skambė
jimą, rugių laukus per Sekmines, mergaičių giedojimus
naktį per Gegužines keliaujant nuo kryžiaus prie kry
žiaus, senelės maldaknygę, kurios nemokėjo skaityti,
bet per pamaldas laikydavo rankose, o nakčiai dėdavosi
po pagalve. Dar buvo atlaidai, Kūčios, Velykos. Visa tai
buvo nuo sekmadienio iki sekmadienio, nuo šventės iki
šventės, nuo gimimo iki mirties ir dar po mirties...
Tokios krikščionybės, visa gaubiančios bažnyčios jau
neturiu, nes per pusę amžiaus ji buvo suniokota kartu su
kaimu, parapijų bendruomenėmis, giminystės ryšiais.
Tai man simbolizuoja tėviškės bažnyčios griuvėsiai.
Dabar suprantu, kaip ten giliai mumyse buvo įsišak
nijusi krikščionybė, užpildžiusi įvairiausias gyvenimo
ląsteles, sudarė lietuviško kaimo kultūros pagrindą.
Kitaip tariant – ji buvo ir kultūra, ir žmogaus laikyse
na net mirties akivaizdoje, jo elgesys, bendravimo bū
das. Galima kalbėti apie katalikiškąvalstiečių etninę
kultūrą. Šis katalikiškas įspaudas yra labai gilus, ką
liudija iš kaimo kilusių rašytojų kūryba, net ir tų, kurie
abejingi Bažnyčios atžvilgiu.
Vėliau santykiai su Bažnyčia buvo įvairūs, permai
ningi. Agresyviai buvo kompromituojamos, naikinamos
visoje gyvensenoje suleistos tikėjimo šaknys, visokiais
būdais trukdoma bendruomeniškai išpažinti Dievą,
kuris tapo savotiškai užkonspiruotas, įslaptintas są
monėje, kultūros ir meno vaizdiniuose. Liko grynai
individualus kelias.
Artėjimas ar priartėjimas vyko kitu keliu – per kū
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Marcelijus Martinaitis. Algimanto Žižiūno nuotrauka

rybą, vedusią tarsi atgal – į Kalnujų bažnyčią. Todėl
ir vien ą nauj aus ių sav o poe zij os knyg ų pav ad in au
„Atrakinta“, kurioje prasiskleidė ta ankstyvoji, savaip
gyvenimą nulėmusi religinė patirtis, neišnykstanti net
ir klaidžiojant, neatšaukiama, kaip ir krikštas. Galí
būti ir gyventi toli, tačiau beveik neįmanoma nutolti
nuo pirmopaprasto tako į bažnyčią. O yra tai ir grįžimo
kelias, nors grįžti jau kitas.
Šiaip vadinamųjų religinių rašytojų kūryba beveik nesi
domiu. Didžiausią įspūdį darė ir daro giedojimai, giesmės,
ypač Antano Strazdo, Antano Baranausko, Maironio. Nieko
naujai parašyta geriau nerandu. Kartais labiau priartėja
ma prie šventumo neminint svarbiausių tikėjimo vaizdinių
arba tai paverčiant kūrybos aktu, kokia yra, sakysime,
Bernardo Brazdžionio arba Jono Juškaičio poezija.
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Dvasininkai yra darę įtaką. Labai gerbiu keletą kuni
gų, su kuriais galima tartis, pasikalbėti įvairiausiomis
temomis. Bijau fanatikų, pasikėlusių į puikybę vien dėl
to, kad karščiau tiki už kitus. Puikavimasis savo tikė
jimu yra labiausiai atgrasus.
Kaip Jūs asmeniškai suprantate Dievą, Kristų? Ar jis
įpareigoja, ar varžo?
Kūrybos žmogui tai nepaprastai sudėtingi klausimai.
Sako, jeigu nori, kad pokalbis ilgai nesibaigtų ir niekuo
neužsibaigtų, reikia paklausti, kas yra Dievas.
Antra vertus, kažko žmogui neduota suprasti, užrakin
ta gal dėl to, kad neimtų manipuliuoti Aukščiausia Valia,
nesiektų tai pasisavinti ir pritaikyti savo profaniškiems
tikslams. Kartais galvoju, kad žmogus dar nebaigtas
kurti, kad jis paliktas savikūrai. Ar ne tai sako Kristaus
mokymas, pagaliau – civilizacijos istorija, tas ruošima
sis, artėjimas į kažką? Yra paskelbtas baigtinis laikas.
Todėl kartais galvoju apie Laiką, protu nepaaiškinamą,
neįmanomai įmanomą, nes su juo įmanomas tik Dievas.
Iš kur ir į kur jis trykšta kaip nesulaikomas, jokiomis
žmogaus pastangomis nevaldomas energetinis srautas?
O gal taip reiškiasi Dievo valia? Ar tokiu būdu nesame
su Juo ir Jame? O gal tai ir yra, ko nesuprantame ir
kas teikia visuotinį Buvimą? Tai nėra vien tikinčiųjų
problema. Bet šis supratimas ar neveda į Dievą? Jei ne,
tai bent į poetinį pasaulio supratimą.
Į tokius klausimus – kaip aš suprantu Dievą – bū
čiau lengvai atsakęs vaikystėje. O dabar – nežinau.
Vaikystėje mano įsivaizduojamas Dievas buvo Kalnujų
bažnyčioje, ten ir liko griuvėsiuose. Tai buvo ir mūsų
kaimo, tėvų ir senelių Dievas, įsivaizduotas kaip senas,
barzdotas, ilgu, virve sujuostu drabužiu vyras, kartais
geras, kartais piktas, matantis, kaip aš ganau karves,
einu per rugių lauką, tinginiauju, piktžodžiauju, ir viską
atleidžiantis burnoje tirpstant išpažinties Komunijai.
Pasaulis tada buvo pilnas Dievo rūstybės ir atlaidumo.
Anksti išvykęs iš namų, to naiviojo Paserbenčio kaimo,
Dievo kitur neradau. Atėjo susimąstymo laikas.
Dar ir vaikystėje kartais nukrėsdavo baisus netikė
jimo šiurpas. Gerai prisimenu vieną naktigonę. Šiltą
vasaros naktį ganiau arklius, gulėjau žolėje ir žiūrėjau
į gilų, beribį žvaigždėtą dangų, pajutęs begalinę vie
natvę: nejaugi aš vienas toje begalinėje erdvėje, ar ten
nieko nėra? Ši kartais patiriama kosminė vienatvė yra
vienas didžiųjų klausimų.
Ar šiuolaikinėje kultūroje siejasi religija ir kūryba?
Kokios jų tarpusavio sąveikos ribos? Ar tikėjimas reiškia
kurti, ugdyti ir religinę literatūrą?
Apskritai religija ir kultūra viena be kitos beveik
neįmanoma. Neapsiėjo net bolševikai, siekę kurti savo
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kultūrą ant sugriautos religijos pamatų, toj vietoj, kur
buvo paneigtas Dievas. Ši tariamai pažangi kultūra buvo
savotiškas negatyvinis religijos atspaudas, kritimas į
stabmeldystę (savo stabų garbinimas, komunizmo idėjai
atnašaujamos kruvinos aukos ir kt.). Studijuodami ate
izmą, jį juokais vadindavome komunistų tikybos mokslu,
kuris buvo remiamas tikėjimu, kad Dievo nėra.
O tai savaip patvirtina, kaip giliai religija yra įsišak
nijusi kultūroje, kaip joje kas nors sunkiai pajudinama,
nepakeitus nusistatymo fundamentalaus fenomeno –
Dievo ir aukščiausiųtikėjimo tiesų – atžvilgiu.
Kultūros, kūrybos ir krikščionių religijos sąveika
buvo ir yra gana dinamiška, šis tikėjimas priima įvai
riausius meninės raiškos būdus, savaip juos veikia ir
toleruoja, pradedant seniausiu Europos menu ir baigiant
postmodernizmu.
Ar tikėjimas reiškia kurti? Taip. Ir Dievo samprata
yra niekad nesibaigianti kūryba, fundamentalus jos
šaltinis. Ir pati krikščionybė – kūryba, dvasinė žmogaus
savikūra. Prieš du tūkstančius metų įvyko didžiausias
pasikeitimas žmonijos istorijoje, suteikęs jai stiprų
kūrybos pagreitį.
Ar religija neatrodo esanti pirmiausia etika, teikianti
gyvenimo orientyrus? Ar tai nėra religija be Dievo? Ar
šiuolaikinėje literatūroje Dievą galima pakeisti niekio,
tuštumos kategorijomis? Ar šios kategorijos, situacijos
literatūroje neištirpdo pačios Dievo sampratos?
Mano supratimu, diskusijos, kas yra pirmiau: etika
ar religija, primena bevaisį ginčą apie tai, kas iš ko
atsirado: ar kiaušinis iš vištos, ar višta iš kiaušinio.
Religija ir etika neturėtų konkuruoti, juo labiau būti su
priešinamos. Juk ateizmas beatodairiškai kalė į galvas,
kad etika tėra reliatyvus, vien nuo socialinių struktūrų
priklausantis dalykas, o religija tik perimanti tai, kas
jai paranku. Tuo tarpu religija (turiu omeny krikščio
nybę) yra viena stipriausių dorovinių reguliatorių, per
Bažnyčią įtvirtinusi fundamentalias etines nuostatas,
kurios tikinčiajam yra dieviškos. Tuo tarpu, sakysime,
Dešimt Dievo įsakymų veikia ir kaip stiprus universalus
žmogiškas veiksnys, pirmoji žmonių konstitucija, su
tartis su Dievu. Kas būtų religija, jeigu ji netaptų tam
tikrais žmogiškais pasireiškimais, elgsenomis? Mano
supratimu, krikščionybė susiejo dieviškumą ir žmogiš
kumą. Ką kita galėtų reikšti tai, kad Kristus įžengė į
žmogaus istoriją?
Tačiau vien religiškai interpretuoti etiką nėra gerai.
Juk krikščionybė palieka labai plačią erdvę žmogui veik
ti, numatyti, pačiam kurti savo tobulėjimo nuostatas,
kylančias tiek iš religijos, tiek iš jo visuomeninio arba
pilietinio gyvenimo. Čia jau susiduriame ir su pilietine
etikos samprata, priklausančia nuo įvairiausių žmonių
sambūvio veiksnių. Todėl, mano supratimu, Bažnyčia
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negali persisavinti visų dorovės nuostatų, nes tai iš
šaukia susikirtimą su visuomene bei jos institucijomis.
Etika taip pat yra mano minėtos savikūros procesas,
susijęs su tam tikru nerimu, kylančiu iš žmogaus dva
sios gelmių.
Ar folklorinėje kultūroje, kuri ryški Jūsų kūryboje
ir kuri būdavo gaunama užgimus, esama ir krikščionių
tikėjimo? Kiek jis prisidėdavo prie agrarinės kultūros
atkūrimo šeimoje, bendruomenėje? Kiek liaudies „sin
kretinėje etikoje“, dorovinėje kūryboje pasireikšdavo
krikščioniška dvasia? Kiek ji palaikė žmogaus dorovinį
mentalitetą?
Į šiuos klausimus jau esu beveik atsakęs. Galiu tik
pakartoti, kad etninė arba folklorinė kultūra būdavo
paveldima kartu su krikščionių tikėjimu. Kai kurie
tikėjimo dalykai jau buvo etnizuoti ir folklorizuoti:
medinė liaudies skulptūra, tautosaka ir Šv. Rašto per
pasakojimai, agrarinės šventės ir kt. Ši kultūra gyvavo
šeimoje, čia ji buvo kuriama ir atkuriama kaip vienas
svarbiausių etninių, etinių ir religinių veiksnių. Taip
Bažnyčia pasiekė namus, šeimas, buvo įsileista į tradi
cinį lietuvių gyvenimą.
Tiems žmonėms jau atrodė, kad Dievas supranta
lietuviškai. Ar tai ne didžiulis nuopelnas Valančiaus,
bažnyčiose prakalbusio lietuviškai, visokiais būdais
raginusio nepamesti savo kalbos ir papročių, kuriuos
asimiliavo katalikiškas tikėjimas. Todėl skiriu du lie
tuvių etninės kultūros sluoksnius: senąjį, paveldėtą iš
senosios baltų kultūros, ir naująjį, jau sukrikščionintą,
ryškiausią pavidalą įgijusį XIX a. ir glaudžiai susijusį
su tautos atgimimo istorija.
Kokią vis dėlto prasmę Jūsų kūryboje turi kultūri
nė mitologija? Kas slypi po tariamu mitinio mąstymo
naivumu? Ar mitų paplitimas literatūroje, literatūros
mitiškumas nėra naujo religingumo ieškojimas?
Nėra. Visų pirma mitologija, mitai nėra religija. Jie
gali tik tapti jos šaltiniu, kai jų figūros, siužetai tampa
garbinimo objektais, įvedamos tam tikros apeiginės pro
cedūros bei išpažinimo kanonai. Gali būti ir atvirkščiai,
kai religiniai siužetai bei šventenybės patiria antrinį
mitologizavimą, priskiriamos jiems tam tikros funkci
jos, susijusios su gimimu, mirtimi, gamtos reiškiniais.
Yra mitologizuotos ir kai kurios krikščioniškotikėjimo
figūros (šv. Jurgis, šv. Agota ir kt.), ir sietos su agrari
niais papročiais bei apeigomis.
Tuo tarpu senoji baltų mitologija jau netekusi religinio
pamato. Mitologija kaip mokslas arba kaip meno kūrinių
temos ar išraiškos su religija arba religijomis nekonku
ruoja. Pagaliau mito funkcija kultūroje, kaip jau sakiau,
nėra religinė, mitinių figūrų realumu dažniausiai neti
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kima, nes tai yra tam tikri modeliai, kuriais bandoma
paaiškinti įvairias priešybes, paveldimus archetipus,
fobijas ar net prietarus. Prasmingi ne tiek patys mitai,
kiek jų aiškinimai, kurių gali būti be galo daug, pra
dedant religijomis ir baigiant menine kūryba. Kitaip
sakant, tai yra tam tikros žmonių santykių, kompleksų,
gamtos reiškinių, Algirdo Juliaus Greimo žodžiais, figū
ratyvinės išraiškos. Mitinės figūros paprastai veikia ne
tiek religijų, kiek bendruomeninės sąmonės lygmeniu.
Kas šiandien gali tvirtinti, kad mūsų pasakų ir sakmių
velniai, raganos, laumės, laimės, aitvarai, kaukai yra
religinės figūros, atstovaujančios kokiai nors religijai,
nors dar Martyno Mažvydo „Katekizmo“ prakalboje jos
įvardytos kaip krikščionybės konkurentės.
Mitas, kuris reiškiasi kaip stipri prasmių koncentra
cija, ypač palankus meninei kūrybai, nes ir menas yra
savotiškas mitų kūrimas. Tai nėra ir naujos ar senos
pagoniškos religijos ieškojimas, visai ne. Tai tvirtinu
pats būdamas „mitologiškas“.
Beje, ne taip seniai mitas, mitiniai pasakojimai buvo
palankūs pasakyti tai, kas kitais būdais neįmanoma, su
darė vadinamosios Ezopo kalbos pamatą. Taip atsirado
ir mitologinė Kukučio figūra. Tad ar gali Kukutis tapti
kokiu nors šventuoju ar naujos religijos pradininku?
Greimas yra pastebėjęs Jūsų kūryboje tikėjimo reikšmę
ir kartu sunkumą jį apibūdinti, Rimvydas Šilbajoris
pavadinęs Kukutį „graudžiu Rūpintojėliu“. Kiek iš tik
rųjų Jūsų poeziją yra lėmusi religinė dvasia ir kaip ji
pasireiškia?
Man labai netikėta buvo Greimo gana plati mano
eilėraščio „Ašara…“ studija. Ją skaitydamas patyriau,
kaip analizės būdu galima prisikasti ligi giliausių, net
paties autoriaus neįsisąmonintų, tik poezija intuity
viai perteikiamų patirčių. Skaičiau šią studiją ir pats
sau kartojau: taip, tikrai taip. Jis atskleidė, kaip tame
nedideliame kūrinėlyje yra giliai užšifruota tai, ką jau
sakiau – vaikystės krikščioniškas tikėjimas, jo reiški
masis etnokultūriniais vaizdiniais, litanijų ir maldų
intonacijomis.
Beje, šis eilėraštis sukurtas dar „anais laikais“, ir at
rodo keista, kad buvo spausdinamas, deklamuojamas,
cenzūra nedarė jokių kliūčių. Dabar galvoju – kodėl?
Tikriausiai dėl to, kad bukam literatūros reguliuotojui
buvo neįkandama, nesuvokiama, jau nežinoma ir ne
suprantama tai, kas sujudina, pažadina jautriausius ir
paslaptingiausius sąmonės ir pasąmonės klodus, kas
išlieka žmoguje net ir tada, kada jis režimo nuolat per
sekiojamas, slopinamas, užgniaužiamas.
Panašiai „meniškai įslaptintų“ dalykų atrandu dauge
lyje to meto poezijos ir prozos kūrinių, į kurių gilumas
nepajėgė prasiskverbti jokia, net pati pikčiausia cenzūra.
Vilniaus universitete vesdamas literatūros seminarus
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bei pratybas su studentais bandome suvokti tuos giliuo
sius turinius Juozo Apučio, Romualdo Granausko, kitų
prozininkų bei poetų kūryboje, atrasdami ten „įslaptin
tą“ krikščionybę. Taigi atsiveria nepaprastai įdomios
prasminės atodangos, religinė patirtis, kurią neseniai
dengė storas komunistinio režimo ledas. O juk po ledu
išlieka tai, kas giliai įsišakniję.
Taip, ir Kukutis yra šiek tiek nekanoniškas „rūpinto
jėlis“, kuris visus prisileidžia, visus išklauso ir atsako
taip, kaip kiekvienas supranta pagal savo būdą, nuo
taiką, sugebėjimus.
Gyvenimas Jūsų kūryboje nenusakomas loginėmis ka
tegorijomis, apibūdinamas tik tuo, „kam žodžių nėr, kas
vien tiktai klausa“. Atrodo, tame gyvenime yra kažkas
gilesnio, ką galima išvysti vien „sielos akimis“. Kokią
reikšmę perėjimui iš buvimo į nebuvimą ir atvirkščiai
čia turi transcendencija?
Man gyvenimas nėra vien logiškas fenomenas, jis
sunkiai reguliuojamas pagal išankstinius numatymus,
skaičiavimus, brėžinius. Kaip greitai žlunga įvairios
diktatūros, užsimojusios totaliai pagal išankstines dok
trinas tvarkyti ir keisti gyvenimą. Bandoma „logiškai“
atkurti praeitį, nugyventą gyvenimą, rašant istorijas
ar prisiminimus. Bet tai dažniausiai yra tik į praeitį
nukreiptos utopijos, bandant ką nors pateisinti ar iš
teisinti, pagal tai modeliuoti dabartį ir ateitį. Bet tos
logikos greit subyra. Todėl religija, menas ieško patva
resnių žmogaus gyvenimą veikiančių veiksnių.
Štai aš negaliu paaiškinti net savo gyvenimo, kažkas
nuolat išsprūsta galvojant, rodos, apie aiškiausius daly
kus. Priminėt kai kurias mano eilėraščių temas, kurios
su kūryba ir per kūrybą reiškėsi įvairiais pavidalais lyg
ir be mano valios pastangų, atskleisdamos „nelogiškas“
patirtis, kurių tarsi nepatvirtina kasdienė praktika.
Kažkas žmoguje yra įmontuota, kas nėra jis pats, jo
fizinis pavidalas. Paprastai tai vadinama siela. Todėl
man atrodo, kad žmogus gyvena dar ir transcendenci
joje arba kitaip – transcendentinį gyvenimą, kartais to
nesuvokdamas arba tai jausdamas tikėjimo ar kūrybos
aktų metu. Kūryba, Dievas ir religija čia yra arčiausiai
vienas kito, nors yra ir gali būti įvairių filosofinių in
terpretacijų. Šiaip ar taip, fenomenali transcendentinė
valia reiškiasi per žmogiškas patirtis, ypač kai jos nėra
kaip nors užgniaužiamos, ribojamos, veikiamos racio
nalizmo ir prakticizmo. Gyvenimas nesu tikaš.
Jūs aktyviai dalyvaujate visuomenės gyvenime. Kokio
mis krikščioniškomis vertybėmis vadovaujatės socialinėje
ir kultūrinėje veikloje? Kokiomis nuostatomis turėtų būti
grindžiamas bendruomenės, visuomenės formavimas?
Kokiomis vertybėmis norėčiau vadovautis, turėtų
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aiškėti iš ankstesnių atsakymų. Kai kurios jų tikrai
naivios, šiandien niekur nepritaikomos, tinkamos tik
eilėraščiams rašyti. Tai yra tos vertybinės nuostatos,
kurios atsineštos iš vaikystės kaip „naivioji“ katalikiška
valstiečių etika. Iki šiol tai jaučiu kaip stiprų kūrybinį
impulsą. Tačiau vertybinės nuostatos kūryboje ir rea
liame gyvenime labai skiriasi, kartais vienos prieš kitas
stoja piestu. Manyje tarsi nuolat veikia du asmenys, du
gyvenimai, du elgsenos kodeksai – dabartinis ir atsi
vežtas iš vaikystės kaimo. Jau kažkur rašiau, kad esu
kaip bažnyčia su dviem bokštais.
Labai pasigirčiau sakydamas, kad griežtai laikausi
kokios nors susirašytos vertybinės sistemos. Yra tik
siekiamybė: pakantumas, taikdarystė, vengimas pa
kenkti kitam. Šiaip esu prisidaręs visokių negerumų,
vaikystės Martinaitis naktimis man sapnuose vaizduoja,
kaip sėdžiu katile, o velniai ant galvos pila verdančią
smalą. Į šventuosius netinku, bet ir į velnio žabangas
pakliūti nenorėčiau. Dabar apie visuomenę. Priklau
som didžiuliam krikščioniško tikėjimo pasauliniam
kontinentui, esam paveldėtojai ir tęsėjai krikščioniškos
Europos kultūros, kurioje nusistovėjusi ir tam tikra
vertybių sistema, o ją mėgino pakeisti ir sunaikinti bol
ševizmas. Esant krikščioniškai visuomenei, joje vyksta
savaiminiai religinių veiksnių veikiami savireguliacijos
procesai. Tai Lietuvoje per pusę amžiaus buvo pažeista,
tarp žmonių nutrūko religinė komunikacija, kuri lėtai
atsikuria. Būtų negerai primesti kokias nors doktri
nas, kol visuomenė tam nėra pasirengusi, kol paveikta
sekuliarizacijos.
Ar žodis poezijoje gali įgauti sakralinį skambesį ir ar
gali prisidėti prie gyvenimo atnaujinimo, perkeitimo,
nušvitimo? Ar tai priklauso nuo meniškumo, nuo įkū
nytų dorovinių vertybių, nuo Dievo ieškojimo?
Poezija yra ne vien žodžio, bet ir įtaigos menas. Kitaip
tariant, kartais ji pasako daugiau ir svarbiau ne žodžių
tiesioginėmis reikšmėmis, o intonacija, kaip Jūs sakote,
sakraliniu skambėjimu. Juk ji kilo iš kreipinių į aukš
čiausias galias pirmykštėse apeigose, iš magikos, sakra
linių giedojimų, tikint, jog dievai išklauso tik tokią ypa
tingą kalbą. Todėl ji laikyta šventa, o tie, kurie ją kūrė,
rečitavo, giedojo, vadinti išrinktaisiais, žyniais, dievų
pasirinktais pranašauti. Pagal šią tradiciją ir poetai va
dinti talentais, genijais, kurių lūpomis kalba aukščiausia
valia, angelai, o tam tikrais atvejais – piktoji dvasia.
Lietuvių poezija, jos ištakos taip pat paženklintos šven
tumu. Juk pirmoji lietuviška eiliuota kalba, pradedant
Mažvydu, buvo sakralinė, galima sakyti, iki Kristijono
Donelaičio. Būdinga, kad ir pasaulietinė poezija, eilė
raščiai beveik visą XIX a. buvo vadinami giesmėmis, o
poetai – giesmininkais, nes poezija dar vis buvo siejama
ne su skaitymu, o su giedojimu. Mūsų žmonėms eilėraš
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čiai savo forma ir skambėjimu buvo panašūs į jiems
gerai pažįstamas giesmes, „kalnus“, todėl kur nors juos
užtikę bandydavo dainuoti. Be to, mūsų poezijos klasi
ka sukurta kunigų, kurie gerai jautė sakralinių tekstų
įtaigą. Iš čia ir radosi mūsų lyrikos aukštasis stilius,
jo tradicija. Savotišku reformatoriumi reikėtų laikyti
Strazdą, kuris giesmę susiejo su liaudies daina, jos
poetika, padėdamas pamatus savitai lietuvių poezijai.
Apskritai poezija, mano įsitikinimu, yra pastanga
užmegzti ryšį su Kažkuo, kas yra anapus tavo gyveni
mo, kasdieniškų patirčių, kur neįeinama, neatidaroma
rankomis ir protu, bet galima į ten patekti ypatingu
būdu, nušvitimo akimirką.
O to pasiekiama ne vien žodžiu, bet ir ypatingu jo
pavartojimu, skambesiu. Tai visai kita kalbos patirtis,
veikianti visus žmogaus emocinius, jutiminius bei do
rovinius registrus, priartinanti prie didžiųjų dieviškos
paslapties durų. Juk kai klausomės šios kalbos, rodos,
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nieko blogo pasaulyje negali arba neturi įvykti. Dauge
liui mūsų gerai pažįstama ši emocinė kalbos patirtis.
Man labai svarbus šis antrinis, negramatinis žodžio
lygmuo. Beveik nesąmoningai, kaip dabar pastebiu, savo
kūryboje esu naudojęs dar vaikystėje girdėtas ne vien
tautosakos, bet ir giesmių, litanijų, maldų, pamokslų,
raudų intonacijas, tai, kas girdima, kas giliai nusėda
gana paslaptingoje akustinėje atmintyje. Kartais galvo
ju, jog tai yra žmogui duotas kanalas susisiekti su tuo
Kažkuo, kurio vardą draudžiama minėti be reikalo, nes
žodis neperteikia esmės. Ar tai nėra didžioji Dešimties
Dievo įsakymų išmintis?
Šią, pavadinčiau, akustinę kultūrą ypač ištobulino
krikščionybė bei Europos menas, folkloras. Gaila, kad
ji šiandien tokia brutali, skvarbi, kurtinanti, praradu
si žmogaus balsą, nes jo funkcijas vis labiau perima
įvairios audiovizualinės priemonės. Didžiausi dalykai
pasakomi tik savo balsu.
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Mirusio autoriaus metamorfozės

Subjektyvybės problema literatūriniame diskurse

Nijolė Keršytė

Praėjo jau trys dešimtmečiai po to, kai Roland’as Bart
hes’as paskelbė: autorius mirė. Pastaraisiais metais
Vakaruose (ypač Prancūzijoje) pasigirsta autorių bal
sų, mėginančių pasipriešinti tokiam jų numarinimui ir
ieškančių savo gyvybės įrodymo argumentų1. O mūsų
liet uv išk oj e terp ėj e nesama jok ios pom irt in ės nuo
taik os ir tol iau tęs ias i ram us gyv en im as: Liet uv os
humanitariniuose moksluose autoriaus sąvoka atro
do įgavusi amžinybės ir neliečiamybės statusą. Ji ir
toliau lyg niekur nieko sėkmingai parazituoja, retai
kada paliečiama kritinės ar analitinės minties.
Šiame straipsnyje norėčiau ne diskutuoti dėl „mi
rusiojo“ statuso bei teisių, ne reikalauti jo reanima
cij os ar pran aš aut i jo pris ik ėl im ą, bet pas varst yt i,
kaip galima kalbėti apie autoriaus instanciją po to,
kai buvo paskelbta jo mirtis. Kas iš tiesų mirė, arba
kieno mirtis buvo paskelbta? Ką pagaliau reiškia šis
„mirė“? Ar autoriaus mirtis reiškia bet kokios sub
jektyvybės tekste mirtį? Ką reikštų šiandien kalbėti
apie subjektą tekste ar tekstinį subjektą? Ar tai dar
įmanoma?
Svarstant subjektyvybės klausimą literatūriniame
diskurse, autoriaus sąvoka atliks pagrindinės sąvokos
vaidmenį, o kitos sąvokos – pasakotojo, pasakojimo
adresato (skaitytojo), veikėjo – bus aptartos tiek, kiek
pateks į jos orbitą.

1. Autorius miręs. Autorius prisikėlė?
(Roland Barthes)
Jau gerokai prieš paskelbiant autoriaus mirtį, li
ter at ūr os kūr in ys buv o nagr in ėj am as kaip užd ar a
reikšminė struktūra, visiškai neatsižvelgiant į autorių
(pvz., rusų formalistų mokykla). Tačiau tik Prancūzi
joje autorius iškilo kaip problema. 1968 m. parašytas
NIJOLĖ KERŠYTĖ – VU filologijos fakulteto Literatūros teorijos
katedros doktorantė (disertacijos tema „Intersubjektiniai santykiai
literatūriniame diskurse“). Verčia šiuolaikinę prancūzų filosofiją
(I. Levinas, J. Derrida).
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Barthes’o straipsnis „Autoriaus mirtis“ buvo mani
festinio pobūdžio. Tuo metu Prancūzijoje vyko gana
arši kova tarp senosios akademinės ir vadinamosios
„naujosios“ kritikos. Ši kova, kaip, atrodo, ir dauguma
intelektualinių diskusijų Prancūzijoje įgavo politinį
pavidalą – tai buvo kova tarp „konservatorių“ ir „kai
riųjų liberalų“ – ir kaip tik dėl to ji taip įsiliepsnojo,
nes iš esmės čia buvo grumiamasi dėl valdžios, dėl
kontrolės, kurią siekė išlaikyti „akademiniai“ kritikai2.
Kovos pretekstas buvo Barthes’o knyga apie Racine’ą
(priešakines gretas prancūzų tradicijoje užimančio au
toriaus netradicinė interpretacija), kurią kartu su visa
gvardija kritikų užsipuolė prancūzų literatūrologas
Raimond’as Picard’as, gynęs pozityvistines kauzalisti
nio–genetinio determinizmo nuostatas. Atsakydamas
į šį antpuolį, Barthes’as parašė straipsnį „Kritika ir
tiesa“, o po kelių metų – „Autoriaus mirtis“. Pasta
rasis straipsnis išreiškė tam tikras to meto „revoliu
cingai“ nusiteikusių prancūzų intelektualų nuostatas,
intelektualų, kovojusių prieš tam tikrą intelektualinį
reakcionizmą. Tačiau tai nebuvo koks nors regioninis
konfliktas. Jame išryškėjo bendros europietiškos in
telektualinės tendencijos. Todėl, nesileisdama į deta
les, pabandysiu apibendrinti pagrindines to konflikto
priešpriešas.
„Naujieji kritikai“ siekė peržengti bet kokį hierar
chinį dualizmą, kurį, anot filosofų, įsteigė ir daugybę
šimtmečių puoselėjo Vakarų metafizinis mąstymas.
Men in iam e tekst e šį dua l izm ą išr eišk ia skirt um as
tarp vidujybės (giluminė kūrinio idėja, turinys, sig
nifikatas, suvokiamumas protu, logosas, subjektas)
ir išorybės (paviršinė kūrinio išraiška, signifikantas,
jusliškumas, raštas, objektas) arba tarp šaltinio (au
toriaus ar rašytojo dvasia kaip prasmės instancija,
kaip kūrinio prasmės gimimo vieta) ir rezultato (au
toriaus atžvilgiu išoriškas kūrinys). Vidujybė/išory
bė yra erdvinės kategorijos, žyminčios tokį santykį,
kur io antras is nar ys paj ung iam as pirm aj am pag al
1
2

Žr. Couturier M., La figure de l’auteur, Paris: Seuil, 1995.
Žr. Barthes R., Critique et Vérité, Paris: Seuil, 1966.
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panašumo ar atvaizdo principą: išorybė atvaizduoja,
pamėgdžioja, įkūnija „originalą“ – dvasinę substan
ciją, arba vidujybę. Šaltinio/rezultato sąvokos tą patį
santykį nusako per laikinę struktūrą, kai perėjimas
nuo vien o nar io prie kit o (pvz., nuo aut or iaus prie
kūrinio) suvokiamas kaip loginis-priežastinis, o kartu
kreacionistinis ryšys. Meninio teksto interpretatorius
ar lit erat ūros kritikas tokioje santykio strukt ūroje
turi judėti priešinga kryptimi: nuo išoriško kūrinio
prie vidujybę įkūnijančio autoriaus, nuo rezultato prie
šaltinio. Taip suponuojamas neskaidomos vien ov ės
principas: vienas autorius, viena sąmonė, viena pras
mė, viena logika, viena ir absoliuti tiesa.
Tokiai sampratai prieš gerus tris dešimtmečius kaip
tik ir pasipriešino prancūzų intelektualai. „Tekstui
suteikti autorių – reiškia sustingdyti tekstą, priskir
ti jam galutinį signifikatą, uždaryti raštą“3. „Rašto
uždarymas“ čia reiškia niekada nesibaigiančių, bet
vis su nauju skaitytoju bei naujomis epochomis at
sirandančių interpretac ijos galimybių sustabd ym ą,
paskelbus, kad tekstas turi vieną galutinę reikšmę
(„sign ifi k at ą“), kur ią jam pris kyr ė pats aut or ius ir
kurią tereikėjo iššifruoti.
Kas įvykst a pas ip rieš in us šiam aut ok rat in iam
principui? – Inversija dvejopa šio žodžio prasme: 1)
santykio apvertimas, kai tai, kas užėmė centrinę ir
privilegijuotą vietą (vidujybė, autorius kaip prasmės
šaltinis ir pan.), yra suskliaudžiama ir tampa „išoriš
ka“ interpretatoriaus atžvilgiu – ne paneigiama ar
numarinama4, bet padedama į skliaustus, atsisakant
į tai atsižvelgti, – o į jo vietą atsistoja pati „išorybė“
(rašytinis tekstas, išraiškos plotmė ir pan.); taip įvyk
domas „galios“ apvertimas, mat teokratinę signifikato
valdžią keičia decentralizuota signifikantų demokra
tija; 2) vieno nario, kaip šaltinio, patalpinimas, į-ver
timas (inversija) į kitą santykio narį – rezultatą, taip
panaikinant tarp jų priežastinės sekos ryšį; kūrinys
nebeturi jokios kilmės kokioje nors išorėje (vadina
mojoje tikrovėje, kuriai priklauso autorius kaip jus
linė būtybė), jis pats tampa savo kilmės vieta arba
prasmės produkavimo lauku.
Štai tokia būtų glausta ir schematiška istorija apie
tai, kaip literatūros tekstas „neteko“ savo autoriaus.
Šioje netekties istorijoje reikėtų atkreipti dėmesį į tai,
kad autorius čia suvokiamas dvejopa prasme: kaip em
pirinis subjektas (rašytojas) ir kaip transcendentalinis
subjektas (sau tapatus kūrėjas, turintis vienos logi

kos, vienos prasmės monopolį ir esantis „iki“ ar „už“
savo kūrinio, kaip jo prasmės egzistavimo pamatinė
sąlyga, garantuojanti visų kūrinio prasmių sąryšin
gumą, perskaitomumą). Abiem atvejais autorius pri
klauso ikitekstinei tikrovei. Tad Barthes’o skelbiama
autoriaus mirtis – tai autonomiškos bei sau tapačios
subjektyvybės, kaip vienintelės logoso bei galios ins
tancijos, suskliaudimas ir teksto suvokimas anapus
ar nepaisant jos. Tekstas traktuojamas kaip beasme
nė reikšmės gaminimosi struktūra: „rašyti – tai per
iša nkst inį bea sm eniškum ą [...] pasiekt i tokį tašką,
kuriame veikia, ‘atliktyje dalyvauja’ [performe] vien
kalba, o ne ‘aš’…“5.
Taigi ar paskelbus „autoriaus“ mirtį, dar įmanoma
kokia nors prasme kalbėti apie subjektyvybę tekste?
Ar autoriaus, kaip ikitekstinės subjektinės instancijos,
paneigimas neišvengiamai reiškia ir subjektyvybės
nusitrynimą paties teksto struktūrose? Pagaliau, ar
autorius, miręs kaip empirinis ir transcendentalinis
subjektas, nėra persikūnijęs į „tekstinį“ subjektą ar
subjektus?
Nors Barthes’as raštą (tekstą) sieja su beasmeniš
kumu, bet vis dėlto neatsisako tam tikros subjekto
instancijos. Tiesą sakant, to Barthes’as ir negalėtų
padaryti, nes raštą jis lygina su performatyviniu kal
bos aktu: „…rašymas […gali žymėti] tai, ką Oxfordo
filosofais sekantys kalbininkai vadina performatyvu
– reta žodine forma (išskirtinai pateikiama esamojo
laiko pirmu asmeniu), kurios sakymo nesudaro joks
kit as tur in ys (joks kit as pas ak ym as), išs kyr us pa
tį aktą, kuriuo sakymas yra skelbiamas [se profêre]:
kažkas panašaus į karalių ‘Skelbiu’ ar senovės poetų
‘Giedu’“6. Toks kalbinis aktas savaime reikalauja sa
kančio ar skelb iančio (adresant o) ir jį „prii manč io“
(adresato) instancijos. Šie subjektai konstituojasi tik
per kalbinį aktą ir jame. Kaip tik tokie subjektai –
rašantysis („skriptorius“) ir skaitytojas – „palaidoja
Autorių“ ir užima jo vietą7. Jie egzistuoja tik tiek ir
tol, kol veikia: kalba, rašo, skaito. Tai gryni veiksmo
subjektai, arba sakymo-rašymo aktantai, o ne kokios
nors vienalytės bei autonomiškos substancijos. Tai,
ką jie sako, nebeatsiejama nuo to, ką jie daro8. Tai
kalbiniai, gramatiniai, bet ne empiriniai, psichiniai
asmenys: „…kalba žino ‘subjektą’, o ne ‘asmenį’; šis
subjektas už jį apibrėžiančių sakymo akto ribų yra
tuščias, ir jo užtenka tam, kad jis galėtų iškalbėti, t.
y. išeikvoti kalbą“9.

3
Barthes R., La mort de l’auteur in Le bruissement de la langue (Essais
critiques IV), Paris: Seuil, 1984, p. 68.
4
Šia prasme gyvų autorių maištas atrodo kiek komiškas: niekas jų
neneigia ir nenumarina, tiesiog juos nutyli (išskyrus biografus ar istori
kus), kalbėdami apie jų kūrinį, kuriam pripažįstama nepriklausomybė
autoriaus atžvilgiu, o ne vasalitetas.
5
Op. cit., p. 64.

Ibid., p. 66–67.
Ibid., p. 67. „…autorių panaikinti rašto naudai (o tai, kaip matysi
me, reiškia, kad autoriaus vietą užima skaitytojas)“ (p. 65), „skaitytojo
gimimo kaina – Autoriaus mirtis“ (p. 69).
8
Žr. Austin J. L., How to do Things with Words, Oxford University
Press, 1962.
9
Ibid., p. 66.
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Barthes’o teorijoje tekstas nebėra jo atžvilgiu išoriš
ko kūrėjo (autoriaus) sukurtas produktas, atiduotas
kit o, taip pat jo atžvilg iu išoriško bei aut onom iško
subjekto (skaitytojo) vartojimui. Tekstas nebėra mai
nų objektas, kuriuo apsikeičia autonomiški subjektai.
Suvokiant tekstą kaip kalbinį aktą, o ne kaip užbaig
tą komunikacijos produktą, panaikinama bet kokia
subjekto–objekto (teologinėje plotmėje kūrinio–kūrėjo)
arba vidujybės ir išorybės, kurią toji vidujybė emanuo
ja (autorius) arba įsavina (skaitytojas), priešprieša.
Kaip ir performatyvinis kalbos aktas, tekstas aprėpia
kalbinio akto dalyvius ir taip nebelieka jokios išorės
(užt ekstin ės mat er ial ios tikr ov ės) nei jok io vid aus
(ikitekstinės dvasinės, psichinės tikrovės).
Čia nebelieka skirtumo tarp to, kas gyva ir negyva
(tradiciškai gyvybė, gyvastis priskiriama „tikrovei“, o
negyvumas, dirbtinumas – kūriniui, tekstui). Jį keičia
skirtis tarp to, kas kalbiška, ir to, kas nekalbiška. Kaip
tik tai, kas neturi kalbinio pavidalo, ir yra paskelbia
ma mirusiu. Vienintelė gyvasties, galios ir veikimo
terpė – kalba. Subjektas gyvuoja ir veikia tiek, kiek
kalba. Būtent kalba yra tas bendras „vardiklis“, kurio
dėka gyvas kalbantis subjektas iš esmės nesiskiria nuo
„sukurto“ arba tekstinio subjekto. Tiek, kiek abu yra
kalbantys subjektai, tiek jiems galioja tie patys gra
matikos, stilistikos, retorikos dėsniai bei principai.

2. Tekstas kaip sakymo aktas. Naratologi
ja
Ilg ą laik ą aut or iaus mirt is buv o siej am a su bet
kokios subjektinės instancijos tekste mirtimi. Buvo
linkst am a tekst ą int erp ret uot i kaip ikis ubj ekt in ių
strukt ūr ų rea l iz ac ij ą (strukt ūr al izm as, sem iot ik a)
arb a demaskuoti, dekonstr uoti jame glūd inčias są
monės intencijas, parodant, kad jos yra valdomos bei
sąlygojamos ikisąmoninių bei ikiloginių principų (po
ststruktūralizmas, dekonstrukcionizmas). Tačiau per
kelis paskutiniuosius dešimtmečius išryškėjo naujos
tendencijos. Šalia teksto kaip rašto – anoniminės iki
subjektinės reikšmių struktūros – teorijos vis dau
giau imta kalbėti apie tekstą kaip diskursą. Kitaip
sakant, ieškoma teksto, kaip kalbinės sistemos, pa
ralelių su kalbiniu procesu, su sakymo aktu, užuot jį
interpretavus kaip anoniminių užbaigtų pasakymų
visum ą. Aug ant susidomėjimui sakymo bei diskur
so problematika, iš naujo sugrįžtama prie subjekto
klausimo. Tačiau jau nebe prie autonomiško, vieningo
ir sau pak ank am o subj ekt o, bet prie kalb in io arb a
tekstinio subjekto. Toks subjektas suvokiamas ne kaip
sau vidujybę išreiškiantis, bet kaip per kalbą (tekstą)
ir kalboje (tekste) su kitu subjektu užmezgantis ryšį
subjektas.
Kuo ypatingas sakymo (énonciation) aktas ir kuo jis
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skiriasi nuo pasakymo (énoncé)? Sakymas neatsieja
mas nuo konkrečios situacijos, kurioje jis atliekamas,
ir nuo konkret aus atlikėjo – sakyt ojo arba sakymo
adresanto (énonciateur), kuris kam nors „adresuoja“,
„skiria“ savo sakymą, kreipiasi į savo adresatą (énon
ciataire). Kalboje tokią situaciją tiesiogiai nurodo as
meniniai įvardžiai ir laiko bei vietos prieveiksmiai,
žym int ys sak yt oj o sant yk į su sak ym o adr es at u (jų
pozicijų pasiskirstymą), o netiesiogiai – įvairūs mo
daliniai veiksmažodžiai, būdvardžiai ar prieveiksmiai
(atrodo, galbūt, neabejotina ir t. t.), kuriais sakytojas
išreiškia savo vertybinę poziciją to, ką jis sako, atžvil
giu. Iš esmės nėra neutralių pasakymų, net ir pats
beasmeniškiausias diskursas implikuoja sakytoją bei
jo santykį su sakomais dalykais. O to santykio slė
pimas arba vengimas jį parodyti, pvz., moksliniame
diskurse, kur prisidengiama „nešališko“, „objektyvaus“
kalbėjimo kauke, rodo tam tikrą sakytojo poziciją arba
jo prisiimtą vaidmenį.
Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, jog tekstas su sa
kymu neturi nieko bendra ir tėra grynas milžiniškas
pas ak ym as, nes jis jau vis išk ai atit rūk ęs nuo sav o
pirminės situacijos, kurioje buvo „atliekamas“; jo sa
kytojas (autorius, rašytojas) – „miręs“, t. y. pats vi
siškai „susvet im ėjęs“ su sav o pasakym u (sakytojas
gyvuoja tik tol, kol jis sako ar rašo), o jo adresatas
(skait yt oj as) yra nea pibr ėžt as. Taig i nuo gyv os sa
kymo situacijos tekstas visada yra „atjungtas“, kaip
sako semiotikai.
Be abej o, raš yt in is tekst as nėr a kok ia nors gyv o
kalbėjimo imitacija, tad tikrovėje vykstantis „grynas“
arba „gyvas“ sakymas skiriasi nuo jau užrašyto, užfik
suoto, pasakymu paversto sakymo. Tačiau kiekvienas
pasakymas neišvengiamai implikuoja sakymą. Tokią
nuostatą bene pirmasis ėmė skelbti žymus prancū
zų kalbininkas Émile’is Benveniste’as, o savo tyrimų
aksioma ją pavertė naratologais pasivadinę prancūzų
teoretikai (Gérard’as Genette’as, Cvetanas Todorovas,
iš dalies prie jų prisijungęs Barthes’as). Jų įsitikinimu,
iš pasakymų visumos – pasakojimo [récit] – galima
rekonstruot i sakym o arb a pasakojim o akt o [narr a
tion] situaciją. Be abejo, naratyvinis diskursas, kaip
sakymo struktūra, yra daug komplikuotesnis už gyvo
sakymo aktą. Sakym as pasakyme arb a pasakojimo
aktas (naracija) pasakojime turi nuosavus dėsnius bei
principus, kurių neaptiktumėme gyvame sakymo akte.
10
Prancūzų intelektualų terpėje iš esmės esama dviejų naratologijų.
Viena yra teminė, analizuojanti naratyvinio diskurso turinį arba „turinio
formą“ – tai naratyvinio diskurso semiotika, kitaip dar vadinama Algir
do Juliaus Greimo semiotika. Tai ankstyvasis šios semiotikos etapas,
kuriame nagrinėjama pasakymų plotmė, beveik nekreipiant dėmesio
į tai, kokioje situacijoje sakomi tie pasakymai. Kita naratologija, kuria
Prancūzijoje daugiausia užsiima Genette’as, yra formalioji arba modali
nė. Ji ir analizuoja pasakojimą kaip istorijų „reprezentavimo“, pateikimo
būdą. Barthes’as ir Todorovas naudojasi tiek semiotika, tiek formaliąja
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Šių dėsnių metodologine analize ir užsiima naratyvinio
diskurso teoretikai, analizuojantys, kaip pateikiama
istorija, kaip sutvarkoma, sukonstruojama naratyvinė
informacija, nepriklausomai nuo jos turinio10.
Naratologai nesileidžia į abstrakčius samprotavi
mus apie rašytinį tekstą, bet apsiriboja konkrečiais
naratyviniais diskursais. Jų teorijoje paslaptingasis
Barthes’o skriptorius, kaip mirusio autoriaus meta
morfozė, perkrikštijamas pasakotojo vardu. Narato
logai daugiausia nagrinėja vieną kalbinio akto pusę,
t. y. pasakotoją, kaip kalbantį subjektą: kaip pasa
kotojas dėsto pasakojamą istoriją arba įvykius (tai
pasakojimo laiko analizė: pasakojamų įvykių tvarka,
tempas, dažnis), kaip jis konstruoja pasakojimą kaip
kalbinį tekstą (gramatinė–sintaksinė, taip pat pasa
kojimo lygmenų, t. y. pasakojimo pasakojime bei jų
kombinacijų analizė), pagaliau, kokioje situacijoje jis
dėsto pasakojimą (kokį gramatinį asmenį pasirenka,
ar pats dalyvauja pasakojime kaip veikėjas, ar kalba
tik iš šalies)11. Du pastarieji analizės planai leidžia
atskleisti pasakotojo kaip kalbančio subjekto ryšį su
kitais kalbiniais subjektais. Naratologų supratimu,
kitas galimas pasakojimo subjektas – tai jo adresatas
[narrataire] (pasakojimo suvokėjas arba skaitytojas12).
Tačiau šitaip jie išveda pernelyg tiesioginę paralelę
tarp pasak oj im o kaip teksto ir pok alb io, gyv os ko
munikacijos.
Naratyvinio diskurso sakymo struktūros yra daug
sud ėt ing esn ės nei gyv o kalb ėj im o ta prasm e, kad
jame paprastai dalyvauja daugiau nei du kalbiniai
subjektai. Minimalią sakymo struktūrą naratyvinia
me diskurse turėtų sudaryti trys nariai: pasakojimo
adresantas (pasakotojas), pasakojimo adresatas ir pa
sakojimo dalyvis (veikėjas)13. Ryšys tarp pasakotojo
ir pasakojimo adresato pasakojime dažniausiai yra
implicitiškas, neakivaizdus, rekonstruojamas iš tam
tikrų gramatinių bei struktūrinių pasakojimo formų,
mat pasakojimo adresatas nepriklauso tai pačiai plot
mei kaip pasakotojas ir išvis neturi savo kalbos14. O
štai veikėjo santykis su pasakotoju gali būti tiesio
ginis, „abipusis“, pagaliau, kalboje ir per kalbą besi
reiškiantis santykis (turiu omenyje vadinamuosius

homodiegetinius pasakojimus, kuriuose pasakotojas
kartu yra ir veikėjas šalia kitų veikėjų). Tiesa, vei
kėjas priklauso pasakymo plotmei, tačiau tam tikrais
pasakojimo momentais jis pats gali tapti kalbančiu ar
pasakojančiu ir šitaip pereiti į sakymo plotmę, kuriai
priklauso pasakotojas. Negana to, veikėjo sakyme (ar
pasakojime) pats pasakotojas, kaip vienas iš veikėjų,
gali tapti sakymo (pasakojimo) „objektu“ ir taip atsi
durti pasakymo plotmėje.
Deja, naratologijoje veikėjas aptariamas vien pasa
kymo plotmėje, t. y. kaip pasakojamos istorijos dalyvis,
kaip vienas iš pasakojimo objektų tarp kitų ar kaip
veiksmo „ramstis“, kurio dėka juda visas pasakojimas
ir kuriuo remiasi veiksmo intriga (pastaroji samprata
– aristoteliška). Tokiu atveju jis arba traktuojamas
kaip naratyvinės programos dalis (semiotikoje), arba
išvis ignoruojamas, tariant, jog būdamas vien naraty
vinio diskurso objektas (ar „pseudo–objektas“), kurį,
kaip ir vis us išg alv ot us obj ekt us, disk urs as siek ia
apr aš yt i, pat eikd am as jų veiksm us, mint is bei žo
džius, veikėjas nedomina pasakojimo analizės, kuri
nukreipta į naratyvinį diskursą, o ne jo objektus15.
Tokia kai kurių naratologų, konkrečiai Genette’o,
nuostata suponuoja, jog pasakotojas priklauso sakymo,
o veikėjas – pasakymo plotmei ir jog tas plotmes gali
ma vienareikšmiškai atskirti. Tačiau paties Genette’o
atliekama pasakotojo instancijos bei pasakojimo lyg
menų analizė rodo, jog pasakotojas, kaip ir veikėjas, iš
esmės priklauso (ar gali priklausyti) abiem plotmėm.
Tad veikėjas yra ne tik pasakojimo „objektas“, bet ir jo
subjektas, sakymo subjektas tiek, kiek jis pats kalba,
tiek, kiek iš pasakymo plotmės (kur jis yra tai, apie
ką pasakojama) pereina į sakymo plotmę (kur jis yra
tas, kuriam pasakotojas leidžia kalbėti pačiam).
Taig i nar at ol og ai užs ii m a vien pas ak ot oj o ir pa
sakojimo adresato ryšio aptarimu ir dažnai apsiriboja
naratyvinių diskursų klasifikacija. Pasakojimą jie su
paprastintai suvokia kaip vieno subjekto (pasakotojo)
adresuojamą „pranešimą“ kitam subjektui (pasakojimo
adresatui) ir daugiausiai užsiima viena šio komuni
kacijos akto puse: kaip pasakotojas „užkoduoja“ savo
„pranešimą“, atsižvelgdamas į jo adresatą. Pasako

naratologija (toliau ją vadinsiu tiesiog naratologija, o pirmąją – semio
tika). Tiesa, per paskutinįdešimtmetį skirtumas tarp semiotikos ir nara
tologijos pamažu nusitrynė, mat sakymo plotmės analizė tapo norma
bet kokiam teoretikui, užsiimančiam naratyviniu diskursu.
11
Pirmuoju atveju pasakotojas vadinamas homodiegetiniu, t. y.
priklausančiu istorijai (diçgçsis), dalyvaujančiu pasakojamuose įvy
kiuose kaip vienas iš veikėjų, o antru – heterodiegetiniu, t. y. apie
istoriją pasakojantis tarsi iš šalies.
12
Tiesą sakant, skaitytojo, kaip ir autoriaus sąvoka, kaip užtekstinė ir
suponuojanti empirinę bei psichinę būtį, nevartojama naratologijoje.
Skaitytojas – tai ekstradiegetinis, t. y. pasakojamos istorijos atžvilgiu
išoriškas ir joje nedalyvaujantis adresatas. Tačiau jeigu jis yra ekspli
citiškai konstituojamas pasakojime (žr. 14 nuorodą), tuomet jis virsta
intradiegetiniu pasakojimo adresatu.

13
Be abejo, tai nereiškia, kad negalima aptikti redukuotų tokios mini
malios struktūros pavyzdžių, kai, pvz., pasakotojas ir veikėjas sutampa
pirmo asmens homodiegetiniame pasakojime (pvz., išpažintiniame
romane arba autobiografijoje).
14
Išimtis – tos pasakojimų vietos, kuriose pasakotojas tiesiogiai
kreipiasi į tariamą skaitytoją, prašydamas jo pagalbos (pvz., Tristramas
Shandy to paties pavadinimo Laurence’o Sterne’o romane), atsiklaus
damas jo nuomonės ar tiesiog mėgindamas numatyti galimą jo reakciją.
Tačiau ir šiuo atveju, nors pasakojimo adresatas ir įeina į pasakojimo
sceną, jis lieka bebalsis ir bekalbis. Apie tai plačiau žr. Eco U., Lector
in fabula, Paris: Grasset, 1985.
15
Žr. Genette G., Nouveau discours du récit, Paris: Seuil, 1983, p.
93–94.
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Bachtino teorija šiame kontekste svarbi dėl dviejų
priež asčių. Visų pirm a dėl itin šiuolaik iškos poe ti
nės kalbos bei teksto sampratos. Kelis dešimtmečius
prieš manifestinius Barthes’o straipsnius Bachtinas
atsisako kalbą traktuoti kaip vieningą ir vienalytę
gramatinę–loginę sistemą ir atkreipia dėmesį į tai,
kas ligi tol kalbininkų buvo ignoruojam a: kalb in ės
praktikos, t. y. konkrêčios kalbos realizacijos skirtin
guose socialiniuose sluoksniuose bei kultūrinėse ideo
loginėse terpėse16. „Literatūrinės kalbos vienovė – tai
ne vienos uždaros sistemos vienovė, bet nepaprastai
sav ot išk a sus il iej us ių ir vien a kit ą įsis ąm on in us ių
kalbų vienovė.“17 Atitinkamai literatūrinį tekstą (ro
maną) Bachtinas suvokia ne kaip gramatikų aprašomą
vieningos literatūrinės ar bendrinės kalbos užbaigtą
visumą, bet kaip skirtingų kalbėjimo ar šnekos18 ak
tų, soc ial in ių, kult ūr in ių, ideo l og in ių „dial ekt ų“ ar
kalbėsenų sąveiką, „dialogą“ konkrečioje tekstinėje
erdvėje. Tačiau tai nėra anonimiška polifonija, kaip
kad ją vėliau interpretavo Julija Kristeva, dialoginio
intersubjektyvumo sąvoką pakeitusi intertekstualumo

sąvoka19. Literatūros kūrinys, Bachtino supratimu,
yra ne konk ret i abstr akč ių ikis ubj ekt in ių kalb in ių
struktūrų realizacija, bet gimsta iš dviejų skirtingų
sąmonių sąveikos, dvie-jų būtybių su–būties (savotiš
ko Mitsein), sambūvio20. Tos sąmonės – tai autoriaus
ir herojaus sąmonės.
Be abejo, kalbėjimas apie sąmonę ar skirtingų są
monių susitikimą tekste iš šiuolaikinės perspektyvos
atr od o maž ų maž iaus iai prob lem išk as. Ypač kai jų
tarpusavio santykis atskleidžiamas aristotelinėmis
ir krea c ion ist in ėm is XIX a. kat eg or ij om is, kaip tai
dar om a Bacht in o stud ij oj e „Aut or ius ir her oj us es
tetinėje veikloje“ (1920–1924), kur keliamas klausi
mas, kokiu būdu viena sąmonė (autorius) meninėmis
priemonėmis įformina, sukuria kitą sąmonę (herojų).
Autorius čia suvokiamas ne kaip konkretus žmogus,
ne kaip empirinė būtybė, bet kaip kūrėjas, taigi kaip
transcendentalinis subjektas21. Autoriaus ir herojaus
sąmonėms nusakyti Bachtinas, nors to ir neeksplikuo
damas, naudojasi aristoteliškomis formos ir materijos,
aktyviojo ir pasyviojo prado kategorijomis. Herojus
priklauso „gyvenimo“ arba pažintinei-praktinei-etinei
turinio (ma-terijos) plotmei, o autorius esąs šio bega
linio turinio estetinis įforminimas, užbaigimas. Būtų
galima manyti, kad autoriui esant gryna estetine for
ma (arba vien „principu“), jis kartu su herojumi tėra
antropomorfizuotos („sąmonėmis“ vadinamos) beasme
nių principų figūros, Bachtino teorijoje išlikusios vien
dėl XIX–XX a. pradžios metafizinių „prietarų“. Tačiau
Bachtinas nuolat pabrėžia, kad autorius ir herojus yra
asmenis įkūnijančios instancijos, nesutampančios ir
nesusiliejančios skirtingos sąmonės. Tokia aristote
lizmo (forma/materija) ir hegelizmo (nesusiliejančios
skirtingos sąmonės) samplaika dar labiau komplikuo
jasi, turint omenyje tai, kad sąmonę Bachtinas suvokė
ne idealistiškai, bet fenomenologiškai – kaip apibrėžtą
vietą (erdvę) užimančią ir apibrėžtą (egzistencinę) lai
ko struktūrą turinčią sąmonę. Tačiau jei kalbant apie
herojaus sąmonę problemų nekyla, tai lieka neaišku,
kaip šia prasme galima kalbėti apie autoriaus sąmonę,
jei autorius tėra „gyvenimiškos materijos“ įforminimo
principas. Aprašydamas, kaip autoriaus sąmonė erd
viškai-laikiškai-estetiškai įformina herojaus sąmonę,
autorių Bachtinas tarsi palieka anapus laiko ir erdvės.
Tokiu atveju kyla pagunda autoriaus sąmonę suvokti

16
„Ñėîâî â Šîìąíå“, in: Įąõòčí Ì., Âîïšîñū ėčòåšąòóšū č ýñòåòčêč, Ìîñêâą:
Õóäîęåñòâåííąÿ ėčòåšąòóšą, 1975, c. 82–88. Prancūziškame Barthes’o

instancijos (žr. „Ïšîįėåìą šå÷åâūõ ęąíšîâ“, in: Įąõòčí Ì., Ýñòåòčêą ñėîâåñíîãî
òâîš÷åñòâą, Ìîñêâą: Čñêóññòâî, 1979).

jimo, kaip intersubjektinių santykių lauko, apiman
čio skirtingoms plotmėms priklausančius kalbinius
subjektus, kurie persipina ar „susitinka“ pasakojimo
struktūrose, samprata naratologijai yra svetima.
Tokios sampratos atramų tenka ieškoti už šiuolaiki
nių naratyvinio diskurso teorijų ar net iki jų. Jos „pra
dininku“ galima būtų laikyti rusų teoretiką, filosofą ir
literatūrologą Michailą Bachtiną. Tiesa, atsigręžimas į
Bachtino darbus šiame kontekste gali atrodyti anach
ronistiškas, juolab kad vėl teks sugrįžti prie autoriaus
sąvokos. Tačiau nei chronologiniai, nei kultūriniai ar
idėjiniai skirtumai, kurie būtų svarbūs istorikui ar
kultūrologui, čia neturi esminės reikšmės. Mano su
pratimu, yra įmanomas tam tikras Bachtino teorijos
perrašymas ir įrašymas į šiuolaikinės literatūrologijos
lauką, tačiau tam reikia kritiškai permąstyti pagrin
dines jo vart ojam as aut oriaus ir herojaus sąv ok as.
Toks permąstymas praverstų ir mūsų literatūrologams,
visiškai neanalitiškai ir nekritiškai vartojantiems ir
painiojantiems autoriaus ir pasakotojo sąvokas.

3. Autoriaus, herojaus ir pasakotojo san
tykių problema (Michail Bachtin)

kontekste tai bus pavadinta le bruissement de la langue – „kalbos
klegesys, gausmas“.
17
Ibid., c. 107–108.
18
Prancūzų kontekste tai būtų langue ir parole, o rusų – ÿçūê ir šå÷ü
perskyra, o teksto plotmėje prancūzų daroma perskyra tarp pasakymo
[énoncé] ir sakymo [énonciation] lygmens atitiktų Bachtino daromą
perskyrą tarp žodžio bei sakinio (kaip gramatinių vienetų) ir pasisakymo,
ištaros [âūñêąçūâąíčå], kuri, kaip ir sakymas, neatsiejama nuo sakančiojo
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19
Žr. Kristeva J., Semeiotikç. Recherche pour une sémanalyse, Pa
ris: Seuil, 1969.
20
Ąâòîš č ãåšîé â ýñòåòč÷åñêîé äåÿòåėüíîñòč , in: Įąõòčí Ì., Ýñòåòčêą
ñėîâåñíîãî òâîš÷åñòâą, c. 25.
21
Pats Bachtinas jo taip nevadina, tačiau tokią autoriaus interpretaciją
netiesiogiai palaiko tai, kad Bachtinas laikė save Kanto bei neokantininkų
sekėju ir jų idėjas taikė meninio kūrinio estetikai.
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arba kaip visas kitas (veikėjų) sąmones aprėpiančią
ir prilygstančią absoliutinei (hegeliškai) ar dieviškai
sąmonei, arba kaip į jas suskylančią schizofrenišką
sąmonę. Taigi nei vienu, nei kitu atveju nebūtų gali
ma kalbėti apie skirtingas sąmones. Norint išspręsti
šią problemą, reikia atsakyti į klausimą, kokiu būdu
autoriaus sąmonė, kaip fenomenologiškai konkreti,
reiškiasi tekste, kokiu būdu įmanoma ją lokalizuoti,
nustatyti jos „poziciją“. Šis klausimas neišvengiamai
implikuoja kalbos problemą, mat kaip tik per kalbą
abstraktus estetinio įforminimo principas gali įgau
ti apibrėžtos, faktinės sąmonės konkretumą. Tačiau
rašydamas šią studiją Bachtinas dar operavo tradi
cinėmis ontologinėmis–metafizinėmis kategorijomis
ir kalbos problema jam atrodė šalutinė22.
Kaip tik vėliau (1934–1935) parašytame milžiniš
kame straipsnyje „Žodis romane“ Bachtinas aptaria
autoriaus ir herojaus kaip kalbinių sąmonių specifiką.
Autorių ir herojų jis traktuoja ne kaip psichinius ir
ne kaip grynus gramatinius asmenis, kalbinę sistemą

reprezentuojančius abstrakčius subjektus, bet kaip
kalbėjimo subjektus, kurie kaip tik dėl to kartu yra
ir gyvi, konkretūs socialiniai subjektai, būtent kalba
išreiškiantys savo istorinį, kultūrinį, socialinį, profe
sinį, ideologinį, vertybinį apibrėžtumą bei priklauso
mybę. Tačiau humoristinio romano autoriaus kalbai
aptarti skirtame minėto straipsnio skyriuje Skirtingos
kalbėsenos romane paaiškėja, kad autorius iš esmės
neturi vienos kalbos, jis kalba „kalbomis“ – sociali
nėmis, ideologinėmis, žanrinėmis – jas imituodamas,
stilizuodamas, parodijuodamas, tad visą laiką kalbė
damas tarsi ne savo balsu ir tik retai prabildamas
tiesiogiai23. Gali susidaryti įspūdis, kad visa autoriaus
veikla yra tarsi negatyvi, nes autorius reiškiasi per
atsiribojimus, distanciją, nesusitapatinimą su jokia
konkrečia pozicija (kalbėsena) – tai grynos, jokios sub
stancijos neturinčios formos veikla. Bijodamas, kad
toks „žaidimas kalbomis“ gali būti palaikytas auto
riaus neatsakingumu ar dar blogiau – jokios pozicijos
neturėjimu, Bachtinas čia pat priduria: „Šis žaidimas

22
Tuo metu jis laikėsi nuostatos, kad kalba tėra medžiaga mate
rijos įforminimo darbe, taigi tarsi antraeilis dalykas, neturintis esminės įtakos pačiam įforminimui (kūrybai). Žr. Bachtino straipsnį „Ïšîįėåìą
ñîäåšęąíčÿ, ìąòåščąėą č ôîšìū â õóäîęåñòâåííîì òâîš÷åñòâå “ (1924).
23
„Prozininko kalba išsidėsto pagal didesnį ar mažesnį artimumo
laipsnį autoriaus bei jo galutinės prasminės instancijos atžvilgiu: vie
ni kalbos elementai tiesiogiai ir netarpiškai (kaip poezijoje) išreiškia
prasmines ir ekspresyvines autoriaus intencijas, kiti šioms intencijoms
suteikia kitą prasmę [ïšåėîìėÿžò]; autorius iki galo nesisolidarizuoja

su šiais žodžiais ir pabrėžia juos ypatingai – humoristiškai, ironiškai,
parodijuojamai…“ (Ñėîâî â šîìąíå, c. 111–112). Tai nėra kokia nors vien
meninei kūrybai būdinga kalbinė praktika. Kiekvienas žmogus, priklausomai nuo situacijos, kalba skirtingais „dialektais“ ar kalbėsenomis
(pvz., profesinė, buitinė, proginė, draugų grupės žargono kalba ir
pan.), tačiau literatūros kūrinio autorius sugeba tas kalbas pateikti kaip
tarpusavyje persipinančias (jis sugeba į vieną pažvelgti kitos žvilgsniu),
susišaukiančias, sueinančias į dialoginį santykį.

Alvydas Lukys. GT Paketas. 1996. Fotografija
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kalb om is ir dažnas visiškas tiesiog inio, absoliučiai
såvo žod žio neb uv im as, žinom a, nė kiek nesum aži
na viso kūrinio bendro esminio intencionalumo, t. y.
ideologinio įprasminimo“24.
Kyl a klaus im as, kok iu būd u gal im a kalb ėt i apie
autoriaus instanciją, kaip apie tekstinę realybę, ko
kiu būdu nustatyti autoriaus poziciją tekste? Kas gali
garantuoti, kad vieni, o ne kiti pasakymai tiesiogiai
išr eišk ia aut or iaus int enc ij as? Kuo remt is? Ideo l o
ginėmis konkretaus autoriaus pažiūromis, jo pasisa
kymais spau-doje ar jo biografija? Bet juk šitaip bus
apeliuojama jau nebe į autorių kaip kūrėją (įformini
mo principą), o į gyvą autorių, nuo kurio Bachtinas
atsiriboja. Tokiu atveju neaišku, kokiais kriterijais
galima nustatyti, kiek, pvz., Fiodoro Dostojevskio kaip
kūr ėj o pozic ij a art im a Mic hail ui, o kiek Ivan ui ar
Aliošai Karamazovams.
Konkrečiuose Bachtino pateikiamuose autoriaus kal
bos analizės pavyzdžiuose galima matyti, kad tai, ką
jis vad in a aut or iaus kalb a, iš ties ų yra pas ak ot oj o
kalba. Tiesa, šis rusų teoretikas pats vartoja pasako
tojo sąvoką, tačiau itin siaura prasme – tai specifiškai
išskirtas, stilizuotas, apibrėžtą (dažnai tautosakinį)
vaidm en į atl iek ant is pas ak ot oj as 25 – tuo tarp u bet
kokį kitą, t. y. „neutralų“ pasakotoją jis vadina auto
riumi. Bachtinas pabrėžia, kad stilizuotas pasakotojas
nesutampa su autoriumi, jis kalba „svetima kalbėse
na“ „realios ar galimos tiesioginės autoriaus kalbos
atžvilgiu“ (bet kaipgi identifikuojama toji tiesioginė
autoriaus kalba?) ir „svetima kalba“ „tam tikros rūšies
literatūrinės kalbos, kuriai priešpriešinama pasako
tojo kalba, atžvilgiu“26 (bet juk literatūrinė kalba ne
turi nieko „individualaus“ – tai beasmenė, tad jokiam
konkrečiam autoriui nepriklausanti kalba). Akivaizdu,
kad autorius nesutampa su pasakotoju, lygiai kaip jis
nesutampa su jokiu herojumi. Tiesą sakant, autorius
su niekuo nėra sutapatinamas, nes jis yra „grynoji
forma“, jis yra viskas ir niekas konkrečiame tekste.
Tad kaip jį užčiuopti?
Bachtinas tam tikras pasakotojo instancijas atski
ria nuo autoriaus, o kitas visai neproblemiškai su juo
sutapatina. Tai, kad pasakotojas kalba taisyklinga
literatūrine kalba (skirtingai nuo stilizuoto pasakotojo

kalbos), dar negarantuoja jo sutapimo su autoriumi.
Juk tai taip pat gali būti tik vienas autoriaus atlieka
mų „vaidmenų“ (pvz., intelektualus, visažinis pasako
tojas), kaip ir stilizuoto pasakotojo atveju. Bachtinas
taip ir sako: „Autorius yra ne pasakotojo kalboje ir
ne normalioje literatūrinėje kalboje, su kuria susijęs
pasakojimas (nors jis gali būti artimas vienai ar kitai
kalbai), bet jis naudojasi tiek viena, tiek kita kalba,
idant savo intencijų iki galo neatiduotų nė vienai iš
jų: jis naudojasi šia sąšauka, šiuo kalbų dialogu kiek
vieną savo kūrinio akimirką, idant pats kalbos atžvil
giu liktų tarsi neutralus, trečias dviejų ginče“27. Tad
autorius visuomet atlieka vieną formalią funkciją: jis
žymi distanciją ne tik to, kas sakoma, atžvilgiu, bet
ir to, kaip sakoma – taigi pačios kalbos! – atžvilgiu.
Dėl to iš esmės nesama aiškių kriterijų, kaip nusta
tyti, kada autorius solidarizuojasi su pasakymu bei
jo stilistika, o kada nuo jo atsiriboja, kadangi auto
rius neturi nuosavos kalbos, o juk tik kalba suteikia
galimybę konkrečiame tekste identifikuoti vertybines
teksto subjektų pozicijas.
Tad kokiu pagrindu Bachtinas skiria autoriaus ir
pasakotojo instancijas? Manau, kad jis tai daro remda
masis viena jo paties neįsisąmoninta prielaida, senu
lit er at ūr ol og in iu priet ar u – tar iam a pers kyr a tarp
vaizdavimo ir pasakojimo (showing ir telling)28. Ilgą
laiką buvo įsivaizduojama, kad romanistas (ypač rea
listinio romano kūrėjas) savo istoriją siekia „parodyti“,
pavaizduoti, imituoti taip, tarsi ji būtų pasakojama
be niekieno pagalbos, pati savaime, kitaip nei tuose
pasakojimuose, kuriuose akivaizdžiai pasakojama, nes
juose aiškiai išreikšta pasakotojo instancija. Vėliau
prancūzų kalbininkas Benveniste’as, remdamasis šia
perskyra, iškėlė grynai kalbinę skirtį tarp istorijos
[histoire] ir diskurso [discours]. Istorija – tai „objek
tyv us“ pasak oj im as be pas ak ot oj o, vykstantis tarsi
beasmene forma, tarsi čia niekas nekalbėtų ir „atrodo,
kad įvykiai pasakotų patys apie save“29. Istorijoje tar
si niekas nepasakojama, bet rodoma, vaizduojama. O
diskursas – tai toks pasakojimas, kuriame yra aiški
kalbančiojo–pasakotojo pozicija, sakymo situacija. Ta
čiau tai, ką Benveniste’as, apibūdindamas istoriją, pa
ženklino atrodymo modalumu („atrodo, kad įvykiai…“),

24
Op. cit., c. 125. Bachtino ideologiškumo nereikėtų suprasti
negatyvia politine prasme. Ideologija čia reiškia pasaulėžiūrą, žodžio
nukreiptumą į pasaulį (į tai, kas nėra jis pats), o ne jo užsidarymą savyje.
Bet koks grynasis estetizmas, kaip ir grynasis lingvistinis formalizmas,
Bachtinui buvo svetimas.
25
„…įvedimas personifikuoto ir konkretaus sąlygiško autoriaus
(rašytinė kalba) arba pasakotojo (sakytinė kalba)“; ibid., c. 126.
26
Ibid., c. 127.
27
Ibid., c. 128.
28
Šios perskyros šaknys – antikinėje filosofijoje, nors ten ji turėjo
kiek kitokią reikšmę. Valstybės III knygoje Platonas diçgçsis vadina
„gryną pasakojimą“, atliekamą pirmu asmeniu (kai pasakotojas pasa-

koja savo vardu), o mimçsis – tokią imitaciją, kai pasakotojas sudaro
iliuziją, kad kalba ne jis, bet koks nors veikėjas (veikėjų dialogai
pasakojime). Taigi Platonas atskiria pasakotojo kalbą nuo veikėjų
kalbos. Tuo tarpu šią perskyrą, patyrusią tam tikrų transformacijų Aris
totelio Poetikoje (tiek vieną, tiek kitą kalbėjimą Aristotelis vadina
skirtingomis mimçsis rūšimis), XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje anglųamerikiečių romano teoretikai pervadina showing ir telling. Plačiau apie
tai žr. Genette G., Discours du récit, in: Figures III, Paris: Seuil, 1972,
p. 184–185; Idem, Nouveau discours du récit, p. 29–31, 66–68.
29
Benveniste É., Problèmes de linguistique générale, Paris: Galli
mard, 1966, p. 241.
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kitų buvo ir tebėra priimama buvimo modalumu, t.
y. kaip neabejotinai egzistuojantis dalykas.
Pranc ūz ų nar at ol og ai šią pers kyr ą dem ask uoj a
kaip absoliučiai iliuzinę. Jie įsitikinę, kad kiekvie
nas pasakojimas turi savo pasakotoją, tik vienuose
pasakojimuose jis gali būti „pasislėpęs“ (pvz., kalbėti
trečiu asmeniu ir istoriją pasakoti tarsi pašalinis jos
stebėtojas), o kituose aiškiai išreikštas (pvz., kalbėti
pirmu asmeniu ir būti vienam iš pasakojamos istorijos
dalyvių). Pagaliau pasakojimas neturi nieko bendra
su vaizdavimu, rodymu ar imitavimu30. O Bachtinas,
kaip daugelis to meto teoretikų (nors ši tendencija gy
vuoja iki šiol), kalbėdamas apie autorių ir pasakotoją
kaip kalbines instancijas, remiasi minėta perskyra.
Autoriaus kalba jis vadina pasakojimo fragmentus,
kuriuose pasakojama beasmene forma, tarsi „objek
tyviai“ vaizduojant, rodant, – tai pasakojimas, atseit,
turintis autorių, bet neturintis pasakotojo, – o tokie
pasakojimai, kuriuose pasakotojas išryškintas, įgavęs
akivaizdų konkretaus „kalbėtojo“ pavidalą, atseit, turi
ne tik autorių, bet ir pasakotoją.
Taigi nors Bachtinas ir atsiriboja nuo empirinio au
toriaus ir kalba vien apie tam tikrą transcendentalinį
autorių, suteikiantį kūriniui prasminę vienovę, tačiau
jo teorija neišvengiamai implikuoja empirinį autorių ar
savotišką jo „likutį“. Kadangi autorius kalba visomis
kūrinyje esančiomis kalbomis, tai jo poziciją įmanoma
nustatyti tik arba apeliuojant į empirinį autorių, į jo
idėjines pažiūras arba atiduodant kūrinį interpretacijų
begalybei ir pripažįstant, kad kūrinio kalbinėje, teksti
nėje plotmėje neįmanoma identifikuoti vienos autoriaus
pozicijos, nes autorius yra visur ir niekur – jis yra
reikšminis kūrinio daugis31. Iš teksto galima mėginti
rekonstruoti konkretaus autoriaus „idėją“ ar jo „vaiz
dinį“ (autorių kaip psichinę, socialinę, intelektualinę
asmenybę, – tuo užsiimtų psichoanalizė ar sociokritika),
taip kuriant naują tekstą (pasakojimą) apie autorių,
kuris šitaip tampa pagrindiniu pasakojimo herojumi
(pvz., biografijose). Tačiau tokiu atveju neįmanomas
joks vienas ir vieningas vaizdas: autorius atiduoda
mas beg al in ėms int erp ret ac ij oms, kur ių skirt um ai
niekada negali būti redukuojami ir suvedami į vieną.

Esk iz išk a krit in ė Bacht in o aut or iaus ir her oj aus
problematikos apžvalga rodo, kad arba autorius yra

reikšmių daugis, skirtingų diskursų sankirtų laukas,
kaip aiškina poststruktūralistai, arba ši sąvoka, kaip
tam tikra metafora, gali būti palikta vien (socio)kriti
kams, (psicho)analitikams bei biografams. Tiek, kiek
kalbame ne apie empirinį autorių, tiek jis neturi jokio
„bio“ arba visa jo „bio“ ir yra „grafija“ – raštas arba
tekstas. Rašytiniame tekste nusitrina tiek empirinio,
tiek transcendentalinio autoriaus pėdsakai.
Lyginant naratologų pasakotojo ir Bachtino auto
riaus samp rat ą, kur i, nep ais ant Bacht in o „šiuol ai
kišk um o“, yra išs aug oj us i idea l ist in ės met afi z in ės
filosofijos likutį, aiškėja iškalbingi skirtumai. Nara
tologų pasakotojas, panašiai kaip ir Bachtino auto
rius, žin o daugiau (ar net viską), negu papasakoja
(kitaip sakant, jis „dozuoja“ pasakojimą), ir būtent jo
rankose yra pasakojimo įforminimas. Tai implikuo
ja tam tikrą pasakotojo laisvę pasakojimo atžvilgiu.
Tačiau skirtingai nuo bachtiniško autoriaus, tai yra
tokia tekstinė „anapusybė“, kurią visada galima ap
tikti „šiapus“, pačiame tekste, kadangi pasakotojas
yra ne abstrakti, bet kalbinė instancija arba kalbinis
subj ekt as. Tai anaipt ol ner eišk ia, kad naratologija
užsidaro tekste, kalboje ir domisi tik gramatiniais ry
šiais. Užtekstinės plotmės čia taip pat esama, tačiau
tik tiek, kiek ją galima aptikti kalboje ir per kalbą,
o ne taip, kaip Bacht ino atveju, kai apie ikit ekst i
nę ar užtekstinę plotmę svarstoma spekuliatyviai ir
dažnai nepagrįstai: nepakankamai skiriant dėmesio
kalb ai, neb el iek a jok io anal iz ės „obj ekt yv um o“ ar
samprotavimų pagrįstumo kriterijaus. Be to, apsiri
bojant kalbine–tekstine plotme, bet koks kilmės ar
sukurtumo klausimas suskliaudžiamas. Čia nebėra
prasmės kelti bachtinišką klausimą, kas ką ir kaip
sukūrė: pasakotojas ne mažiau sukurtas nei veikėjas.
Kūrybos klausimas peržengia teksto ribas ir iš esmės
formuluojamas anapus ar iki teksto.
Bachtinišką intersubjektyvumo klausimą apie auto
rių ir herojų dabar galima performuluoti į klausimą
apie pasakotojo ir veikėjo santykį, tik tai būtų santykis
ne tarp sąmonių, bet tarp kalbinių subjektų32. Tekstas,
kaip milžiniškas ir sudėtingas pasakymas, dažniau
siai turi bent du sakytojus: pasakotoją ir veikėją. Jų
„ontologinis“ statusas pagrindžiamas kalbiškai: tekste
galima išskirti pasakotojo kalbą ir veikėjo kalbą. For
maliai žiūrint, veikėjas tiesiogiai kalba dialoguose, o
visa kita yra pasakotojo kalba. Tačiau realiai pasako
tojo ir veikėjo kalbos, kaip puikiai parodo Bachtinas
(nors jis tai vadina autoriaus ir veikėjo kalbomis), gali

30
„Pasakojimas, kaip bet koks kalbinis aktas, gali tik informuoti, t. y.
perduoti reikšmes. Pasakojimas ne ‘atvaizduoja’ istoriją (realią ar fikty
vią), bet ją pasakoja, t. y. suteikia jai reikšmę kalbinėmis priemonėmis.
Išimtis – jau kalbiniai šios istorijos elementai (dialogai, monologai),
kurių jis taip pat neimituoja [...] jis gali juos tiesiogiai reprodukuoti arba,

tiksliau, perrašyti“; Genette G., Nouveau discours du ré-cit, p. 29.
31
Dėl tos pačios priežasties neįmanomas joks Bachtino atkakliai
ginamas autoriaus ir herojaus dialogas. Apie tai plačiau žr. Čičinskaitė
R., Keršytė N., Kovzan D., „Pokalbis apie M. Bachtino dialogą“, in:
Baltos lankos, Nr. 11.

4. Kalbiniai subjektai tekste (pasakotojas
ir veikėjas)
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būti persipynusios ir veikėjo kalba gali būti „įrašy
ta“ į pasakotojo kalbą kaip netiesioginė ar menama
netiesioginė kalba. Negana to, jų skirtumas gali būti
ne tik gramatinis–sintaksinis, bet ir stilistinis: kiek
vienas sakytojas iš esmės kalba tam tikru stiliumi,
kalbėsena, žargonu, „dialektu“, nurodančiu jo sociali
nę, profesinę, ideologinę priklausomybę. Be to, jeigu
pasakotojas pats yra pasakojamos istorijos veikėjas,
jis gali reikštis ir per tiesioginę kalbą, o veikėjas ga
li tapti pasakotoju (pasakojimo pasakojime atveju).
Bet kuriuo atveju pasakotojas visuomet užima pri
vilegijuotą poziciją veikėjo atžvilgiu, nes jis yra viso
pasakojimo sakytojas, o veikėjas – tik „dalinis“, į pasa
kotojo sakymą įsiterpiantis sakytojas. Pasakotojas iš
esmės renkasi, kiek jam pačiam kalbėti ir kiek leisti
pasisakyti kitam – veikėjui. Naratologai atkreipia dė
mesį į tai, kad bet kuriame naratyv iniam e diskur
se esama dviejų ne visada sutampančių instancijų:
kalbanti ir suvokianti (jusliškai patirianti) instanci
ja. Kitaip sakant, čia kas kartą kyla klausimas: kas
kalba? ir – kas patiria? Pvz., patirti gali veikėjas, o
už jį kalbėti – pasakotojas. Tai vadinama pasakotojo
žvilgsnio fokusavimo problema. Genette’as išs kir ia
tris fokusavimo būdus:
a) nulinis fokusavimas, kai pasakotojas yra visaži
nis, neturintis apibrėžtos situacijos, iš kurios pateiktų
aprašomus dalykus, bet esantis visur ir visada; čia
suvokimo „židinys“ nėra stabilus, jis padalytas kelioms
instancijoms – veikėjams (tokiu principu parašyta dau
gelis realistinių, psichologinių XIX–XX a. romanų);
b) vidinis fokusavimas, kai esama vieno apibrėžto
suvokimo židinio (šaltinio), iš kurio stebimas ir apra
šomas pasaulis; daugeliu atvejų tai „fenomenologinis
žvilgsnis“ (pvz., išpažinties romane, kur viskas rodoma
vieno veikėjo akimis);
c) išorinis fokusavimas – tai kino kameros žvilgsnis,
nepriklausantis jokiai subjektinei vidujybei, bet anoni
mišku žvilgsniu fiksuojantis vien veikėjų išorę, neleis
damas sužinoti, kas vyksta jų viduje (tokiu principu
parašyti kai kurie XX a. literatūriniai kūriniai, pvz. Al
bert’o Camus „Svetimas“ arba Hemingway’aus novelės).
Paradoksalu, kad naratologai, nekreipiantys dėme
sio į veikėjo problemą, nesuvokia, kad dviejų – sakymo
ir suvokimo – instancijų išskyrimas jau suponuoja,
kad pasakojimo diskursas nėra vieno sakytojo ryšys
su dėstoma istorija bei jos „objektais“; kad pasakojimo
diskurse dalyvauja mažiausiai du subjektai, poten
cialūs sakytojai, iš kurių vienas užima privilegijuotą

poziciją kito atžvilgiu ir ja gali pasinaudoti arba ne.
Tarp jų egz ist uoj a ne įprast as int ers ubj ekt in is ad
res at o–adr es ant o sant yk is (kaip tarp pasakotojo ir
pasakojimo adresato), bet veikiau substitucinis atsto
vavimo santykis, kai vienas pakeičia kitą (kalba už
jį) slėpdamas arba demonstruodamas tą pakeitimą,
t. y. leisdamas netiesiogiai pasisakyti kitam33.
Šis santykis skleidžiasi kalboje ir per kalbą. Naraty
vinio diskurso subjektų santykis kalboje – tai santykis
tekste arba literatūriniame diskurse, taip atribojant jį
tiek nuo psichologijoje, tiek nuo filosofijoje nagrinėjamų
intersubjektinių santykių ir pabrėžiant jo specifiką.
Santykis per kalbą, arba kalbinis (bet ne gramatinis)
santykis, gali būti tik vieno subjekto santykis su kitu
subjektu (šia prasme veikėjas negali būti tik vienas
iš daugelio pasakojimo „objektų“). Ir būtent per kal
bą steigiama skirtis tarp subjektų – ne sąmonių ir ne
kūnų, bet kalbinių instancijų skirtis. Juk kai kuriais
atvejais (pvz., heterodiegetiniuose pasakojimuose, kai
pasakotojas nedalyvauja kaip veikėjas pasakojamuose
įvykiuose, bet pasakoja juos tarsi iš šalies) santykis
tarp pasakotojo ir veikėjo yra tik kalbinis arba tik
per kalbą vykstantis santykis, nes niekur kitur (pvz.,
pasakojamoje istorijoje) jiedu nesusitinka.
Literatūrinio diskurso subjektų skirtis bei skirtu
mus žymi pati kalba: būtent joje įsispaudę jų pėdsa
kai. Tiesa, tai nėra visiškas užsidarymas kalboje, nes
vien gramatinėje plotmėje neįmanoma kelti klausimo
apie tai, kas yra sak yt oj as, ir kas yra suv ok iant is
subjektas. Čia laikomasi fenomenologinės nuostatos:
kiekvienas kalbinis aktas turi savo kalbantįjį, taigi
ir pat ir iant įj į, kur io pat irt is „įsis paud žia“, pal iek a
pėdsakus jo kalbėjime.
Ne tik naratologijoje, bet ir apskritai visoje šiuolai
kinėje literatūrologijoje linkstama į izoliuotą teksto
subjektų ar jo adresantų–adresatų analizę. Atskirai
kalbama apie pasakotoją ir jo konstruojamą pasako
jimą (Genette’o naratologija), atskirai analizuojamas
pasakojimo adresato arba skaitytojo santykis su tekstu
(Eco analizės), atskirai aptariamos pasakojimo veikėjų
sampratos skirtingų laikotarpių literatūrose (istorinio
pobūdžio darbai) arba pasakojimo subjektų tarpusa
vio santykiai naratyvinėse struktūrose (Greimo se
miotika). Na, o čia siūloma intersubjektinės analizės
perspektyva leistų naujai perskaityti ir interpretuoti
literatūros tekstus: remiantis bachtiniška nuostata,
naratyvinį diskursą suvokti kaip skirtingų kalbinių
subjektų santykių ir jų kalbinės raiškos lauką.


32
Tokį klausimo performulavimą nereikėtų suprasti kaip vieno santykio nario, kaip substancijos, pakeitimą kita substancija, t. y. autoriaus
pakeitimą pasakotoju. Autoriaus (empirinio ar transcendentalinio) ir
pasakotojo instancijos gali iš dalies sutapti, tačiau jų negalima absoliučiai
pakeisti vienos kita.

33
Net tada, kai „realiai“ pasakotojas ir veikėjas sutampa (pvz., autobiografijoje arba vaikystės prisiminimuose), tarp jų gali būti, pvz.,
distancija laike (kalbėjimas apie save vaikystėje), kurią pasakotojas
gali pabrėžti, aiškiai suvokdamas, kad kalba už vaiką ar vietoj vaiko,
kuriuobuvo, arba atvirkščiai, slėpti tą skirtumą.
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Apie keliones ir jų įspūdžius
Irena Vaišvilaitė

Negaliu tiksliai pasakyti, kada man
į galvą šovė, kad Lietuva beveik visai
neturi kelionių literatūros. Gal skai
tant literatūros kritiko Broadaway’
aus recenziją, kurioje jis lygina Tomą
Venclovą su Josifu Brodskiu ir pastebi,
kad, kit aip neg u Brods kis, kur iam
kel ion ė yra prog a ats id ėt i pač ioms
plač iaus ioms asoc iac ij oms, apm ąs
tymams ir pranašystėms, Venclova
nerašo apie tai, ko tikrai nežino, todėl
jo kelionės po Pietų Afriką įspūdžiai
kor ekt išk i, bet saus i. Vencl ov a ne
kartą yra kalbėjęs apie savo poreikį
laisvai judėti po pasaulį, bet net jo
rašiniuose kelionės įspūdžių nedaug,
ir tiesa, kad jie nelabai įdomūs. Matyt,
Venclova per daug žino iš anksto arba,
kaip pastebėjo Broadaway, nerašo apie
tai, ko nežino. Tačiau kodėl apie ke
liones nerašo kiti lietuviai, kad ir kur
jie gyvena ir ką veikia? Ir kaip, tiesą
sakant, lietuviai keliauja?
Kartais atrodo, kad žmonės yra pasi
daliję į klajoklius ir sėsliuosius. Vieni
mieliau lieka namuose, kiti juose ilgai
negali išbūti. Vieni atostogauja vis toje
pat vietoje ir praranda ramybę, jei dėl
kokių priežasčių reikia ją pakeisti, kiti
puola į depresiją, jei vasarą praleido
ten pat, kur ir pernai.
Pastaraisiais metais, atrodo, gūra
sėslaus, prie savo žemės prisirišusio
liet uv io ster eo t ip as. Pak ėl ė galv as
nesėslūs lietuviai, kurių dabar gali
ma rasti nuo Kinijos iki Patagonijos.
Tiesa, daugelis keliauja praktiniais
sumetimais. Vieni ieško turtingesnio
gyvenimo, kiti – mokslo, treti – ir vi
eno, ir kito, ketvirti pasijunta Lietuvo
je nebepritampantys ir ieško geresnio
klimato, draugiškesnės visuomenės
arb a, nuš vit us sąm on ei, sup rant a,
kad jų tikroji tėvynė ne čia, o Tibete,
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Amazonės džiunglėse ar Kalifornijoje.
Dažnai toks išvykstantis iš Lietuvos
visai nėra klajoklis. Jis tik nori sėsliai
gyventi kitur. Įsikūrę tokie kartais
rašo laiškus, lankydami gimines šį
bei tą pasakoja apie naują kraštą, bet
absoliuti dauguma jų yra pernelyg už
siėmusi įsikūrimu naujoje vietoje, kad
galėtų turėti laiko apmąstyti, kas su
jais įvyko pakeitus gyvenamąją vietą.
Na, o jei apmąstymų ir randasi, retai
jie tampa vieši.
Turistai yra gana panašūs į šiuos
sėslius keliautojus. Net kasmet į vis
nauj ą krašt ą važ iuoj ant is tur ist as
yra sėslios prigimties. Turistinė ke
lion ė yra prek ė. Teg ul
tai kelionė į kurią nors
vietą, bet tai aprūpinta,
sutvarkyta kelionė. Ke
lionių agentūra nupirko
bilietus, užsakė viešbutį
ir kitus patogumus, nu
stat ė maršr ut ą. Kel io
nės tikslas iš tikrųjų yra poilsis, kai
norima pamatyti arba ką nors nau
ja, arba kokią įžymybę, pavyzdžiui,
Eif el io bokšt ą, pir am id es, Laisv ės
stat ul ą. Vis daug iau liet uv ių ren
kasi atostogas prie šiltesnių jūrų ir
džiaugiasi palmių pavėsiu. Turistams
ir poilsiautojams gali nutikti kokių
nelaimių, bet jos nėra planuotos, nes
turistinės kelionės turi būti saugios ir
malonios. Žinoma, kelionių malonu
mai priklauso nuo jų kainos, tad pi
giai keliaujantys pasirengę taikstytis
su įvairiais nepatogumais. Šią vasarą
Lenkijos keliuose Lietuvos kelionių
agentūrų autobusus ištikusios nelai
mės daug ką atbaidė nuo keliavimo.
Be abejo, laikinai. Tikėkimės, kad šie
nelaimingi atsitikimai paskatins ke
lionių agentūras ir pačius keliautojus

labiau rūpintis tiek kelionės saugumo
gar antij om is, tiek draud im ais nuo
nelaimingų atsitikimų. Kai turisti
nė kelionė baigiasi sužeidimu ar net
mirtimi, jos paklausa krenta – taip ir
nutiko šią vasarą su autobusų kelio
nėmis į svečius kraštus. Tiesa, kita
šios vasaros katastrofa paliudijo, kad
mirtina gali būti ir turistinė kelionė
Concord’u. Turistai neieško rizikos.
Jie yra vartotojai, jų pažinimo siekis
dažniausiai ribotas, paprasta kalba
išreiškia „važiuojam pamatyti“. Ri
bota ir dažniausiai serijinė yra ir tų
kelionių patirtis. Ją geriausiu atveju
liudija šeimai ir draugams nusiųsti
atvirukai, pasakojimai prie stalo.
Su turistais kiek supanašėjo mūsų
kraštuose nauja keliautojų katego
rija – maldininkai. Senovėje maldi
nink as lyg koks vien uol is duod av o
įžadą, gaudavo oficialų palaiminimą,
specialų rūbą ir išsiruošdavo į kelią,
iš kurio galėjo ir negrįžti, bet tai jam
nelabai rūpėjo – maldininkas keliavo
į „šventas vietas“, ieškodamas Dievo,
susitikimo su juo. Tokių maldininkų
dar galima sutikti – jų matai didžio
siose pasaulio šventovėse. Tačiau mal
dininkus atmiešia „religinio turizmo“
dal yv iai, kur ie daug iau ar maž iau
vykusiai derina turizmą ir maldingą
kelionę. Teko skaityti įspūdžių iš lan
kymosi Romoje ar Šventojoje Žemėje,
bet retas tų įspūdžių autorius kalba
apie religinę patirtį, kuri ir būtų to
kios kelionės tikslas. Religinių turistų
įspūdžiai panašūs į paprastų turistų –
matytos vietos, kelionės įspūdžiai...
Dar vien a kel iauj anč ių liet uv ių
grupė – pirkliai. Pastarieji du dešimt
mečiai atgaivino Lietuvos visuomenėje
šią verslo klasę. Atleidus sovietinės
ekonomikos varžtus, lietuvių pirkliai
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pastabos
keliavo į Rusijos gilumas. Pamažu at
siveriant sienoms, jų keliai nukrypo į
Turkiją, Kiniją, Vakarų Europos šalis.
Pirklių kelionės dažnai sunkios, pavo
jingos. Šių, susiduriančių su įvairiais
žmon ėm is ir dažn ai ats id ur ianč ių
neplanuotose situacijose, keliautojų
įspūdžiai ir patirtys turėtų pelnyti ati
daus sociologo ar antropologo dėmesį,
nes į viešumą šie įspūdžiai ir patirtys
neiškyla. Jie gyvuoja pasidalijimų ir
pasakojimų draugams ir pažįstamiems
kokioje eilėje prie ambasados ar tur
guje pavidalu.
Lietuvoje labai justi kelionių lite
ratūros stygius. Net verstinės labai
nedaug. To priežastis – ne tik ilga
metis uždarumas. Ir keliaujantysis
po Lietuvą gali parašyti kelionių kny
gą. Bet kelionių knyga, apsiribojanti
gamtovaizdžių ir paminklų aprašymu,
nebus skaitoma. Ją puikiai gali at
stoti kelionių vadovai, kuriuose esti
informacijos ir apie paminklus, ir apie
gražias ar istorines vietas. Kelionių
knyga nuo kelionių vadovo skiriasi
autoriaus požiūriu. Kelionių knygos
autorius dalijasi patirtimi, tuo, ką jis
suprato, pergyveno. Tokios įžvalgos
neįmanomos, nesusitikus su krašto
žmon ėm is, krašt o kult ūr a. O tok ie
susitikimai negalimi be rizikos – at
eivis turi bandyti kalbėtis, prisistatyti,
tapti priklausomu. Jis negali slėptis
už saug ios apt arn av im o sist em os
užkardos. Jis turi prisipažinti esąs
svetimas, nesuprantantis, nežinantis.
Tik šitaip kraštas pradeda atsiverti ir
priima ateivį. Norint nors kiek supras
ti kraštą, nebūtina jame labai ilgai
gyventi. Bet būtina – gyventi, o ne tą
kraštą apžiūrinėti ar vien naudotis jo
teikiamais malonumais.
Susidūrimas su kita kultūra dažnai
visai neįprasta šviesa nušviečia tą, ku
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rioje gyveni, paskatina apmąstymus.
Būtent apmąstymai yra vienas tikro
keliautojo požymių. Skaičiusieji Mar
co Polo, Radvilos Našlaitėlio ar kokio
mums svetimesnio keliautojo tekstus
sutiks, jog įdomiausias dalykas yra
ne tiek keliautojų nuotykiai, kiek jų
pastebėjimai apie vietos žmonių gyve
nimą ir apie to gyvenimo skirtumus
nuo jiems pažįstamo.
Tokio tipo knygų pasaulyje tebera
šoma labai daug. Ir jas rašo nebūtinai
kel iauj ant ys į egz ot išk us krašt us.
Amer ik ieč iai raš o apie Ital ij ą, ita
lai – apie Britaniją, britai – apie Pietų
Prancūziją ar Patagoniją ir taip toliau.
Lietuvoje šis žanras mažai pažįstamas.
Jau senokai esame išvertę ir paskelbę,
ką ankstesniais laikais per Lietuvą ar
į Lietuvą keliavę svetimtaučiai rašė
apie mus, o tokių užrašų yra nemažai.
Pastarojo amžiaus lietuviška kelionių
literatūra nėra gausi, – gal todėl, kad
dauguma tautiečių keliavo ne savo
noru, ir į kraštus, kur keliauti nebu
vo planavę. Na, o dar pusšimtį metų
Liet uv oj e kel iaut i buv o gal im a tik
gavus leidimą. Bet tikrų keliautojų
Lietuvoje niekada nestigo. Jiems vė
rėsi Kaukazo, Sibiro ir Vidurinės Azi
jos plotai. Gal kas nors iš tuos plotus
pakeleivingomis mašinomis ir pėstute
išmaišiusiųjų ir galėtų pasidalyti labai
įdomiais įspūdžiais bei apmąstymais,
bet anais laikais jiems nebuvo jokių
galimybių užrašytus dalykus paskelb
ti. Tad iš to laiko lietuviškos kelionių
literatūros bene iškiliausia viršūne
lieka Juozo Baltušio „Tėvų ir brolių
takais“. Nežiūrint visų ideologijų ir
cenzūrų, šios knygos dėka ne vienas
lietuvis gavo šiokį tokį supratimą, kas
gi yra ta Amerika.
Yra lietuvių, keliaujančių pažinti.
Ko gero, jų daugiau, negu mes gal

vojame, tik štai kol kas jie jokių pėd
sakų, išskyrus Jurgos Ivanauskaitės
knygas, literatūroje nepalieka. Įdomu,
kodėl ir kas juos stabdo: pačios kelio
nės ar nenoras rašyti. Išpopuliarėjęs
rašytojų dienoraščių skelbimas bruka
mintį, kad tik buvę ar esami Rašytojų
sąjungos nariai kažką užsirašinėja.
O kaip su maž iau prof es ion al iais
rašytojais? Gal „paprasti“ lietuviai
nebeturi rašytinės refleksijos įgūdžių?
Gal ji apmirė kartu su įpročiu rašyti
laiškus ir tikrus, ne spaudai, o sau
skirtus dienoraščius?
Matyt, turės praeiti gabalėlis laiko,
kol sulauksime (jeigu sulauksime) ge
riau vieną ar kitą kraštą pažįstančių
lietuvių knygų apie Vokietiją, Pran
cūz ij ą, Lenk ij ą, Ček ij ą ar Kan ad ą.
Tokios knygos (be abejo, kiekviena
savaip) kalbės apie juos rašiusius ir
apie jų tėviškę. Tikėkimės, kad bus
tokias knygas rašančių...
Tiesa, Lietuvoje egzistuoja naujas
kelionių literatūros žanras – jį galima
rasti Vilniaus autostopo klubo tinkla
lap yj e. Čia kel iauj ant is jaun im ėlis
dalijasi kelionių patirtimi ir įspūdžiais
iš viso pasaulio kelių ir pakelių. Auto
stopininko žvilgsnis gana specifinis,
bet puslapio lektūra įdomi, leidžianti
susipažinti su naujausiu tipu lietuvio
keliauninko, kuriam kelionė yra ne
priemonė, o tikslas; kuriam svetimi
kraštai suverti ant nesibaigiančios
kel io juost os, o tų krašt ų žmonės
dažniausiai sėdi už mašinos vairo. Tai
labai įdomi, nors ir netradicinė lek
tūra, kupina naudingos informacijos
ir labai nepretenzingų, bet kartais
tikrai įdomių apmąstymų, kuriems
jų autorius retai skiria daugiau ne
gu porą sa-kinių. Gal iš šio lakoniško
žanr o išaugs nauj a mūs ų kel ion ių
literatūra?


NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2000 / 9–10

apžvalga
Šventumo logikos svertai
Rūta Tumėnaitė

Šių metų bal and žio prad žioj e Baž
buvo pagrobtas iš namų ir užaugintas
nyčios pareigūnai susirinko į kuklią
bažnytiniuose institutuose Romoje.
ceremoniją Romos šv. Lauryno bazi
Šis XIX a. vidurio sensacingas tarp
likos kriptoje ekshumuoti mirtingųjų
tautinis įvykis vėliau buvo pamirštas,
popiežiaus Pijaus IX (Giovanni Maria
kol jo nea tg aiv in o nes en iai JAV ir
Mastai-Ferretti, 1792–1878) palaikų.
Italijoje pasirodžiusios knygos.
Vykdydami atpažinimo apeigas pagal
Dar didesnę nuostabą kelia tai, kad
beatifikacijos bylos nuostatus, kardi
Pij us IX pas kelbt as pal aim int uoj u
nolai ir vyskupai rado velionio kūną
kartu su popiežiumi Jonu XXIII, pra
„bev eik tob ul ai išs il aik ius į“ kap e,
dėjusiu Vatikano II Susirinkimą. Per
kuriame jis išgulėjo daugiau kaip
šimtmetį. Pasak liudytojų, Pijaus
veidas vis dar spindėjęs stulbinan
čia mirties ramybe.
Tačiau kartu su garbingaisiais
pal aik ais buv o eksh um uot i ir
šimtmečio senumo skaudūs prisi
minimai. Anaiptol ne ramiausios
nuotaikos kilo Italijos visuome
nėje, kai Vatikanas nutarė beatifi
kuoti šį popiežių. Vienos katalikų
grup ės pris im en a, jog Pij us IX
buv ęs pask ut in ys is „pop iež iuskaralius“, niekaip nenorėjęs pa
leisti iš rankų žemiškos valdžios,
todėl atsisakęs pripažinti Itali
jos valstybės susikūrimą, eksko
mun ik av ęs jos vad ov us, o pats
linkęs likt i „Vat ik an o kal in iu“,
kol jį sup ant i pop iež išk a imp e
rij a pamažu virt o griuv ės iais.
Kit i niek aip nes up rant a, kod ėl
Popiežius Pijus IX
naujojo tūkstantmečio pradžioje
Bažnyčia nusprendė pagerbti po
piežių, paskelbusį Syllabus errorum
past ar uos ius du šimtm eč ius tikr ai
ir pris iek usį, jog nė vien as Rom os
ner ast um e skirtingesnių pop iež ių:
popiežius nesitaikstys su „progresu,
Pijus IX pavertė Bažnyčią tvirtove,
liberalizmu ir moderniąja visuome
o Jonas XXIII  atvėrė joje langus ir
ne“. Žydams šie beatifikacijos planai
duris. „Pijus IX buvo paskutinis prieš
atvertė ypač skaudų istorijos puslapį:
laiką kovojęs mohikanas, moderniųjų
valdant Pijui IX katalikės tarnaitės
idėj ų ir Bažn yč ios trad ic ij os kov o
pakrikštytas Italijos žydų berniukas
je popiežiaus instituciją jis pavertė
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bunkeriu,“ – sakė populiarus Italijoje
komentatorius Indro Montanellis. Tuo
tarpu Jono XXIII, liaudyje praminto
„geruoju popiežiumi“, valdymas tapo
Bažnyčios aggiornamento, arba su
dabartinimo, sinonimu. Šis netikėtas
duetas privertė Vatikano stebėtojus
ger ok ai pas ukt i galv ą, kod ėl buv o
parinkta tokia iš pirmo žvilgsnio ne
deranti pora.
Tarp bandžiusių įminti šią mįslę
vyravo nuomonė, jog taip norima įsi
teikti ir konservatyvių, ir liberalesnių
pažiūrų katalikams. Nepriklausomas
britų katalikų savaitraštis The Tablet
tvirtina, kad popiežių kanonizavimas
visada esąs politinis gestas, o dvie
jų popiežių, atstovaujančių visiškai
priešingoms katalikybės sampratoms,
bea tifi k ac ij a tik dar lab iau pa
tvirt in ant i šią nuomonę. Jon as
XXIII tikrai buvo mylimiausias iš
visų šiuolaikinių popiežių, taigi jo
pripažinimas palaimintuoju bus
laikomas Vatikano II Susirinkimo
ir kat al ik yb ės ref orm ų ženklu.
Žinoma, kad Joną XXIII  norėta
kanonizuoti vos ne iškart po mir
ties, tačiau jo įpėdinis Paulius VI 
išm int ing ai pas ip rieš in o šiam
spaudimui, pajutęs, kad tai tik
dar labiau paaštrintų Bažnyčios
skilimą dėl Susirinkimo pradėtų
permainų. Todėl Jono byla pateko
į įprastą dešimtmečius trunkantį
dokumentų ir įrodymų kaupimo
proc es ą. The Tabl et pat eikia ir
kit ą nuom on ę, jog siek iant at
sverti Jono „progresyvumą“, no
rėta jam į porą parinkti Pijų XII,
tač iau past ar ais iais deš imtm e
čiais įsiplieskę ginčai dėl Pijaus
„tyl ėj im o“ hol ok aust o akiv aiz
doj e aps unk in o plan us šį pop iež ių
beatifikuoti. JAV savaitraštis Time
tvirtina, kad Pijus IX kaip tik ir bu
vęs tas paskutinę minutę parinktas
„konservatorių favoritas“, pakeitęs
„kontroversiškąjį įpėdinį Pijų XII“.
Tačiau ar tai iš tikrųjų buvo paran
kesnė pora Jonui XXIII?
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r e l i g i j a
Pij us IX tikr ai buv o vien as šiuo
laik in ės Bažn yč ios milž in ų, tač iau
jo veikla yra kur kas prieštaringesnė
už Pijaus XII valdymą. Pijus IX val
dė ilgiausiai, net 32 metus. Jo akyse
žlugo pas aul iet in ės Šventojo Sost o
valdos. Jis paskelbė dvi didžiąsias ka
talikybės dogmas: apie Švč. Mergelės
Nekaltąjį Prasidėjimą ir popiežiaus
neklystamum ą. Daug el is ist or ik ų
Pijų IX laiko šiuolaikinio popiežiaus
pavyzdžiu: jis buvo pirmasis žiniask
laidos popiežius, nes atpigusi spauda
leido vis iems kat al ik ams įsigyti jo
atvaizdą. Savo asmenybės bruožais
Pijus IX buvo toks pat patrauklus,
kaip ir Jonas XXIII: pamaldus, malo
naus būdo, gal tik emociškai trapus,
mėgstantis bendrauti ir pasižymintis
humoro jausmu, įdomus pašnekovas,
laisvai jautęsis ir moterų draugijoje
(amž in ink ai pris im en a, kad Jon as
XXIII  mėgdavęs paplepėti su virtu
vėje triūsiančiomis moteriškėmis ir
net buvo pelnęs „virtuvės popiežiaus“
pravardę). Ironiška, kad liberalieji
katal ik ų sluoksn iai Pij ų IX laik o
blog iaus iu „ikis us ir ink im in ės“ ka
talikybės ypatybių įsikūnijimu, nors
vald ym o prad žioj e pats Pij us buv o
laikomas „pavojingu liberalu“. Tada
jis savo iniciatyva reformavo kai ku
rias administracijos ir politikos sritis,
savo valdose nutiesė geležinkelius,
pan aik ino lab iaus iai žem in anč ius
apribojimus Romos žydams. Daugu
ma katalikiškų šaltinių tvirtina, kad
Pijus buvęs žmonių mylimas popie
žius. Jo valdymo metu kaip tik įvyko
gars iej i Lurdo aps ir eišk im ai, tod ėl
paskelbęs Nekaltojo Prasidėjimo dog
mą jis dar labiau sustiprino liaudies
pamaldumą, o jo autoritetas padidėjo.
Pijus skatino vienuolijų kūrimąsi ir
misijų plėtrą. Todėl šia prasme jo po
piežystė tikrai buvo sėkminga.
Tačiau net ir Pijaus gerbėjai pripa
žįsta, kad jis buvęs gana blanki asme
nybė ir visiškai nesugebėjęs vertinti
žmogaus būdo. Todėl jį, geraširdį ir
pad or ų žmog ų, bev eik vis ad a sup o
pad or um u nep as iž ym ėj ę pat ar ėj ai,
garbėtroškos ir karjeristai, nuolatos
kurstę popiežių stoti į bekompromi
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sinę kovą su XIX a. naujovėmis. Pijui
teko nelaimė valdyti tuo metu, kada
senoji santvarka Vakaruose pradėjo
užl eist i viet ą nauj ai Diev o, valst y
bės ir pil iet išk um o samp rat ai. Be
sikurianti Italijos valstybė, pamažu
prisijungusi buvusias popiežiškąsias
žemes, Pijui atrodė šventvagiškas pa
sikėsinimas į Bažnyčią ir pačią krikš
čionybę. Daugiau kaip tūkstantmetį
popiežiai valdė savo valstybes, tad
politinė popiežystės nepriklausomy
bė daugeliui katalikų buvo ir iki šiol
tebėr a svarb iaus ia sąl yg a vykdyti
laisvą ir veiksmingą Petro tarnystę.
Daug um a nauj os ios Ital ij os kūr ėj ų
buv o arb a ind if er ent ai, arb a arš ūs
krikščionybės priešininkai, todėl Pijų
šiurpino kaskart stiprėjančios vals
tyb ės pret enzijos vyrauti šviet im o,
šeimos ir viešosios moralės srityse,
kur iki tol lemiamas žodis tekdavo
Bažnyčiai. Jis buvo įsitikinęs, jog su
teikti sąžinės laisvę – tai nesipriešinti
Evang el ij os vert yb ių žlugd ym ui ir
nesuskaitomą gausybę sielų įstumti
į amžiną prapultį.
Pijaus IX biografas jėzuitas Giaco
mo Mart in a, par aš ęs aut orit et ing ą
tritomį apie šio popiežiaus valdymą,
vad in a tai „apg ult ies komp leks u“:
„neį stengd am as sup rast i lib er al ų
politine ar psichologine prasme, jis
laikė juos bedieviais, kariaujančiais
prieš Bažn yč ią“. Gind am as is Pij us
suš auk ė Vat ik an o I  Sus ir ink im ą,
paskelbė popiežiaus neklystamumo
dogmą ir garsųjį Syllabus errorum,
prieštaringai vertinamą 80 smerktinų
teiginių sąvadą. Dauguma žmonių tai
suprato kaip išpuolį prieš šiuolaikinės
visuomenės pamatus, nors Šventųjų
skelbimo kongregacija tvirtina, kad
Pijus IX kovojęs ne prieš laisvę, bet
prieš laisvės atsiejimą nuo objekty
vios tvarkos.
Įvairių Pijaus IX neigiamybių są
rašą neseniai papildė ir kaltinimas
antisemitizmu. 1848 m. šešerių me
tų žydų berniukas Edgardo Mortara
buvo popiežiaus žandarų paimtas iš
namų Bolonijoje ir atvežtas į Romą
po to, kai paaiškėjo, kad jį slapta pa
krikštijusi katalikė tarnaitė, mat jai

pasirodė, jog kūdikis galįs numirti.
Pijus asmeniškai globojo vaiką, ku
ris daugiau niekada nebematė savo
šeimos, o užaugęs tapo kunigu. Todėl
dab art in ė Ital ij os ir pas aul io žyd ų
bendruomenė, nors ir pripažista, kad
švent ųj ų skelb im as yra Bažn yč ios
reikalas, neigiamai vertina Pijų IX, o
viena berniuko giminaitė beatifikaciją
pavadino absurdu ir didžiuliu nesu
sipratimu, ypač jubiliejiniais metais,
kada popiežius kviečia tikinčiuosius
apm ąst yt i sav o klaidas. Nūd ienos
akimis žvelgiant, Mortaros byla at
rodo nesuderinama su šiuolaikinės
kat al ik yb ės mok ym u apie rel ig ij os
laisvę bei šeimos teises, tačiau Pijaus
veiksmai visiškai atitiko ankstesnę
šimtmečių senumo katalikų galvose
ną apie klaidingą tikėjimą. Apskritai
su Romos žydų bendruomene Pijus
elgėsi garbingai, taktiškai ir pagal
ano meto papročius nebuvo joks an
tisemitas. Todėl pernelyg tiesmukiš
ki ir lengvabūdiški atrodo spaudoje
(tarp jų ir Liet uv os dienr ašč iuos e)
linksniuojami kaltinimai, neva Pijus
„nekentęs žydų“ ir vadinęs juos „šuni
mis“. Net ir augindamas nuo šeimos
ats kirt ą bern iuk ą, jis tik ėj o dar ąs
tai vaiko labui, kad šis nepražudytų
savo sielos, jei kartais sugrįžtų prie
judaizmo.
Šie įsit ik in im ai nūd ien os prot ui
atrodo tokie svetimi, jog sunku pati
kėti gerais žmogaus norais. Tačiau ne
žmogų turime nagrinėti, bet sistemą.
Kaip teigia jau minėtas The Tablet,
Pijaus IX nelaimė buvo popiežiauti
neregėto politinio ir intelektualinio
sąmyšio laikais. „Turbūt jokiam kitam
pop iež iui nuo Grig al iaus Did žioj o
laik ų net ek o tok ių baug in anč ių iš
mėginimų. Subtilesnis ir nuovokesnis
prot as būt ų iešk oj ęs nuos aik esn ės
teologijos, pragmatiškesnis politikas
būt ų lengv iau sus it aik ęs su pop ie
žiškųjų valstybių išardymu. Tačiau
Giovannis Mastai-Ferrettis nebuvo nei
sumanus, nei pragmatiškas. Jis tebu
vo pamaldus ir impulsyvus idealistas,
per mažai išsilavinęs ir linkęs pani
kuoti, apsuptas patarėjų, kursčiusių
jį mestis į kraštutinumus“. Net Pijaus
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IX biografas Martina nemanė jį esant
17 kardinolų grupei pirmąkart išdėstė
tinkamu kandidatu į šventuosius ir
savo ketinimus, šie reagavo spengian
tvirtino nedalyvausiąs Pijaus beati
čia tyla arba, kaip sako italai, figura
fikacijoje. Žymus vatikanologas Ken
di bronzo, abejingais veidais. Vėliau
nethas Woodwardas knygoje Making
vienas komentatorius rašė, jog popie
Saints rašo, jog pirmą kartą pradėjus
žius lygiai taip pat galėjo skaityti ir
svarst yt i Pij aus IX byl ą, nea ts ira
skalbinių sąrašą. Joną nuvylė tokia
do nė vieno tiesioginio liudytojo,
kuris nekritikuotų Pijaus valdy
mo. Tačiau kodėl kaip tik Pijus
IX papildė palaimintųjų gretas ir
dar greta gerojo popiežiaus Angelo
Roncallio, kurio didysis nuopelnas
– Vatikano II Susirinkimo sušau
kimas – tarsi savaime užtikrina ir
jo asmeninį šventumą?
JAV leidžiamas Time savaitraš
tis šiuo klausimu pateikia kelias
nuomones. Manoma, jog Pijaus IX
beatifikacija labiausiai rūpinosi
„Vasario 7-osios klubas“ – grupė
vyr esn io amž iaus aukšt o rang o
dvasininkų, kasmet šią dieną mi
ninčių Pijaus IX mirties metines
ir įsitikinusių, kad šis popiežius
bedievystės laikotarpiu sėkmin
gai apgynė didžiąsias Bažnyčios
Popiežius Jonas XXIII
tiesas. Tačiau jeigu viskas priklau
sytų tik nuo šio klubo, Pijus būtų
buvęs beatifikuotas dar devintame ano
jo padėjėjų reakcija, tačiau niekas,
amžiaus dešimtmetyje, tvirtina Time.
net ir pažangiausiai nusiteikę kardi
Kiti įsitikinę, jog šio popiežiaus beatifi
nolai nesuprato, ką popiežius norėjo
kacija rūpinosi partijos, kurios ne tiek
pas ak yt i. Kalb am a, kad to tiksl iai
žavisi Pijumi IX, kiek nori prislopinti
nežinojęs nė pats Jonas. Jis tik žinojo,
Vatikano II Susirinkimo reformų įsi
jog Bažnyčią būtina supurtyti, jog jai
galėjimą. Liberalieji sluoksniai neva
reikia atsinaujinimo, aggiornamento.
tikisi, kad silpnėjant Jono Pauliaus
1962 m. spalio 11 d. atidaręs Susirin
įtakai, jiems vieną dieną pavyks taip
kimą, visą tolesnę jo eigą Jonas XXIII 
panaudoti Vatikano II  Susirinkimo
tiesiogine žodžio prasme paliko Šven
pagrindines nuostatas – atvirumą ir
tajai Dvasiai, nes netrukus jam buvo
dialogą, jog būtų galima atgaivinti
diagnozuotas skrandžio vėžys ir 1963 m.
šiuo metu lyg ir išspręstą moterų ku
birželio 3 d. gerasis popiežius mirė.
nigystės klausimą. Tuo tarpu Romos
Likus dviems mėnesiams iki mirties,
istorikas Guido Veruccis teigia, kad
Jonas XXIII paskelbė encikliką Pacem
kons erv at yv ieji sluoks niai Pij aus
in terris, kurioje tvirtino, kad žmogaus
bea tifi k ac ij a nor i iš nauj o pab rėžt i
teisių ir atsakomybės pripažinimas
liberalams priešingą „tvirtos, neklys
yra taikos pasaulyje pagrindas. Tai
tančios Bažnyčios viziją“.
buvo tarytum jo paskutinė valia ir
Gerasis popiežius Jonas XXIII šiuo
testamentas. Jau gulėdamas mirties
se ginčuose atrodo nustumtas į antrą
patale, šis popiežius kalbėjo apie ra
planą. Įdomu, kad mintis sušaukti
sinių ir etninių mažumų teises, apie
Vatikano II  Susirinkimą jam kilo
darbininkų reikalus ir vis didėjantį
visiškai netikėtai. Kai 1959 m. Šv.
moterų vaidmenį viešame gyvenime
Pauliaus už miesto sienų bazilikoje jis
(dar iki feministinio sąjūdžio pradžios)
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bei stipr ėj anč ią pas aulio valst yb ių
tarpusavio priklausomybę. Per Kubos
branduolinę krizę 1962 m. Jonas XXIII 
ragino supervalstybes atsitokėti, iš
saugoti taiką ir to paties Time žurnalo
buvo išrinktas „Metų žmogumi“.
Toks popiežiaus Jono atvirumas iš
oriniam pasauliui ir pasiryžimas
užmegzti su juo dialogą vardan vi
sų žmonių solidarumo buvo esmi
nis Bažnyčios politikos pokytis.
Kai kas tai linkęs sieti su kairuo
liškomis popiežiaus Jono simpati
jomis, galbūt dėl to šis popiežius
atsidūrė kitoje svarstyklių pusėje
nuo „konservatorių“ ir „dešiniųjų“
favoritu laikomo Pijaus IX. Tačiau
klystume manydami, jog Pijus IX
ir Jonas XXIII yra iš esmės skirt
ingi popiežiai. Popiežius Jonas labai
gerbė savo pirmtaką Pijų ir tikėjo,
kad vieną dieną šis popiežius bus
paskelbtas šventuoju. Kitaip ir ne
galėtų būti. Juk Jonas XXIII išaugo
ir subrendo Pijaus IX Bažnyčioje.
Kilni ir paveiki Evangelijos vizija,
kuria alsuoja Vatikano II Susirin
kimo dokumentai, yra ir Vatikano
I Susirinkime įamžintas didysis
Pijaus palikimas.
Pijaus IX beatifikacija liudija, kad
Šventoji Dvasia išaugina netikėčiau
sių vaisių net ir mūsų akimis įšalusioje
žemėje, kad krikščioniškas šventumas
turi gausybę pavidalų. Popiežius Jo
nas Paulius II rugsėjo 3 d. pamoksle
aiškiai pabrėžė, jog Bažnyčia beatifi
kacijos iškilme švenčia ne palaimintojo
„ypatingą istorinį pasirinkimą“, bet
dorybes ir Evangelijos įgyvendinimą.
„Ir Pijus IX, ir Jonas XXIII buvo dideli
šventieji, nors kaip žmonės ir labai
skyr ės i, – tvirt in o Pij aus IX byl os
postulatorius Bruneras Gherardinis.
– Pijus IX gyveno audringais laikais
ir politiniu požiūriu jis nebuvo genijus
– jis pats tą pripažino, tačiau šven
tumo logika matuojama ne politiniu
matu.“ Todėl ar pasaulis džiūgautų,
ar garsiai protestuotų, abudu popie
žiai – ir liaudies numylėtinis Jonas
XXIII, ir „politiškai nekorektiškas“
Pijus IX – rado savo vietą Bažnyčios
palaimintųjų gretose.
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Apie tėvą Antaną Liuimą SJ
Lionginas Virbalas

Su kiekv ien u išė jim u neg rįžt am ai
trūkinėja gyvasis ryšys su senąja lie
tuvių karta, žmonėmis, pradėjusiais
akt yv iai ir kūr yb ing ai reikšt is dar
prieš Antrąjį pasaulinį karą. Be abejo,
lieka ne tik jų atminimas, bet ir dar
bai. Šių metų liepos 26 dieną Romoje
Viešpats pasišaukė garbaus amžiaus
sulaukusį Lietuvių katalikų mokslo
akademijos garbės pirmininką, ilga
metį popiežiškojo Grigaliaus univer
siteto profesorių tėvą jėzuitą Antaną
Liuimą. Jis buvo iš kartos, kuri nuo
žagrės iš lietuviško kaimo išsiveržė į
Europą ir ten pasijuto savo namuose.
Atsinešė sveiką kaimišką tikėjimą,
mokslo ir tiesos troškimą, veiklumą
ir iniciatyvą.
1918 m. Lietuvai skelbiant nepri
klausomybę jis jau keliavo į pirmąją
pradžios mokyklos klasę. Su pirmąja
Utenos „Saulės“ gimnazijos laida baigė
vidurinį mokslą, įstojo į naujai Lietu
voje veikti pradėjusį jėzuitų naujokyną
(1927). Pasirinko dvasininko kelią.
Nors vėl iau lab iau paž įst am as dėl
savo akademinės veiklos, bet kaip tik
tikėjimas, tiesus ir tvirtas, jam teikė
prasmę visiems kitiems darbams.
Sąm on ing ai išg yv en o pirm ą šio
šimtmečio Nepriklausomos Lietuvos
laikotarpį. Iš pradžių kaip mokinys,
vėliau kaip studentas ir mokytojas.
Vytauto Didžiojo universitetas, pro
fesoriai, laikinosios sostinės Kauno
gyvenimas negalėjo nepalikti pėdsako
t. Antanui. Lygiai kaip ir Kauno jėzui
tų gimnazija, kurioje jau 1934 m. sėdo
prie mokytojo stalo.
Kitas veiksnys, formavęs tėvą Liui
mą – studijos įvairiose Vakarų Euro
pos aukštosiose mokyklose: filosofija
Falkenburge Olandijoje 1931–1934 m.,
teologija Lione ir Tulūzoje. Jo studijų,
o kartu ir susižavėjimo objektas – XVII 
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a. prancūzų „maldingojo humanizmo“
teologinė srovė ir vienas ryškiausių
jos atstovų – šv. Pranciškus Salezas.
Doktorato tema Aux sources du Traité
de l’Amour de Dieu de saint Franšois
de Sales.
Nuo 1951 m. – asketinės ir mistinės
teologijos (dabar dvasingumo) dėstyto
jas, profesorius Romos popiežiškajame
Grigaliaus universitete. Dalyvavo įvai

Antanas Liuima SJ. Algimanto Žižiūno
nuotrauka

riose konferencijose, bendradarbiavo
dvasingumo teologijos leidinių, žodynų
leidime, tarp jų reikšmingame Dic
tionnaire de Spiritualité ascétique et
mystique, Vašingtone pasirodžiusioje
The Catholic Encyclopedia, Karmelitų
teologijos fakulteto Romoje leidinyje
Diz ion ar io dell a Spir it ua l it â, taip
pat Dizionario enciclopedico di Spi
ritual itâ. Dauguma jo straipsnių iš
dvasingumo teologijos srities. Nebuvo
iš garsiųjų, ir, savu laiku įnešęs kuklų
indėlį, ramiai pasitraukė iš teologinės

akad em in ės veikl os, kart ais vien a
kita paskaita dar pasirodydamas ir
kaip teologas.
Šiandien t. Liuimą minime daugiau
sia dėl jo veiklos Lietuvių katalikų
moksl o akad em ij oj e. Suk urt a kaip
alt ern at yv a Bažn yč iai nep al ank iai
valstybinei mokslo politikai, Akade
mija prieškaryje nebuvo gausi organi
zacija. Karas, žinoma, visus išblaškė.
Priverstinėje Vakarų tremtyje kilus
minčiai Akademiją atkurti, t. Liuima
buvo tarp veikliųjų. Nuo 1956 m. tapo
jos reorganizacinės komisijos ir centro
valdybos sekretoriumi, 1959 m. pirmi
ninku ir vadovavo iki pat perkėlimo į
Lietuvą 1992 m. 1959 m. gruodžio 27
d. buvo išrinktas akademiku.
Tuo laikotarpiu t. Liuima rūpinosi
naujų židinių organizavimu ir lietuvių
mokslininkų jungimu. Stambesnėse
lietuvių gyvenvietėse buvo įkurta 12
LKMA skyrių. Su šių vietos židinių
pagalba kas treji metai rengė LKMA 
suvažiavimus, kurių iš viso buvo 11.
Jis organizavo suvažiavimų mokslinę
programą ir redagavo juose skaitytas
paskaitas, išleisdamas „Suvažiavimo
darbuose“. Kita jo, kaip LKMA pirmi
ninko, veikla siejosi su knygų leidyba.
Jo rūpesčiu pradėti leisti „Metraščiai“,
jis suorganizavo ir redagavo „Negęs
tančių žiburių“ seriją – rinkinį žymes
nių asmenybių biografijų. T. Liuima
rūp in os i prof. Kaz im ier o Aviž on io,
Antano Salio, Zenono Ivinskio raštų
leidimu, redagavo įvairius pavienius
leidinius. Per trisdešimt metų išleisti
55 tomai LKMA leidinių, redaguota
daugiau kaip 25 tūkstančiai puslapių
liet uv išk ų tekst ų. Leid in ius ne tik
reikėjo kruopščiai parengti, bet ir su
rasti mecenatus jų leidybai. Gyvenime
kuklus ir net nedrąsus, ieškodamas
lėšų šių knygų leidybai parodė tikrai
daug energijos.
Išeivijoje Akademija surado tinka
mą, patrauklų būdą, įgalinusį tomis
sąlygomis atlikti nemažus darbus ne
tik visuomeninėje lietuvybės srityje,
bet ir mokslinėje veikloje, kartu pri
sidedant prie Lietuvos kultūros. T.
Liuima, visada rimtai imdamasis bet
kokio darbo, brangino giliąją kultūrą,
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tai, ką vienu ar kitu būdu atspindi
Akademijos leidiniai įvairiomis temo
mis: filosofijos, istorijos, filologijos ir
literatūros. Viename t. Liuimos laiškų,
rašytų po pirmųjų apsilankymų Lie
tuvoje – švelnus nusiskundimas, kad
didžiausias Bažnyčios dėmesys čia tik
„apčiuopiamiems“ dalykams: pastatų
remontui, naujų statymui. Suprask:
tai, kas „neapčiuopiama“, nesulaukia
tinkamo dėmesio.
T. Liuimos jautrumą, subtilumą pa
stebėjo, pripažino tiek broliai Jėzaus
Draugijoje, tiek tie, kuriems teko su
juo bendrauti. Gal šias charakterio
savybes atsinešė iš vaikystės, turėjo
iš prig imt ies, bet taip pat jos for
mav os i veikiamos šv. Pranc išk aus
Sal ez o teo log ij os. Jo tiksl um as ir
tvarkingumas – beveik vokiškas pe
dant išk um as. Vis os knyg os suž en
klintos, nebenaudojamų rankraščių
ryšulėliai supakuoti ir su užrašu, kam
prik laus o. Pan aš iai ir gyv en im e –
darbą derino su poilsiu. Ypač pamėgo
Brigo seserų uršuliečių vienuolyną
Šveicarijoje. Keliasdešimt metų ten
praleido vasaras ne tik kapelionau
damas vienuolėms, bet ir intensyviai
dirbdamas prie Akademijos leidinių
gaiviame kalnų ore.
T. Liuimai, be abejo, paliko antspau
dą studijų meto teologijos kryptys. Tai
buvo karo metai, ankstyvasis pokario
laik as. Pij aus XII  Bažn yč ia atr od ė
dar gana triumfališkai, stovėjo kaip
tvirtovė, tik pradėdama jausti laiko
iššūkius. O priverstinis atitrūkimas
nuo Liet uv os stipr in o sen oj o laik o
nostalgiją: paprastų kaimo žmonių
tikėjimas, rožinis sugrubusiose ran
kose, mėgstama malda maldaknygėje,
„Pulkim ant kelių“ prieš sumą. Žodžiai
„pažanga“, „atsinaujinimas“ kėlė t.
Ant an ui tam tikr ą įtar im ą. Sak ės i
nesuprantąs, ką tai reiškia „naujoji
evang el iz ac ij a“. Mat yt, tod ėl, kad
sen iau, jo man ym u, ne tik neb uv o
viskas blogai, bet ir daug kas geriau,
negu dabar.
Lietuva t. Antanui išliko kaip kažkas
tyra ir šventa. Ji pati jau „dvasinga“ ir
iš užsienio į ją dažniausiai sklinda tik
„nuodai“, moralinis sugedimas, suma
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terialėjimas. Didžiausias troškimas,
kad „Lietuva šviestų tautų tarpe ir
būtų pasaulio valstybėms pavyzdys“
(iš kalbos, gavus VDU garbės dokto
ratą). Buvo lietuvis gerąja prasme,
iki sielos gelmių. Niekada neiškeitė
lietuviško paso į jokį kitą. Ilgus metus
po pasaulį važinėjo su storu nuo įklijų
vizoms „smetoniniu“ pasu, su kuriuo
išvyko iš Lietuvos, vėliau su Lietuvos
atstovybės prie Šventojo Sosto išduotu
dokumentu. Iki pat mirties didžiulis
jo rūpestis – padėti išlaikyti Lietuvoje
gerąsias religines ir tautines tradi
cijas, tinkamai vertinti ir puoselėti
dvasines vertybes.
Visa, kas susiję su Lietuva, jam buvo
brangu ir turėjo vertę. Troško parvežti
į Lietuvą visa, ką buvo sukaupęs, nes
matė, kad Romoje nebepasitarnaus,
tarp jų ir sov ietm eč iu iš Liet uv os
jam atsiųstas knygas, neišskiriant nė
ateistinės literatūros. Kurioziškas at
vejis: gabenant paskutinę Akademijos
knygų siuntą į Lietuvą, pasienietis,
atp lėš ęs vieną dėžių, joje surado…
Lenino raštus.
Sav ot išk as „antr oj o kvėp av im o“
laikotarpis t. Liuimai prasidėjo nuo
1989 m., kai pirmą kartą po 50 metų
sugrįžo į Lietuvą. Po to lankėsi kar
tais net po kelis kartus per metus.
Dalyvavo įvairiuose simpoziumuose,

suvažiavimuose, į kuriuos jį noriai
kviesdavo. Nuo pat pirmų apsilan
kym ų rūp in os i Akad em ij os veikl a
Lietuvoje. Iš pradžių tik galimybėmis,
paskui židinių kūrimu ir galiausiai
pačios Akademijos perkėlimu. Tikėjo,
kad Akad em ij a gal ės prab ilt i ate i
zuotai inteligentijai, atverdama jai
nepažįstamą sritį, tikėjimo ir mokslo
sąsają. Juk daugumai religijos paži
nimas apsiribojo viena kita vaikiško
kat ek izm o sąv ok a. LKMA  kaip tik
siekė kelt i taut os int el ekt ua l in ę ir
religinę kultūrą.
Paskutinis dešimtmetis t. Liuimai
buvo pripažinimo ir atlygio laikas.
Akademijos knygos Lietuvoje graibs
tytos iš rankų. Savo laiku jos iš tie
sų buv o kaip vand uo į išd žiūv us ią
žem ę, nes užp ild ė did žiaus ią tem ų
ir autorių spragą. Vytauto Didžiojo
universiteto garbės daktaro laipsnis
(1992), gimtosios Utenos garbės pilie
čio vardas (1994), Gedimino ordinas
(1995), priė mim as pas prez id ent ą
dev yn iasd eš imtm eč io prog a (2000)
– visa tai leido jaustis reikalingam,
įvertintam, pagerbtam už viso gyve
nimo triūsą.
Išėjo per 90 gyvenimo metų palikęs
šviesų atminimą, taip pat žymią savo
nuveiktų darbų vagą.


Hanoveris, EXPO 2000
Elona Lubytė

Parodos aplinka ir struktūra
Nuo birž el io iki spal io, kaip prieš
šimtą metų, Europa gyvena pasauli
nės parodos EXPO 2000 įspūdžiais.
Pasaulinių renginių pradžia siejama
su Krištoliniame paviljone Londone
1851 m. surengta paroda. Per tą laiką
trylikoje valstybių įvyko 61 paroda.

Šiemetiniame renginyje naujojo tūks
tantmečio progresas nesiejamas su
ilgai garbinta industrializacija. Atei
ties vizijos taikinyje yra globalizacija,
naujojo informacinio tūkstantmečio
„Žmogus–gamta–technologija“.
Pirmą kartą paroda rengiama Vo
kiet ij oj e. Valst yb ėj e, kur i, griuv us
Berl yn o sien ai, tap o Eur op os sus i

495

k u l t ūr a
vienijimo, civilizacijos, technologijos
progreso įvaizdžiu. Pirmą kartą Euro
pos bulvare pristatyta mūsų valstybė.
Lietuvos įvaizdį parodoje kuria kuklus
bei pastebimas futuristinis geltonasis
paviljonas, perteikiantis renginio te
mą atitinkantį skrydžio, informacijos
laidininko, įvaizdį.
Pirm ą kart ą tek o lank yt is pan a
šaus pob ūd žio reng in yj e. Nauj ok o,
prip rat us io prie ram ių muz iej in ų
ekspozicijų, dalia nelengva. Juk at
sidūrei didelėje civilizacijos mugėje,
kur pris tat om os ir pard uod am os
Europos Sąjungos, Zero fondo (tarp
taut in ė inic iat yv a ZER I  tyr in ėj a
gal im yb ę efekt ing ai be atl iek ų pa
naudoti natūralios aplinkos produk
tus) vizijos, civilizuotos ir egzotiškos
valst yb ės, nauj os darbo sant yk ių,
sveik os mit yb os strat eg ij os ir kt.
Visk as pat eik iam a ats iž velg iant į
vartotojiškos visuomenės poreikius.
Siūloma kokybiška prekė pristatoma
archajiškai nuoširdžiai ar technolo

tenkintų visokio amžiaus ir pažiūrų
lankytojų skonį.  
Tai apima civilizuotumo sąvoką. Ne tik
kažką pasakyti, bet ir kaip. Ar papras
tai ir suprantamai, ar elegantiškai, ar
išraiškingai, juk tai yra kultūros ir civi
lizacijos požymis. Tai galima pavadinti
visuotiniu, totaliniu etiketu. Tai kaip
privalomas vidurinis mokslas.
Mindaugas Navakas

Nedalyvaujančių renginyje Jungti
nių Valstijų civilizaciją monotoniškai
repr ez ent uoja par od os ter it or ij oj e
išsidėstę McDonalds restoranai, Co
ca-colos automatai.
Išk il us spaud os cent ro pas tat as,
kuriame kiekvienos dienos vidurdie
nį rengiamos spaudos konferencijos,
gausu papildomos informacinės me
džiag os, techn ol og in ių darb o prie
monių, netgi yra autoparkas, kurio
vairuotojui pateikus spaudos dalyvio
pažymėjimą, būsi paslaugiai pristaty
tas į reikiamą vietą. Visa tai liudija

EXPO 2000, Hanoveris. www.expo2000

gišk ai prib lošk ianč iai, efekt ing ai,
žaismingai, įsimintinai, nevengiant
pos tmod ern ist in ės iron ij os – dan ai
ties įėj im u į pav ilj on ą dirbt in iame
ežer ėl yj e pas tat ė siurrea l ist išk ai
elegantišką šiuolaikinę „Undinėlę“.
Visur siekiama patrauklumo, kuris
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pagarbą ir dėmesį renginį pristatan
čiai, reklamuojančiai žiniasklaidai.
Organizatoriai rūpinasi grįžtamojo
ryšio efektyvumu.
Likau sužavėta ir tenykščiu spaudos
centru su jo turima gausybe informaci
jos. Visai negailėdama laiko, kurio sti

go apžiūrėti parodą, praleidau ten gerą
pusdienį. Į akis krito pagarba lankyto
jui, ko pas mus taip reta. Tu – turistas,
žurnalistas ar tiesiog bežioplinėjantis,
esi centrinė renginio figūra, ne pavil
jonas, jo eksponatai ar aptarnaujantis
personalas. Viskas yra organizuojama,
kad būtų kuo patogiau žmogui. O mūsų
paviljone pasigedau turizmui, kontak
tams skirtos informacijos, kuri buvo ak
tyviai išnaudota kituose paviljonuose.
Ir spaudos centre radau tik skurdokus
lapelius. Būtų naudinga, jei į pastarąsias
pamokas lietuviško paviljono organi
zatoriai atsižvelgtų. Mums dar labai
trūksta ekspoziciją lydinčios aktyvios
komunikacijos.
Ieva Tamutytė

EXPO 2000 biudžetas – 100 mln.
Vokietijos markių (vyriausybė skyrė
40 %, vietos valdžia, Žemosios Sakso
nijos žemė 30 %, Vokietijos industrinės
kompanijos 20 %). Numatoma, kad
renginį aplankys 40 milijonų lankytojų
(rugsėjo pradžioje Lietuvos paviljoną
aplankė milijoninis lankytojas; naudo
damiesi Lietuvos turistinių agentūrų
paslaugomis, renginį aplankė apie 600
mūsų valstybės piliečių). Renginys su
kūrė 100 tūkstančių darbo vietų, pla
nuojamas pelnas – 4,4 mlrd. Vokietijos
markių (su mokesčiais). Dalyvavimas
EXPO 2000 mūsų valstybei kainavo
22 mln. litų: 12 mln. skirtų paviljonui,
10 mln. – eksp ozicijos įrengimui ir
organizacijai.
Aiški ir kita EXPO 2000 organiza
vimo pusė. Renginiui nepavyko pri
traukti planuoto lankytojų skaičiaus.
Žiniasklaida vertino parodą saikingai.
Po atidarymo įvyko kelios vietin ių
gyventojų demonstracijos, nukreiptos
prieš EXPO 2000.
Par od oj e pris tat yt a žmon ij os me
gapolio utopija. Pasirodė, kad infor
macijos, papročių, skonių, ideologijų,
esam oj o ir ate it ies laik o tėkm ės
sut ank ėj im as, vis uot in ė pram og os
nuot aika reng in iui teik ia utop išk u
mo. Gal i būt i, kad past ar as is įspū
dis rand as i kaip gyn yb in ė rea kc ij a,
sus id ūr us su jo nea pr ėp iam um u.
Šia prasme EXPO 2000 funkcionuo
ja kaip meg ap ol is, kur io gyv ent o
jai–lankytojai cirkuliuoja tikslingai
pas ir inkt u nac ion al in iu, tem in iu,
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k u l t ūr a
pramoginiu maršrutu. 160 ha erdvė
Form al iai tiek tem in es, tiek na
je išs id ėst ę 200 pav ilj on ų, kur iuos e
cionalines ekspozicijas galima būtų
pris tat om os 180 valst yb ių, 9 tarp
suskirstyti į dvi pagrindines grupes.
taut in ės org an iz ac ij os, 11 tem inių
Vienur pristatomos civilizacijos tech
pav ilj on ų. Pask ut in iuos ius reng ė
nologijos, kitur širdingu autentiškumu
gars iaus ios Vok iet ij os įreng im ų,
patraukli egzotika (drožinėtos rytie
techn ol og ij ų firm os – „Siem ens“,
tiškos pagodos, drėbto molio, balinti
„IBM“, „Bosch“, „Volks wag en
AG“, „Deutsche Tel ek om“, „Du
al es Syst em Deuts chl and AG“.
Čia, pas it elk us itin mod ern ią
įrang ą, kur iam os stulb in anč io
įtaig um o men in ės inst al iac ij os,
užp ild anč ios tem in ius pav ilj o
nus – „Atr ask nauj ą pas aul į“,
„Judr um as“, „Darb o ate it is“,
„Žin ios“, „Maist as“, „Por eik iai“,
„Apl ink a“, „Žmon ij a“, „Viz ij ų
plan et a“, „XXI amž ius“. Tem in ė
parodos dalis tapo subtiliai įtaigi
eur op oc ent rist in ių įdėj ų prop a
gav im o priem on ė. Past ar ąj į ak
centą pabrėžia moderniai įrengti
Eur op os Sąj ung os pav ilj on ai,
parodos erdvėje, tarp paviljonų
Danijos paviljono prieigos. 2000. www.expo2000
eksp onuota specialiai renginiui
sukurtų 11 instaliacijų kolekcija
(„In Betw een“; kuratoriai Kasper
būst ai ir kt.). Abu krašt ut in um ai
Köning, Wilfried Dickhoff). Tur iu
sėkmingai vienas kitą papildo, renginį
pris ip až int i, kad tiek daug ir ger ai
daro ne tik margą, bet ir nenuobodų.
veikiančių instaliacijų neteko matyti
Pavargęs nuo virtualios realybės di
nė vien oj e žym iaus ioj e šiuol aik in io
namikos, gali ramiai stebėti deiman
meno parodoje. Tikras naujojo meno
tus pol ir uoj ant į Sen eg al o meistr ą,
prit aik om um o triumf as.
mėgautis rytų audinių raštais, faktū
Nuo teminio centro driekiasi kelios
romis, skanauti kaktuso vaisiaus, rytų
atšakos, palei kurias išsidėsto nacio
saldumynų. Esama ir konceptualaus
naliniai paviljonai – Europos bulvaras,
min im al izm o pav yzd žių. Šveic ar ų
Lotynų Amerikos, Azijos kvartalai bei
paviljonas įrengtas kaip atviras me
pora atskirų pastatų, kurių viename
dinis labirintas, kuriuo pasiekiama
įsikūrė neturinčios nacionalinių pavil
arbatinė su poliruoto stiklo staliukais,
jonų Afrikos, Azijos, kitame – Europos,
prie kurių gerdami kvapnią arbatą
Eur oa z ij os valst yb ių eksp oz ic ij os.
lankytojai girdi iš monitoriaus sklin
Pastarajame prisistatė Rusija, Bal
dančias keturias oficialias valstybės
tarusija, Moldova, Armėnija, Bosnija,
kalbas. Nepatraukliausiai parodoje
Austrija, Lichtenšteinas ir kt.
atrodė tarpinės ekspozicijos, kuriose
bandyta jungti techninės civilizacijos
Bendras įspūdis toks, kad kuo daugiau
civilizacijos, tuo daugiau technologijos
pasiekimus ir nacionalinę egzotiką
ir formos, kurios turinį tu pats turi at
– latv ių šiaud ais dengt as med in is
rasti, išbandyti. Kartais technologijų
piliakalnis, rumunų vynuogėmis ap
gausa, kadangi ji mus vis dar stebina,
auginta paviljono dėžė, – pripildytą
trukdo įvertinti pateikiamos informacijos
video monitorių.
kokybę. O juo mažiau civilizacijos, juo
daugiau grynos, liaudiškos autentikos
apraiškų pristato savo šalį.
Ieva Tamutytė
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Pirm iaus ia steb in o par od os did um as.
Tok ios miest o dyd žio reng in io api m

ties aš neįsivaizdavau. Antras įspūdis
susijęs su informacijos koncentracija.
Manęs nedomino faktologija, patekus į
konkrečios šalies paviljoną buvo įdomu
apčiuopti atmosferą ir patirti persikė
limo iš vienos šalies į kitą pagreitį. Tai
lyg labai koncentruotas turizmas. Kas
kuo turtingas, tą ir rodo. Būtų juokin
ga, jeigu egzotiškos šalys pradėtų rodyti
savo technologinius pasiekimus, o
mes juos lygintume su Europos ci
vilizacija. Rodoma tai, kas madin
ga, paklausu. Tarkime, muzika: šiuo
metu pats madingiausias dalykas
yra a world music. Autentika labai
madinga, todėl parodoje pristatoma
tiek Europos civilizacija, tiek tai, kas
čia šiandien madinga, t. y. egzotika,
kurią pateikia mažiau išsivysčiusios
šalys. Kartais daug įdomiau pasižiū
rėti ir pamatyti dar egzistuojančius
archajiškus dalykus.
Petras Geniušas

EXPO 2000 megapolį, lyg Vidu
ramžių ar riterių miestą, įsikūrusį
Hanoverio priemiestyje, šalia ko
lektyvinių sodų ir dirbamų laukų
su vėjo malūnais, juosia aukšta
viel in ė tvor a. Šešis įėj im us, lyg
sen ov išk us vart us, ats iver ianč ius
9 val. ryto, o užsisklendžiančius 12
val. vak ar o, saug o bil iet us (kain a
dienai – 69 DM) tikrinantys tarnau
tojai, automatai. Dvigubos apsaugos
efektyvumą garantuoja policija. Su
išoriniu pasauliu – Hanoveriu – EXPO
2000 jungia nauja, specialiai renginiui
pastatyta S-Bahn linija, 5 geležinkelio
atšakos. Prieigose veikia automobilių
stovėjimo aikštelė, pajėgi sutalpinti
35 000 automobilių. Megapolio viduje
susisiekimo efektyvumą garantuoja
oro (Vokietijos pašto subsidijuoti gel
tonieji keltuvai) ir įvairios, pabrėžtinai
ekol og išk os antž em in io transp ort o
(dviračiai, velomobiliai, paspirtukai,
ratukinės pačiūžos) rūšys. Įžengę pro
vartus lankytojai gali įsigyti EXPO
2000 pasą (10 DM), kuriame įvairių
valstybių paviljonų „muitinėse“ išduo
damos įvažiuojamosios vizos. Iš dan
goraižinio pašto paviljono tikriausiai
galima nusiųsti žinią ne tik į visas
pasaulio valstybes, bet ir į praeitį ar
ateitį. Ilgainiui bėginėjant nuo vieno
paviljono prie kito – iš Kinijos į An
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k u l t ūr a
glijos, iš Tailando į Kanados ir pan., –
stoviniuojant ties labiausiai lankomais
nus id riek us ios e eil ut ės e, pas ij unt i
šviesos greičiu judančio erdvėlaivio
keleiviu, patiriančiu modernias geog
rafijos ir civilizacijos pamokas.
Praalkęs gali pasistiprinti ne tik ties

Vak ar e, kaip ir der a po sunk ios
peržiūrų dienos, siūloma pramogau
ti. Gal im a paš okt i triukšm ing oj e
diskotekoje, žiūrėti pasaulinės kino
klas ik os šed evr us tea tr e po atv ir u
dang um i, sėd int ant amfi t ea tr in ių
laipt ų steb ėt i pas aul io pol it ik os,

nėje instaliacijoje „Vokietija – idėjų
dirbt uv ė“ trij ų aukšt ų muz iej in ės e
saug ykl os e išd ėl iot i 47 eksp res io
nist in ės lipd yb os gips in iai sport i
ninkų, menininkų, rašytojų, moksli
ninkų portretai, reprezentuojantys
bendruomenės žmog iškų išteklių
galią. O štai subtiliai
pagerbiant monarchines
tradicijas ant Olandijos
paviljono stogo, dirbtinio
ežero saloje su vėjo ma
lūnais įrengtas mažytis
kambariukas su užrašu,
kad į jį leid žiama įeit i
tik valstybės karalienei.
Laim ing i, linksm i vis ų
pas aul io ras ių žmon ių
veid ai į tav e žvelg ia iš
mon it or ių ar did žiul ių
tel ee kr an ų – Ang lij os
karalienė motina, Kini
jos partinis sekretorius,
Amsterdamo gyventojas.
Egzotiškuose paviljonuo
Lietuvos paviljonas. Architektai: Marina ir Audrius Bučai, Aida Čeponytė, Valdas Ozarinskas, Gintaras
se gal im a steb ėti, kaip
Kuginis. 2000 m. Gintauto Trimako nuotrauka
ant gyv o kupr an ug ar io
sport o nauj ien as, trans liuoj am as
atrodo arabų beduinas, koks sulysęs
kiekvienu paviljonu įrengtu naciona
didelio kubo formos ekrane. Lankyti
ir pavargęs atrodo perlų žvejys, kaip
liniu restoranėliu, bet ir smaguriauti,
klasikinės muzikos koncertus Kris
vikriai ataudus meta indų audėja...
lengvai apgirsti klaidžiojant pasauli
taus paviljone, susipažinti su atskirų
Tačiau centrinė renginio figūra – vai
niuose vyno, alaus, maisto paviljonuo
valstybių teatrine kultūra. Storesnių
kai, su jais siejama pasaulio ateitis,
se. Kitaip negu už visur gausiai dalija
piniginių savininkai gali apsilankyti
jų glob a, saug um as, ugd ym as; tai
mą nemokamą informacinę medžiagą,
Pat ric ia Kaa s, ABB A konc ert uos e.
pagrindiniai tiek nacionalinių, tiek
už šias paslaugas mokėti tenka. Tiesa,
Ir, žin om a, nakt in iai fejerv erk ai.
teminių paviljonų akcentai. „Judru
galima alternatyvi užkandos atsargų
Kiekvieną vakarą prie EXPO 2000
mo“ paviljonas pripildytas gausybės
kelioninėje kuprinėje strategija. Ja
jūr os vykst a efekt ing as pranc ūz ų
žaidybinės įrangos, leidžiančios patir
aktyviai naudojasi vietiniai lankyto
ugnies meistro atšvaitų vandenyje ir
ti atskirų kūno funkcijų (klausos, re
jai, jaunimas.
danguje spektaklis. Tuo pačiu metu
gos) efektyvumą. O Švedijos paviljono
Pramogavimas yra sudėtinė apsilan
ats it rauku s nuo mas in io šurm ul io
centrinis akcentas – baldai – sukurtas
kymo EXPO 2000 dalis. Tave nuolat
galima ramiai, neskubant vaikščioti
panaudojant vaikiškus piešinius.
linksmina šmaikštūs įvairių valstybių
plačiomis megapolio gatvėmis, atski
Gamta garbinama antroje vietoje po
gatvės, folkloro muzikantai – užlipę
ras erdves jungiančiais tiltais, stebėti,
vaikų, puoselėjama norint ją išsau
ant kojūkų belgai laido praeiviams oro
kaip įsižiebusi šviesa keičia paviljo
goti. Ja gėrimasi, ji suvokiama kaip
bučinius, o inkvizitoriškais kapišonais
nų tūrį, parodos erdvei suteikdama
būtina civilizacijos priebėga. Augalų
apsisiautę jų palydovai stengiasi ap
nematerialų paslaptingumą. Dienos
ir vandens stichija užtvindžiusi EXPO
glėbę per liemenį užkišti už skverno
šurm ul ys pam až u rimst a, par od a
2000. Islandijos, Kroatijos paviljonus
kuo daugiau spalvotų konfeti, kuriuos,
užmiega iki kito ryto.
aplieja vanduo, didžiumos paviljonų
sugrįžus namo, dar ilgai tenka traukti
prieigose tyvuliuoja dirbtiniai ežerai,
iš pačių netikėčiausių vietų. Estradoje
trykšta fontanai, o Norvegijos įėjimą
Parodos turinys
po atviru dangumi visą dieną keisda
puošia energingai trykštantis kriok
miesi publiką linksmina džiazo mu
Žmogus yra ne tik parodos kūrėjas,
lys, o kur dar Islandijos geizerių, Por
zikantai. Parodos metu bus surengta
lankytojas, bet ir svarbiausias ekspo
tugalijos vandenyno bangų atvaizdai
700 koncertų.
natas. Vokietijos paviljono skulptūri
milž in išk uos e ekr an uos e. Aug alai
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k u l t ūr a
apipina statinius, jų struktūrą, forma
tampa jų architekt ūrinės sąrangos
prot ot ip u (Oland ij os pav ilj on as).
Vynuogėmis apsodintas prancūzų, ru
munų paviljonas. Ties Kinijos ekspo
zicija šlama bambukų giraitė, olandų
pastato prieigose žydi kvapni lauki
nių gėlių pieva, pritraukianti medų
renkančias bites, kurios yra ir vidinės
ekspozicijos veikėjos. Venesuelos su
siskleidžiančio ir atsiveriančio augalo
žiedo formos paviljoną juosia žydin
čių kaktusų girlianda. Neužmiršti ir
nykstantys gyvūnai, atskiri paviljonai
kviečia pasirašyti už pandų apsaugą.
Tač iau šalia mėg av im osi gyv os ios
gamtos autentiškumu ir egzotišku
mu demonstruojamas technologinis
civilizacijos paj ėg um as dirbt in iu
būdu atkurti jos funkcijas. „Žaliojo
krepšio“ paviljone, įrengtame „Duales
System Deutschland AG“ įmonės, kas
valandą gali pamatyti dirbtinį 22 met
rų aukščio tornado sūkurį, pasisupti
vibr uoj anč iuos e pag al jūr os bangų
ritmą foteliuose, klausytis dirbtinių
švendrų šnarėjimo.
Technologija parodoje reprezentuo
jama kaip įtaigių vaizdinių kūrimo
priemonė – Vokietijos instaliacijoje
„Tiltas į ateitį“ panaudota 370 monito
rių rūšių, o japonai stebino lankytojus
elegantiška, patvaria, technologiškai
stulbinančia popierinio (perdirbtų
celiuliozės atliekų) paviljono kon
strukcija.

panaudojęs instrumentą, užkūrė ugnį,
jis padarė lemiamą judesį. Ir toliau da
ro tuos judesius. Nagrinėjant detaliau,
išplaukia niuansai, kad instrumentu
dirbant nebūtų per daug skiedrų, kad
jis būtų subtilus, pakankamai aštrus,
nenaudotų per daug energijos ir kt.
Mindaugas Navakas

Lietuva parodoje
Kaip sek ės i šioj e civ il iz ac ij os
mugėj e pris ist at yt i nauj ok ei Liet u
vai? Der a pris im int i, kad po 1900
m., 1937 m. pas aulin ėj e par od oj e
Par yž iuj e veik ė Lietuvos, Latv ij os,
Est ij os pav ilj on as, o sovietm eč iu
septintame–aštuntame dešimtmety
je nor iai buv o kvieč iam i mod ern ios
orient ac ij os lietuvių dail in ink ai da
lyv aut i reng iant SSRS pav ilj on us
(Kazimieras Morkūnas, Algimantas
Stošk us, Teo dor as Kaz ys Val ait is ir
kt.). Tuo metu ideologiškai konserva
tyvi valstybė, kurdama viešą įvaizdį,
siek ė atr od yt i mod ern i.
Apibendrintai galima pasakyti, kad
mūsų prisistatymas renginyje kukliai
įsiliejo į civilizuotą jos dalį.
Norėtųsi akcentuoti du kraštutinumus, į
kuriuos linkstame vertindami save. Vie
nas, kad mes save labai kritikuojame,

o kitas, kad esame linkę save sureikš
mint i. Yra taip, kaip yra. Šia prasm e
Lietuvos paviljonas nėra kompleksuo
tas. Jis neturėjo labai didelės reikšmės
parodoje, bet buvo savo vietoje, kaip ir
Lietuva, kuri yra lyg ir kontekste, lyg
ir nuošalyje. Nėra jokios būtinybės eiti
kažin kur (į Europą, į Rytus), esame ten,
kur esame, mūsų privalumas, kad su
prantame abu šiuos pasaulius, tai labai
didelė vertybė.
Petras Geniušas

Geltonasis paviljonas buvo lanko
mas su susidomėjimu, prie jo nuolat
būriav os i eil ut ė žmon ių, nor inč ių
paskraidyti virš Lietuvos, sėdint 28
vietų salėje, kur rodomas 8 minučių
trukm ės skryd is (Audrius Ston ys,
Arūnas Matelis), kurio įspūdį stiprina
lengva kėdžių vibracija.
Patiko Lietuvą pristatantis filmas dėl
savo nemargumo. Juk margumas, kur
viskas lyg klipe kas dvi sekundes kei
čiasi, buv o vis os par od os pal yd ov as.
O čia staiga ilgas plaukiantis kadras,
man jis buvo kaip atgaiva, kai, atsisė-
dęs į patogų, lengvai vibruojantį fotelį,
patenki į kitokią atmosferą. Monoto
niškumas, kuris kai kam atrodo nuo
bodus, pasidaro vertybė. Man jis atrodo
labai skoningas, ir jei būtų galima pa
sakyti muzikiniais terminais, toks legato, lėta, ilga, plaukianti linija, kaip kon

Lietuvos paviljono atidarymas. 2000 m. birželio 1 d. Artūro Puskunigio nuotrauka

Didžiausią įspūdį parodoje padarė tech
nologinio vystymosi sparta. Pati savaime
technologija nėra kažin kas. Technolo
gija yra naujas instrumentas, kuriuo
siek iam a tiksl o. Pap rast ai bend ruo
menė iš pradžių kelia tikslus, o paskui
kuria instrumentus ir randa, kaip tuos
tikslus pasiekti. Kaip žinia, ne visi kelia
tikslus ir ne visi kuria instrumentus, kiti
jais tik naudojasi, dar kiti tų galimybių
visai neturi.
Visiškai akivaizdu, kad žmonijos pažan
gą lemia civilizuoti kraštai, o egzotika
visada yra kažkas kita. Yra siekinys ir
yra kažkas kita. Egzotika gali būti ir
sugriuvusio kolūkio liekanos. Egzotika
yra tai, kas nereikaluja pastangų, o ci
vilizacija – tai, kas jų reikalauja. Tech
nologija yra viena iš civilizacijos instru
mentų kūrimo priemonių. Kai žmogus,
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k u l t ūr a
trastas ant tavęs krintančiai kapotai
informacijai.
Petras Geniušas
Mane išties sužavėjo filmas apie Lietuvą,
nors čia nebuvo ištartas nė vienas žo
dis, nebuvo parodytas nė vienas žmogus.
Sunku įvertinti, ar lankytojams pavyko
apčiuopti sociokultūrinę mūsų valsty
bės dvasią, kuri buvo justi kitų tautų
paviljonuose. Tai galbūt susiję su kitokiu
nacionaliniu charakteriu, technologijos,
civilizacijos išsivystymu.
Ieva Tamutytė

Išėjęs iš salės lankytojas susiduria
su sept yn iais pal ub ėj e kab anč iais
ekranais su skirtingomis dokumen
tinėmis projekcijomis apie Lietuvos
kult ūr ą, med ic in ą, moksl ą, sport ą.
Salėje įrengti kompiuteriniai termi
nalai, kuriuose galima rasti įvairios
teminės informacijos apie mūsų šalį,
lygiagrečiai didžiulė reprodukcija pri
stato Mikalojaus Konstantino Čiurlio
nio tapybą, skamba jo muzika.
Kartais atrodo, kad mitologizuojame tik

Galbūt čia ir yra savas žavesys – parodyti
Lietuvą „skrydžio“ žvilgsniu.
Ieva Tamutytė

Lietuvos  prisistatymas vyko svei
kintinai sėkmingai, bet kartu pamo
kanč iai. Liet uv a reng in iui prad ėj o
ruoštis 1998 m., tuomet Ūkio minis
terija paskelbė viešą architektūrinio
proj ekt o konk urs ą, kur iam e buv o
pris tat ytas 21 proj ekt as, atr inkt i
10 geriausių, iš kurių 5 premijuoti.
Toliau, kaip ir dera vykdant tokio po
būdžio užsakymus, vyko ilgi ginčai,
keitėsi komisijos, persigrupavo pažy
mėtųjų paviljonų grupės. Galų gale
buv o pas iūl yta sus ij ungt i skryd žio
ir informacijos laidininko įvaizdžių
proj ekt o aut or iams. Taip sus ib ūr ė
gelt on oj o pav ilj on o arc hit ekt ų ko
mand a (Mar in a ir Audr ius Buč ai,
Gint ar as Kug in is, Aid a Čep on yt ė,
Valdas Ozarinskas). O viso renginio
organizatoriumi tapo „Litexpo“. Pra
sidėjo esminiai autorių ir užsakovų
nesutarimai, baigęsi sumanymo vie

Čekijos paviljono ekspozicija, kurioje valstybės įvaizdis kuriamas derinant gotikines bei
barokines skulptūras ir šiuolaikines aktų fotografijas. 2000. Autorės nuotrauka

mums patrauklias vertybes. Sunku nu
matyti, kiek įdomus eiliniam parodos lan
kytojui Čiurlionis, „smūtkelis“, liaudies
dainos, Trakų pilis. Šia prasme sunku
vertinti Lietuvos pristatymą objektyviai.
Spėju, kad lankytojai, apsilankę Lietu
voje, patirtų visai kitokius įspūdžius.
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ning um ą skaid anč iu komp rom is u.
Pasikeitė informacijos instaliavimo
principai, turinys, transformuota sta
tinio erdvė, atvirai erdvei projektuotą
langą uždengė keista, senamadiška
vitrina-spinta, kurioje sudėlioti mūsų

valstybės įvaizdį kuriantys objektai:
verbos, smūtkeliai, Europos krepši
nio čempionų taurė ir kt. Pastarosios
klaidos, kaip ir plastinis romantiško,
monotoniško, neinformatyvaus kino
filmo neadekvatumas pastato turiniui
arba kermošinis Pilies gatvės lygio
suvenyrinis kioskelis, šalia gintari
nių dirbinių prekiaujantis moliniais
varpeliais ir nameliais, užgožiančiais
leidinių apie Lietuvą skyrelį, paste
bimos tik įdėmesniam, priekabiam
lankytojui, liudija, kad dalyvaujant
panašaus pobūdžio renginyje dirbti
reikia vienai komandai.
Lietuviškame paviljone nepavyko su
sieti išorės su vidumi. Viduje pristatyta
skrydžio idėja parodos kontekste yra
dešimties metų senumo. Nei muzikos,
nei vaizdo interpretacijoje neatsižvelg
ta į turinį, kuriame tai eksponuojama.
Įgyvendinant sumanymą, visai nebuvo
kūrybinių grupių dialogo. Pasirinktas
blogas organizacinis principas. Suma
nymą nuo pradžios iki galo turėjo įgy
vendinti viena komanda. O iš tikrųjų
visi dirbo atskirai – architektai, filmo
kūrėjai, paviljoną aptarnaujantis per
sonalas. Kuriant skrydžio įvaizdį buvo
galima pritvirtinti kamerą prie Kairio
lėktuvo. Sumiksuoti jo skrydžio, iš lėktu
vo nufilmuotus vaizdus, parodyti miesto
aplinką, publiką, o pabaigoje pristatyti
interviu su pasaulyje žinomu pilotu. Iš
karto atsirastų daug sociokultūrinių,
technologinių, informacinių sluoksnių...
Iš pradžių buvo numatyta imti medžiagą
iš televizijos, kino archyvų ir parodyti,
kad Lietuva yra normali šalis, kurio
je sportuojama, grojama, statoma. Ir
tai būtų kainavę 2 kartus mažiau. Mes
sukūrėme ekspozicijos projektą. Prade
dant tuo, kas kokiame ekrane turi būti,
kur surasti medžiagą, kaip sumiksuo
ti, kaip elgtis su garsine aplinka, kaip
sutvarkyti terminalus. O kadangi visa
tai numetė į kampą ir pasinaudojo tik
šimt ąj a dal im i, idėja nepasinaudota.
Turėjo būti padaryti videoklipai, o te
buvo pasinaudota dokumentika, kuri
nieko nesako.
Aida Čeponytė, Valdas Ozarinskas

Kita problema, susijusi su darbi
ne pav ilj on o veikl a – tai kont akt ų
užmezgimas, turistų pritraukimas.
Sprendžiant iš niekaip nesuderina
mos pavilj on o pard av im o ist or ij os,
tai nelaikoma pagrindine paviljoną
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k u l t ūr a
aptarnaujančių asmenų funkcija. Ar
ne paradoksas, kad renginyje, kuriame
viskas perkama ir parduodama, atsi
sakyta šios galimybės arba ji tiesiog
pral eist a. Reng in io prad žioj e buv o
pageidaujama jį įsigyti už dvigubai
did esn ę neg u rea l iz ac in ę kain ą, t.
y. 20 mln. Lt. Būtina pastebėti, kad
pasaulyje garsi stogų dangos įmonė
„Ranila“, iš kurios medžiagos pavil
jonas pastatytas, įtraukė jį penktu
numeriu į geriausių pasaulio statinių
dešimtuką, tiesa, pirmoje vietoje at
sidūrė naujasis Londono oro uostas.
Generalinis paviljono komisaras, ūkio
viceministras Ged im in as Mišk in is,
dėl užimtumo paviljone apsilankantis
dažniausiai tik oficialiose iškilmėse,
aiškino, kad pagrindiniai pardavimo
sunkumai susiję su mūsų galiojan
čiuose įstatymuose neapibrėžtais to
kio pobūdžio prekybiniais santykiais.
Panašu, kad kol Seimas, ministerijos,
inspekcijos tvirtins įstatymus, pirkėjų
nebeliks.
Apskritai paroda lyg ir reprezentavo
taikomąjį naujojo meno pobūdį. Visos
technologijos pajungiamos menui. Pa
grind in ė liet uv ių pral aim ėj im o pro
blema buvo vieningumo stygius. Juk
visiems aišku, kad technologija yra ant
raeilis dalykas, priemonė. Svarbiausia
tai, ką tu rodai. Lietuvių užsispyrimas
buvo naivus ir nepateisinamas: supirkti
itin gerą aparatūrą ir nežinoti, ką su
ja dar yt i. Žiūr ov o neg al im a apg aut i.
Nepaisant rengėjų noro pagražinti, pa
puošt i, apg auti Eur op ą. Ir jeig u mes
apg av om e arc hit ekt ūr a, tai vis tiek
nea pg av om e tur in iu. Ties iog neb uv o
leist a to pad ar yt i, nors ir praš om a.
Par ad oks al u, kai siek iant rek lam os
ignoruojami jos dėsniai. Dažnai sąmo
ningai atmetame siūlomus patarimus.
Buvo daryta reklama, kuri nepavyko.
Juk ją norėjo pirkti, o mes net parduo
ti nesugebėjome. Dabar produktas jau
panaudotas. O juk renginyje visi įvai
riaus iom is priem on ėm is band o kaip
įman om a naud ing iau pard uot i sav o
valstybę, patraukliai ją pateikti būsi
miems investuotojams.
Aida Čeponytė, Valdas Ozarinskas

Sus id ar ė įspūd is, kad „Stil iaus“
suformuotos pasaulėžiūros principai
mūsų paviljone gajesni negu civilizuo
tos, dalykiškos komunikacijos dėsniai.
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Gražios, tobulai nusigrimavusios pa
vilj on ą apt arnaujančios merg ait ės,
galinčios oficialiame bankete paklausti
nacionalinės spaudos atstovų, ar jie
turi teisę čia būti, nė iš tolo nepanašios
į malonias, paslaugias kitų paviljonų
tarnautojas. Aišku, tai smulkmena,
bet, kaip žinia, šaukštas deguto ne
sunkiai medaus statinę sugadina.
Mūsų dalyvavimas parodoje sveikinti
nas, nes demonstruoja norą dalyvauti

globaliniuose procesuose. Šia prasme
prisistatymas įvyko geriausiai, kaip mes
sugebėjome. Tačiau platesniame kon
tekste visiškai akivaizdu, kad kol kas
mes dar nieko negalime pasiūlyti. Mes
kol kas esame pradinių klasių mokinių
lygio ir turime išmokti daug pamokų.
Jeigu civilizacija yra tai, kas reikalau
ja pastangų, o egzotika tai, kas nerei
kalauja pastangų, tai esame pakeliui.
Labai malonu patirti, kad jau nebesame
egzotiški.

		
Mindaugas Navakas

Paryžius, 1900
Laima Laučkaitė

Nuo 1900 m. balandžio iki lapkričio
Europa gyveno pasauline Paryžiaus
paroda: tokios parodos buvo rengia
mos jau pusę amžiaus, tačiau ši savo
užmojais turėjusi pralenkti visas kitas
ir tapti naujojo šimtmečio riboženkliu.
Didžiulis plotas abipus Senos buvo
užstatytas paviljonais, kuriuose de
monstruoti pramonės, ūkio, mokslo
pas iek im ai, vis a Taut ų gatv ė buv o
skirta nacionalinėms šalių ekspozi
cijoms. Pagrindinius 1900 m. paro
dos paviljonus – Didžiuosius (Grand
Pal ais) ir Maž uos ius (Pet it Pal ais)
rūmus – šiandien aptinka kiekvienas,
klajojantis po Paryžiaus centrą, atsi
dūręs prie prašmatnaus Aleksandro
III  tilt o, taip pat išk il us io par od os
proga. „Mokslas ir menai sveikina XX
amžių,“ – taip vadinosi skulptūrinis
reljefas, puošiantis Didžiuosius rūmus.
Jų neobarokinis fasadas ir metalo bei
stiklo konstrukcija tiksliai išreiškė
epochos meninius siekius – istorinių
stilių, tradicijos ir modernios techni
kos vienovę. Su XX a. buvo siejami
dideli lūkesčiai, jis turėjo tapti menų
suk lest ėj im o, ger ov ės, civ il iz ac ij os
amžiumi. Įgyvendinti šias viltis turė
jo mokslas, technika, pramonė, kurių

naujausi pasiekimai stulbino parodos
lankytojus. Didžiausią atrakciją kėlė
„Elektros rūmai“, vakarais uždegdavę
pasakiškas iliuminacijas, šviečiančius
fontanus, vainikuoti „Elektros dvasia“
– spalvotos liepsnos karūna. Parodos
metu, liepos mėnesį, Paryžiuje ati
daryta nauja susisiekimo priemonė
– metro, kurios architektūrą, stoteles
projektavo žymus architektas Hec
toras Guimardas, sukūręs plastiškų
augalinių formų ažūrines metalines
konstrukcijas.
Pagrindiniai rūmai buvo pastatyti
specialiai dailės kūriniams eksponuo
ti – tai rodo, kokį autoritetą anuomet
turėjo menas. Didžiuosiuose rūmuose
atid ar yt a milž in išk a dail ės par od a
„Dec en al ė“, kur ioj e par od yt a 1500
paskutinioXIX a. dešimtmečio Euro
pos dailininkų darbų, Mažuosiuose
rūmuose surengta XIX a. prancūzų
tapybos retrospektyva. Pasaulinėje
parodoje karaliavo art nouveau stilius;
žymiausias prestižinis Siegfriedo Bin
go „Art Nouveau“ salonas demonstravo
aukščiausio meninio lygio taikomosios
dailės dirbinius. Neatsitiktinai pasau
lin ės par od os šimtm eč iui pam in ėt i
šiemet Vakarų metropoliuose sureng
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k u l t ūr a
tos didelės dailės ekspozicijos: tuose
pat Didžiuosiuose rūmuose Paryžiuje
atidaryta paroda „1900“ atspindėjo art
nouveau apogėjų Europoje. O Londo
no Karališkoje meno akademijoje ir
Niujorko Solomono R. Guggenheimo
muziejuje veikė paroda, kuri vadinosi
„1900 m.: gražioji meno epocha“ (1900
La belle époque de l’art) arba „1900
m.: meno kryžkelės“ (1900: Art at the
Crossroads), demonstravusi anuome
tinės dailės meninę įvairovę.
Nacionalinio sąjūdžio įkvėpti ir su
telkti lietuviai taip pat sumanė pirmą
sykį pasirodyti pasaulinėje Paryžiaus
parodoje bei atskleisti sunkią kultū
rinę, politinę Lietuvos padėtį, visų
pirma – lietuviškos spaudos draudimą.
Anuometinėmis sąlygomis tokį suma
nymą įgyvendinti galėjo tik išeiviai.
Pirmi šią mintį sugalvojo Ciuricho lie
tuviai, jų iniciatyvą netrukus perėmė
JAV lietuviai, Plymute įkūrę parodos

miestelio, studijavęs Krokuvos dailės
mokykloje ir Miuncheno dailės aka
demijoje, jis buvo nuskuręs kaip ir
dauguma menininkų, dirbo fotoateljė
retušuotoju, dalyvavo Paryžiaus lietu
vių draugijos „Želmuo“ veikloje, reng
damas gyvuosius paveikslus draugijos
vakarams. Jam buvo pavesta ištirti
atskiro skyriaus surengimo galimy
bes, nes savo paviljono Lietuva, kaip
politiškai priklausoma šalis, negalėjo
turėti, o mokestis už dalyvavimą te
minėse ekspozicijose buvo pernelyg
did el is. Žitk ui pav yk o sus it art i su
Troc ad er o etn og raf in io muziej aus
vadovybe, kad muziejus nemokamai
duos plotą etnografinei lietuvių eks
pozicijai Europos sektoriuje, jei dalis
eksponatų po parodos pasiliks mu
ziejuje. Priešais Eifelio bokštą kitoje
Senos pusėje iškilę Trocadero rūmai
buvo svarbi pasaulinės parodos dalis,
juose bei aplinkui buvo išdėstytos eg

Trobos interjeras. Nuotrauka iš „Albumas lietuviškos parodos
Paryžiuje 1900 metuose“ (Plymouth, 1902)

rengimo komitetą, kurio prezidentu
išr ink tas kun ig as Jon as Žil insk as.
Pag rind in iai reng ėj ai buvo iš JAV
atvykęs gydytojas, publicistas Juozas
Bagdonas (Daumantas) ir Paryžiuje
gyvenęs Pranas Žitkus (Pranciškus
Žitkevičius), šiandien visai pamirš
tas dail in ink as. Kil ęs iš Kirk lin ių
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zotiškos ekspozicijos, skirtos Prancū
zijos ir kitų kraštų kolonijoms, Azijos
šalims. Trocadero rūmai, kuriuose po
kelių metų būsimasis kubistas Pablo
Picasso atras Afrikos, Okeanijos me
ną ir juo pasirėmęs įvykdys Vakarų
tapybos revoliuciją, amžių sandūroje
buvo noriai lankomas, viliojantis mu

ziejus. Taigi vieta ir sąlygos lietuvių
eksp oz ic ij ai buv o neb log os, tač iau
organizatoriai pateko į dviprasmiš
ką padėtį. Jie norėjo pasaulio akyse
demaskuoti lietuviškos spaudos drau
dimą, tam tikslui JAV jau vyko aukų
rinkimo vajus, o prancūzai reikalavo
atsiriboti nuo bet kokios politikos ir
rodyti vien etnografiją. Todėl lietuvių
skyrius tapo kompromisu, dviejų skir
tingų koncepcijų deriniu.
Daugiausia problemų iškilo su et
nografine dalimi – Lietuvoje nebuvo
profesionalių etnografijos specialistų,
rinkinių, literatūros, ikonografinės
medžiagos, tad per spaudą kreiptasi
į lietuvių visuomenę prašant siųsti
eksponatus parodai. Daugiausiai, per
200 eksponatų ir nuotraukų, atsiuntė
Juozas Lozoraitis iš Pilviškių, surin
kęs zanavykų tautodailės kolekciją.
Iš gaut ų eksp on at ų įrengt a liet u
viška troba: Žitkus išbalino sienas,
nutapė balkių lubas, langus su gėlių
vazonėliais, išdėliojo baldus, buities
rak and us. Pag al nuot rauk as pran
cūzų skulptorius Herberas nulipdė
šešias figūras, kurios buvo aprengtos
suvalkiečių drabužiais, ir iš manekenų
troboje buvo sukomponuota folklorinė
piršlybų scena. Autentiškų kaimo in
terjerų su buities reikmenimis, apran
ga demonstravimas nebuvo lietuvių
išradimas, jis buvo paplitęs nacionali
nėse parodose: čekų „chalupa“ įrengta
Bohemijos karalystės parodoje Prahoje
1891 m., vengr ų kaim išk os trobos
parodytos Vengrijos tūkstantmečio
parodoje Budapeše 1896 m., latvių
valstiečių būstai – Latvijos etnogra
finėje parodoje Rygoje 1895 m.
Virš trob os po užr aš u „Lit ua n ie“
puikavosi Vytis, tik Žitkus nežinojo,
kokios spalvos turi būti herbo fonas,
tad „nupiešė žirgvaikį ant mėlyno šil
do“. Ekspozicijai jis nupiešė ir skydus
su žemėlapiais, kurių vienas vaizdavo
Lietuvą „nuo jūrų iki jūrų“, kitas – lie
tuvių kalbos paplitimo ribas, ir trečias
– tamsų Lietuvos žemėlapio siluetą su
spinduliais, simbolizuojančiais spau
dą, ateinančią iš Prūsijos ir Amerikos.
Greta stovėjo vitrinos su uždraustais
lietuviškais spaudiniais, raštijos atgi
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mimo veikėjų Valančiaus, Daukanto,
Kudirkos, Šliūpo, Adomaičio-Šerno
portretai, nupiešti to paties Žitkaus.
Parod os reng ėjai išl eid o liet uv išk ų
knygų katalogą prancūzų kalba bei
statistinę diagramą, rodančią svetur
spausdinamų lietuviškų leidinių au
gimo dinamiką. Šie leidinėliai buvo
neo fic ial iai dal ij am i lank yt oj ams.
Par od os met u įvyk o ir Etn og raf ų
kongresas, kuriame Paryžiaus lietu
vių draugijos „Želmuo“ prezidentas
Stanislovas Geršynskis pasakojo apie
lietuvių tautos padėtį, apie ją rašė ir
prancūzų laikraščiai. Situaciją kom
plikavo greta Trocadero rūmų buvęs
Rusijos paviljonas, ir rusai netruko ap
kaltinti lietuvius „kontrafakcija“ – ne
tikru lietuviškų leidinių spausdinimo
vietos nurodymu užsienyje, siekiant
suklaidinti Vakarų visuomenę.
Kaip pompastiškame tautų para
de Paryžiuje atrodė kuklus lietuvių
skyr ius? Ar serm ėg ėt i man ek en ai
pirkioje neatrodė anachronizmas tarp
prašm atn ių art nouv ea u int erj er ų,
ar mūsų nepriklausomybės bei na
cionalinės spaudos skauduliai buvo
suprantami to meto publikai? Matyt,
taip, nes XX a. pradžioje Vidurio, Rytų,
Šiaurės Europos tautos išgyveno tauti
nį atgimimą ir didžiavosi savo senuoju
paveldu. Nacionalizmas tapo viena
pagrindinių ideologijų, jis pasireiškė
architektūroje, ypač palyginus 1900 m.
parodą su paskutiniąja pasauline pa
roda, surengta Paryžiuje 1889 m., kai
šalių paviljonai pasižymėjo uniformine
stilistika. 1900 m. palei Seną Tautų
pakrantėje išrikiuoti laikini Europos
šalių pastatai pabrėžtinai demonst
rav o viet in ių trad ic ij ų pavid al us:
Belgijos paviljonas – gotikinio pirklių
namo, Norvegijos – medinės skandi
navų bažnyčios, Vokietijos – gotikinės
pilies, Didžiosios Britanijos – Jurgio I 
epochos dvaro, Rusijos – Viduramžių
kremliaus ir t. t. Architektūrine pa
rodos sensacija tapo kuklus Suomijos
pav ilj on as, sup roj ekt uot as Eliel io
Saarineno. Tai buvo ne sumažintas
senovinio pastato modelis, o moderniai
interpretuotos vietinės architektūros
– kaimo bažnyčios formos – paviljonas,
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išsiskyręs lakoniškumu ir subtiliu sko
niu. Nacionalinis angažuotumas išryš
kėjo ir dailės kūriniuose, „Decenalėje“
eksponuota daug drobių su folkloro
motyvais, vaizduojančių valstiečius
tautiniais kostiumais. Taigi savo na
cionaliniais siekiais ir etnografija prieš
šimt ą met ų liet uv iai neb uv o balt a
varna Europos kontekste.
Lietuvių skyrių rengti sekėsi sun
kiai, nebuvo jokios patirties ir organi
zac ij ų, gal inč ių šį darb ą nuv eikt i.
Par od os reng im ą lyd ėj o taut ieč ių
tarpusavio nesutarimai, konfliktavo
Ciuricho, Paryžiaus, JAV lietuviai,
susikirto klerikalai su laisvamaniais
ir social ist ais, vis i org an iz at or iai
persipyko. Nelinksmas buvo dalies
eksponatų likimas: leidiniai dovanoti
Paryžiaus nacionalinei bibliotekai, kai
kurie tau- tod ail ės dirb in iai pal ikt i
Trocadero muziejui, o atgal parsiųsti
pakliuvo į nesibaigiančią sienų, mui
tinių, deklaracijų, pabaudų odisėją.
Ir vis dėlto: „su 1900 metu užstojo
dėl lietuvystės nauja era – pasiliovė

svajonė, prasidėjo veikmė,“* – rašė
parodos at-minimui išleistame albu
mėlyje kunigas Žilinskas. Nepaisant
sunkios politinės padėties, išeivijos
susiskaidymo, inteligentijos negau
sumo, lietuviai sugebėjo pasirodyti
didžiajame tautų parade, o netrukus ir
susitelkti platesniam visuomeniniam,
politiniam, kultūriniam darbui. Tau
todailės, etnografijos dirbiniai lietuvio
inteligento sąmonėje visam ateinan
čiam šimtmečiui tapo tinkamiausiu
objektu reprezentuotis užsienyje, mat
prancūzai būtent to pageidavo. Bet
ar Etnografijos muziejus galėjo kitko
pageidauti?
Lygindama 1900 ir 2000 m. lietuvių
ekspozicijas pasaulinėse parodose, ne
drįsčiau sakyti, kad nueitas menkas
kelias. Juk vos prieš šimtmetį nega
lėjome knygų gimtąja kalba leisti, o
dailininkas, piešęs savo šalies herbą,
net nežinojo, koks yra jo fonas...
* Albumas lietuviškos parodos Paryžiuje
1900 metuose, Plymouth, 1902, p. 23.

Trocadero muziejaus nuotrauka. Nuotrauka iš „Albumas lietuviškos parodos Paryžiuje
1900 metuose“ (Plymouth, 1902)
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Kada įsisiūbuos
ateitininkija?
Jurgita Žemaitytė

Liep os 21–23 d. Kaun e įvyk o XIII 
Ateit in ink ų fed er ac ij os kong res as.
Prieš trejus metus nepaprastoje atei
tininkų konferencijoje Palangoje ši
organ iz ac ij a iš iše iv ij os su vis om is
pagrindinėmis valdžios struktūromis
buvo perkelta į Lietuvą.
Kas yra ateitininkai? Garsios pa
vardės? Autoritetai? Asmenybės? At
eitininkus galima būtų apibrėžti taip:
tai krikščionys, nebijantys parodyti,
kad jie yra tik int ys ir vad ov auj as i
krikščioniškomis vertybėmis. Bet juk
tokiais galėtume pavadinti daugelio
krikščioniškų organizacijų narius, ir
ne tik organizacijų, bet ir paprasčiau
siai parapijų aktyvistus. Ateitininkus
gal iš kitų būtų galima išskirti pagal
griežtą organizacijos struktūrą ir aiš
kią ideologiją, grindžiamą penkiais
princ ip ais (kat al ik išk um as, vis uo
meniškumas, tautiškumas, šeimyniš
kumas, inteligentiškumas). Žodžiu,
tai organizacija, kuri siekia ugdyti
supratingą, išmintingą asmenybę, ir
savo gyvenimą grindžia jau amžinomis
tapusiomis vertybėmis. Išgirdus žodį
„ateitininkas“, tikriausiai daugeliui
kyla asociacijų su Pranu Dovydaičiu,
Stasiu Šalkauskiu, Antanu Maceina,
Alfonsu Damušiu, Juozu Girniumi,
Vytautu Vygantu. Tačiau visa tai arba
turtinga praeitis, arba išeivija. O kas
yra ateitininkai dabar? Čia, Lietuvoje?
Vidas Abraitis, Robertas Grigas, Vy
gantas Malinauskas, Petras Plumpa,
Arvydas Žygas ir… studentai arba iš
jų išaugę.
Paskutinę kongreso dieną, sekma
dienį, po Šv. Mišių Didžiojoje Prisi
kėlimo bažnyčioje, ateitininkai išsi
rinko savo vadus. AF pirmininku iš
vieno pasiūlyto kandidato išrinktas
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iki šiol buvęs AF vicepirmininkas Vi
das Abraitis. Taip pat buvo išrinkta
AF taryba, kurią sudaro dešimt narių
iš Lietuvos ir penki iš išeivijos: kun.
Arvydas Žygas, kun. Robertas Grigas,
kun. Gintaras Vitkus, ses. Daiva Kuz
mickaitė, studentai Darius Mickevi
čius, Emilija Pundziūtė ir Mindaugas
Kuliavas, mokytojas Aurimas Šukys,
buvęs „Naujojo Židinio-Aidų“ vyr. re
daktorius Petras Kimbrys bei buvusi
JAS pirmininkė Vilhelma Raubaitė. Ir
dar, jei keturi iš šešių tarybos narių
yra ne pasauliečiai, tai kodėl ateiti
ninkija taip pabrėžtinai save vadina
pas aul iet in e org an iz ac ij a? Kaip ir
prieš trejus metus Palangoje, daugu
ma į tarybą išrinktų kandidatų buvo
pasiūlyti studentų arba moksleivių,
kaip ir anksčiau, visi jie – kauniečiai
ar Kaune gyvenantys.
Liep ą vyk us io kong res o šūk is –
„Liudyti Kristų naujajame amžiuje“.
Prieš trejus metus Palangoje vykusioje
konferencijoje AF pirmininku buvo
išr inkt as ką tik teo log ij os stud ij as
baigęs vienas „Bažnyčios žinių“ redak
torių Vygantas Malinauskas. Naujasis
pirmininkas tuomet kalbėjo, kad atei
tininkai turėtų kurti naują ateitį (New
future – tarsi kokį naująjį religinį ju
dėjimą ar tiesiog New age). Dabartinio
kongreso šūkio antra dalis angliškai
turėtų skambėti Liudyti Kristų New
age. Gal ateitininkija tikrai turi ką
nors bendra su pseudoreligija New
age? Žodžiu, vien kongreso pavadini
mas kelia šiokių tokių neaiškumų: liu
dyti Kristų – gal tai kyla iš ateitininkų
šūkio Omnia instaurare in Christo,
ar iš popiežiaus nuolatinio kvietimo
liud yt i. O kod ėl staig a nauj aj am e
amžiuje? Ar tik dėl to, kad chronolo

giškai esame ant amžių slenksčio? Ir
apskritai – kurgi tąsa?
Kongrese, kaip ir prieš trejus metus,
buvo perrinktos visos ateitininkijos
valdžios struktūros, kiek pataisytas
AF statutas, išklausyti keli praneši
mai, pakoncertuota. Jokių esminių
skirtumų, palyginti su ankst esn iu
kongresu, tuomet vadintu nepapras
tąja konferencija.
Buv ęs AF pirm in ink as Vyg ant as
Malinauskas atidarymo kalboje sakė,
kad kongresas vainikuoja organiza
cijos trejų metų veikimo laikotarpį ir
nubrėžia gaires ateinantiems trims
metams. Kaip tai būtų galima suprasti
šio kongreso kontekste? Trejų metų
vainikavimui, ko gero, būtų galima
priskirti ataskaitinius pranešimus,
o nubrėžtoms gairėms – gal kongrese
įvardytas problemas, kurias reikėtų
įveikti, bei naujai išrinktus valdžios
struktūrų narius, kurių vadovaujami
ateitininkai ir rinksis ateities veiklos
gaires.
Pagal nurodytą programą ataskai
tinių kalbų ar pranešimų kongrese
neturėjo būti itin daug, t. y. tik iš visų
trijų valdžios struktūrų: AF valdybos
pirm in ink o (Vyg ant o Mal in ausk o),
AF tarybos pirmininko (dr. Sauliaus
Girniaus) bei AF kontrolės komisijos
(Arūn o Pemk aus). Tač iau ats it ik o
taip, kad bent trimis ataskaitiniais
pranešimais buvo daugiau. Mat vietoj
planuoto simpoziumo, kuriame turėjo
dalyvauti keturių AF sąjungų nariai,
buvo skaitomos ataskaitos ir nebuvo
jokio pasikeitimo nuomonėmis. Gal
tik sendraugių sąjungos atstovo Petro
Kimbrio kalba priminė simpoziumą.
Visos kitos sąjungos, atrodo, skaitė
pranešimus apie veiklą.
Jaunučių sąjungos pirmininkė Vil
helmina Raubaitė pasakojo, kad daug
darė ir daug padarė (nors ne itin aišku,
ką darė ir ką padarė, nes buvo pami
nėta, jog per trejus metus jaunučiams
rengtose stovyklose apsilankė per 600
vaikų, išleista knygutė, skirta jau
nučių pasirengimui duoti ateitininko
įžodį, bei rengiami kursai jaunučių
ir moksleivių sąjungų kuopų globė
jams).
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Buvo Moksleivių sąjungos pirminin
ko Kęstučio Bagdžiaus ataskaitoje iš
keltos ir kelios problemos: moksleivių
motyvacijos stoka bei ateitininkijos
uždarumas, o pabaigoje – mušima
sis į krūtinę, kad nespėjo aplankyti
visų kuopų (nors ar iš viso jas reikia
lankyti?!).
Studentų sąjungos vardu kalbėjusi
Irena Grigalionytė išvardijo studentų
nuopelnus rengiant renginius, kartu
pažymėjo studentų kuopų ar korpo
rac ij ų nev eikl um ą, lyd er ių stok ą,
nors rengia net dviejų pakopų lyderių
kursus, bei veiklos orientacijos trūku
mą. Keista, tad kaip iš viso studentai
galėjo veikti? Ir dar vadina save veik
liausia sąjunga...
Sendraugių vardu kalbėjęs Petras
Kimbrys kėlė ir šiokį tokį šiurpuliuką,
mat apie sendraugius nežinoma nie
ko (nei kiek jų yra, nei ką jie veikia)
ir net juoką, kai sendraugius pradėjo
skirstyti į sendraugius jaunučius, sen
draugius moksleivius ir sendraugius
studentus, t. y. visiškai ne vientisą
sąjungą, kuri apskritai neturi nusi
stovėjusių tradicijų, mat ateitininkija
yra gimusi kaip jaunimo organizacija.
Tuo tarpu dirbantys sendraugiai to
kia kalba kiek pasipiktino, laukdami
pask ut in ių trej ų met ų atas kait os,
ir greitai į sceną išbėgo šiais metais
pripažintos geriausios kuopos (už tai
gavo ponų Čingų premiją), t. y. Kauno
šv. Kazimiero kuopos, globėja Vaida
Zulonytė bei pradėjo vardyti, ką daro
sendraugiai (kad ant jų pečių laikosi
jaun uč ių bei moksl eiv ių sąj ung os,
mat send raug iai yra jų glob ėj ai, o
didžioji sendraugių dalis yra Kauno
mokyt ojai). Žod žiu, daug kas, kaip
ir prieš Seimo rinkimus, laukė tarsi
kiekv ien os part ij os atas kait os. To
beveik ir sulaukė. Bet kai kiekviena
sąjunga negali suskaičiuoti ne tik savo
kuopų, bet ir narių, tai ką ir kalbėti
apie jos veiklą.
AF ligtolinis pirmininkas Vygantas
Mal in ausk as sav o atas kait oj e taip
pat pam in ėj o AF atl ikt us darb us:
įkurtas Ateitininkų federacijos cen
tras Kaune, sutvarkytas ateitininkų
archyvas, juridiškai įteisintas orga
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nizacijos turtas: vila Palangoje bei
stov ykl av iet ė Berč iūn uos e, įvest as
nar io mok est is, atn auj int as ate it i
ninkų žurnalas „Ateitis“ (redaktorė
Irena Petraitienė). Bet ateitininkų
rūmai Kaune dar ne visiškai priklau
so organizacijai, o tai buvo vienas iš
did žiaus ių užd av in ių, kur į žad ėj o
įgyvendinti organizacijos vadovai po
nepaprastosios AF konferencijos Pa
langoje (1997). Per paskutinius trejus
metus ateitininkai aktyviau pradėjo
bendrauti ne tik su Lietuvos, bet ir
su užsienio katalikiškomis jaunimo
ugd ym o bei stud ent ų org an iz ac ij o
mis. Tačiau veiklos, išplaukiančios
iš org an iz ac ij os, o ne esanč ios tik
org an iz ac ij oj e, anot Vyg ant o Mal i
nausko, buvo nedaug. Tada kyla klau
simas: ką reiškia bendradarbiauti su
užs ien io jaun im o org an iz acij om is?
AF pirm in ink as kalb ėj o: „Dažn ai
susilaukdavome priekaištų, kad AF
yra pas yv i vis uom en in io gyv en imo
dal yv ė. Tok iems priek aišt ams yra
rimt as pag rind as. Per šiuos trej us
metus beveik nebuvo ateitininkijos
pasisakymų aktualiais visuomenės,
Bažnyčios, kultūros klausimais“. Iš
tikrųjų ar ateitininkija nėra tik ren
ginių organizacija?
Iki kongreso buvęs AF tarybos pir
mininkas Saulius Girnius pasakojo
apie sunkiai išjudinamą tarybos dar
bą, kuris vos pradėtas buvo ir baigtas,
mat tai vieni, tai kiti tarybos nariai ir
net buvęs pirmininkas atsistatydino,
o kiti nelankydavo posėdžių. Apžvelg
damas Tarybos veiklą Girnius kalbėjo:
„Nebuvo pateikta brandesnių veiklos
gairių, o užsiimta labiau administra
ciniais reikalais. Linkiu, kad šis kon
gresas išrinktų tinkamesnę tarybą,
kurios nariai ne tik gautų garbę būti
jos nariais, bet ir veiksmingai veiktų“.
Žodžiu, iš šio kongreso nubrėžtų gai
rių tikimasi geresnės, veiklesnės ar
kitokios organizacijos ateities.
Ats iž velg iant į kong res e pas ak y
tas kalbas ir ataskaitas, ateitininkų
veikl ą Liet uv oj e gal im a būt ų taip
apibendrinti: renginiai (stovyklos, kur
sai), biuro tvarkymas (registravimas
Teis ing um o min ist er ij oj e, arc hyv o,

raštinės įkūrimas) bei keletas leidinių,
kurių vienas periodinis. Apie kasdienę
veiklą buvo mažai kalbama, nors nuo
lat akcentuota, kad ateitininkų kuopų
yra tiek daug, jog sąjungų vadovai
jų visų nespėjo aplankyti. Nebūnant
ateitininku taip ir neaišku – kas tas
kasdienis ateitininkas. Ar tai mokslei
vis, ateinantis po pamokų į savotišką
būrelį pažaisti? Ar tai studentai, kas
savaitę susirenkantys melstis? Kas
tas ateitininkas jaunutis, moksleivis,
studentas, sendraugis?
Ateitininkų veiklą Šiaurės Ameri
koje pristatė Algis Norvilas iš JAV.
Jis minėjo ateitininkų sumišimą, kai
prieš trejus metus ateitininkų valdyba
buvo perkelta iš išeivijos į Lietuvą, t.
y. juridinio statuso nebuvimas šiek
tiek trukdė ateitininkų veiklai. Kita
išeivijos ateitininkų problema – tai
santykių nebuvimas su Lietuvos at
eitininkais bei naujų Lietuvos išei
vių įtraukimas į ateitininkiją. Šiuo
atž vilg iu ate it in ink ij os prob lem os
Lietuvoje beveik tos pačios: kai prieš
trejus metus AF valdyba buvo perkelta
į Lietuvą, nežinota, kaip dirbti, nedaug
bendrauta su išeivijos lietuviais, trūko
naujų narių.
Pag rind in į pran eš im ą kong res e
skaitė vienas iš penkių AF tarybos
narių išeivijoje dr. Vėjas Liulevičius.
Jis džiaugėsi atsinaujinusiu ateiti
ninkų žurnalu, tvarkomu ateitininkų
archyvu, taip pat ateitininkų įvairove,
kur ių išs il av in im as api ma įvair ias
sritis: nuo teisės iki teologijos, medi
cinos, inžinerijos.
Keič iant tam tikr us AF stat ut o
punkt us, lab iaus iai disk ut uot a dėl
part ij os ir pol it ik os sant yk ių. Šios
diskusijos pradžią galima rasti arki
vyskupo Sigito Tamkevičiaus sveiki
nimo kalboje. Sveikindamas kongre
są Kauno ark iv ysk up as džiaug ės i,
kad ateitininkija nesuskilo taip, kaip
daug elis krikšč ion išk ų inst it uc ij ų
Lietuvoje, bei palinkėjo, kad rinkda
mi asmenis į ateitininkijos valdžios
struktūras, ateitininkai nerinktų po
litinių partijų narių ir taip užkirstų
kelią susiskaldymui. Vėliau svarstant
statutą ir buvo kalbama apie tai, kad
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aktyvūs politinių partijų nariai nebūtų
renkami į vadovaujančius postus. Tuo
met kilo klausimas, ar ateitininkija iš
viso turi būti depolitizuota organiza
cija. Bet ideologija jau yra savotiška
politika. Arkivyskupo pageidavimas
buvo priimtas – nutarta į ateitininkų
valdžios struktūras nerinkti aktyvių
politinių partijų narių.
Ate it in ink ų kong res as priė mė ir
kelias rezoliucijas: dėl Bažnyčios ir
ateitininkijos bendradarbiavimo, dėl
Liet uv os užs ien io pol it ik os, dėl ži
niasklaidos kontrolieriaus institucijos
patvirtinimo ir dėl valstybinės jauni

mo politikos. Įdomiausia rezoliucija
buvo dėl žiniasklaidos kontrolieriaus
institucijos patvirtinimo. Kongreso
dalyviai nebuvo gavę šios rezoliucijos
kopijos ir dėl jos nediskutavo. Nors
iš tiesų įdomu, kodėl pats autorius
nenorėjo pristatyti šios rezoliucijos
ir kodėl ją būtinai reikėjo priimti, o
žiniasklaidą apskritai įvardyti kaip
nedoros skleidėją.
Po šio kongreso norisi tikviltis, kad
ateitininkija gal kiek pakeis savo stra
tegiją ir nebus, kaip iki šiol, renginių
ar biurų organizacija.


Apie prarastos didybės
atkūrimą
Virgis valentinavičius

Sena sovietinė dainelė teigė, jog raketų
ir baleto srityje „mes – priekyje visos
planetos“. Raketų klausimu nuo pirmų
dienų Kremliuje Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas žada sugrąžinti
šalies karinę galią. Nesutrukdė tam ir
Kursko tragedija, po kurios jis pakar
tojo ketinimą atkurti Rusijos didybę, jo
žodžiais – atkurti laivyną, kariuomenę
ir galop valstybę.
Nep am iršt as ir bal et as – Put in o
kult ūr os min istr as Švidk oj us pa
skelbė, jog Maskvos didysis teatras
visiškai pereina valstybės žinion, o
teatro direktorius – Lietuvoje neblo
gai pažįstamas Vladimiras Vasiljevas
– atl eid žiam as. Pas ak Švidk oj aus,
vadovaujant Vasiljevui, pusiau sava
rankiškas teatras neįstengė tvarkyti
finansų. „Kaip aš galiu atsakyti už
pinigų srautus, jei jie teka ne per mano
rankas?“ – klausė ministras.
Šlovės atkūrimas po kelių žingsnių
atg al dėl Ost ank in o bokšt o gaisr o
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ženg ė žingsn el į pirm yn, kai mask
viečiai vėl kažką pamatė televizorių
ekr an uos e. Tai greič iausiai svarbu
pensininkei Nadeždai Pavlovnai, kuri
vokiečių žinių agentūrai DPA pasa
kė, jog Ostankino gaisras yra Dievo
bausmė. Jos nuomone, Aukščiausia
sis neištvėrė, kai gedulo dėl Kursko
dien ą tel ev iz ija vaik ų prog ram oj e
rod ė elekt ron in į žaidim ą, kur iam e
skandinami povandeniniai laivai, bei
šok ol ad o rek lam ą su pov and en in io
laivo iškilimu į paviršių.
Jei Rusijos didybė tapatinama su
Sov iet ų Sąj ung a, būt a ats it rauk i
mo – užsienio reikalų ministras Igo
ris Ivanovas paskelbė, jog gruodžio
mėnesį bus atšauktas bevizis režimas
NVS piliečiams, nes Rusija kenčianti
nuo terorizmo, kontrabandos ir nele
galios imigracijos. Tačiau skeptiškesni
Rusijos politikos stebėtojai įtaria, jog
šis žingsn is ved a prieš ing a, įtak os
NVS šalims didinimo linkme, nes to

kioms šalims kaip Gruzija ar Kazachija
vizos rimtai sužlugdytų prekybą su
Rusija. Taigi grasinimas panaikinti
vizas tesąs ganėtinai grubus spaudi
mas, ir belieka sužinoti, ko Maskva
nor int i main ais už bev iz io režimo
pratęsimą.
Pražuvusią šlovę bandoma susigrą
žinti ją sukūrusiais metodais. Saugu
miečiai rugpjūčio pabaigoje įsiveržė į
žmogaus teisių gynimo organizacijos
Glasn ostj pat alp as. Org an iz ac ij os
tar yb a apt ar in ėj o kasm et in ės kon
fer enc ij os „KGB vak ar, šiand ien ir
rytoj“ rengimą, kai kaukėti vyrai su
automatais išlaužė duris ir suguldė
posėdžio dalyvius ant grindų. Pasak
vieno paguldytųjų, saugumiečiai šū
kavo ir vartojo „negražius žodžius“.
Šis bandymas grąžinti buvusią „or
gan ų“ šlov ę – ne vien int el is. Anot
žinių agentūros AP, šiemet būta kelių
panašių reidų prieš nevyriausybines
organizacijas, tarp jų – organizacijos
Greenpeace būstinėje Maskvoje.
Jei ir buvo gerų žinių, jos neturi
niek o bend ra su buv us ia did yb e –
rugpjūčio pradžioje paskelbta, kad per
pirmą pusmetį užsienio investicijos
Rusijoje padidėjo dvylika procentų ir
beveik siekia penkis milijardus dole
rių. Tačiau pražuvusios galybės besiil
gintiems – tik druska ant žaizdos, juk
kai Rusija buvo didžioji valstybė, jokių
Vakarų investicijų jai nereikėjo.
Rugpjūčio pradžioje Niujorke vy
kusioje Jungtinių Tautų generalinėje
asamblėjoje, vadinamajame Tūkstant
mečio vadovų susirinkime, Putinas
pratęsė raketų temą, pasiūlydamas
surengti tarptautinę konferenciją kos
mosui demilitarizuoti. Apžvalgininkai
netruko pastebėti, kad Putinas siūlo
demilitarizuoti kosmosą tada, kai Ru
sijos galimybės jį militarizuoti mažėja
kiekvieną dieną. Rusijos dienraštis
Segodnia ironizuoja, kad Putino kalba
atitinka seną sovietinę tradiciją Jung
tinių Tautų generalinėse asamblėjose
skelbt i taik os inic iat yv as. Gal im a
pridurti, kad šią tradiciją atitinka ir
rūpestis – nei daugiau, nei mažiau –
pasaulio likimu. „Esu įsitikinęs, kad
remd am iesi teis ing a pas aul io san
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v is u om e n ė
tvarka ir strateginiu stabilumu mes
užt ikr ins im e pat ik im ą civ il iz ac ij os
vystymąsi,“ – kalbėjo Putinas.
Tačiau senus gerus sovietinius lai
kus priminė ne tik gamybininko tonas
svarstant civilizacijos vystymosi pla
navimą. Jis gražbyliavo apie terorizmą
kaip visų laisvų (sic!) tautų priešą, o
visuotinę žmogaus teisių deklaraciją
pas kelb ė Rus ij os kelr od e žvaigžd e.
„Deklaracija niekada nebuvo tuščias
šūk is, mūs ų ir jūs ų gyv en im e ji ir
šiandien vaidina lemiamą vaidmenį,“
– tvirtino Putinas. Tas pats Putinas,
kurio įsakymu vyksta karas Čečėnijo
je, tad jo postringavimus Jungtinėse
Taut os e gal im a vad int i tam tikr u
tikrovės pagražinimu – švelniai ta
riant.
Ofic ial iems Kursk o kat astr of os
aišk in im ams žodis „pag ražinim as“
gal per silpnas. Prokremliška Neza
visimaja gazeta visai rimtai svarsto
versiją, kad Clintonas atidėjo prieš
raketinės gynybos kūrimą mainais
už tai, kad, gird i, Rus ij a nut yl ėt ų,
jog Kursk ą tar an av o amer ik ieč ių
povandeninis laivas. Bet Rusija juk
netyli – generolai nemirksėdami aiš
kina, jog taip ir buvo. Oficiozo Rossij
skaja gazeta korespondentas vyksta į
povandeninių laivų bazę prie Arkties
vandenyno, neva atlieka „nepriklau
somą tyrimą“ ir nustato, kad Kurską
taranavo amerikiečių povandeninis
laivas Memphis. Įrodymai – statisti
ka, girdi, per dvidešimt metų šiame
rajone buvę keli susidūrimai su ame
rikiečių laivais, be to, amerikiečiai ne
va atsisakę parodyti Memphis, vadi
nasi, aišku, kad ant jo esą susidūrimo
įrodymai. O Komsomolskaja pravda
neginčijamai įrodo, kad Kurską nu
skandino amerikiečių povandeninis
laivas Jimmy Carter.
Britų karinis žurnalas Jane’s Intelli
gence Review tai vadina tiesiai – melu.
Marcas Galeottis rašo, jog sąmoningas
melas apie povandeninį laivą nėra at
skiras incidentas. Nors ši tendencija
buvo ir iki Putino, tačiau jam atėjus į
valdžią grįžtama prie sovietinės pro
pagandos ir žiniasklaidos kontrolės.
„Šia prasme Putinas ištikimas savo
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KGB šaknims,“ – rašo Galeottis.
Į pražuvusią šlovę pretenduoja ir
rugp jūč io vid ur yj e pas kelbt a ket u
riasdeš imt šeš ių pusl ap ių Rus ij os
informacijos saugumo doktrina, pa
ruošta Rusijos saugumo tarybos. Jos
autoriai galvoja, kad kiekvienas pilie
tis turi teisę gauti nešališką informa
ciją, ypač apie valstybės įstaigų darbą,
ir už daug el io dokum ent o teig in ių
slypi lyg savaime aiški prielaida, jog
neš al išk ą inform ac ij ą laid uoja tik
valstybės žiniasklaida. Dokumente
siūloma visokeriopai remti valstybės
žiniasklaidą bei rūpintis, kad priva
čios žiniasklaidos nemonopolizuotų
„Rusijos ir užsienio struktūros“.
Informacijos saugumo doktrina ragi
na „informaciškai užtikrinti valstybės
politiką“, tai yra nešališkai išaiškinti
vyr iaus yb ės sprend im us „gyv ent o
jams“. Žiniasklaida kviečiama remti
Rus ij os dvas in į atg im im ą, Rus ij os
dorovines vertybes, „humanizmo ir
patriotizmo tradiciją“, taip pat šalies
„mokslinį ir kultūrinį potencialą“.
Anot Wash ingt on Post kor esp on
dent o Maskv oj e Dav id o Hofm an o,
dok um ent o kalb a kart ais išd uod a
paranoją dėl tariamų grėsmių Rusijos
saugumui. Antai rašoma apie užsie
nio pol it inių, ekonom inių, karinių,
žvalgybos ir informacinių struktūrų
pastangas, nukreiptas prieš Rusijos
inter es us; arb a apie tai, kad „kai
kur ios šal ys siek ia viešp at aut i pa
saulinėje informacijos sferoje, kartu
išstumiant Rusiją iš vidaus ir užsienio
informacijos rinkų“.
Nepriklausomu laikomo dienraščio
Mosk ovs kij koms om ol ec antr ašt ėj e
matome: „Ar Stalone galės šaudyti
rusus?“ Žurn al ist ė Irin a Rin iaj ev a
užduoda paprastus klausimus. Sau
gumo tarybos dokumente sakoma, jog
informacijos saugumui kelia pavojų
masinė kultūra, prieštaraujanti Ru
sijos visuomenės vertybėms. Kokios
vertybės turimos galvoje? Sprendžiant
pagal Rusijos būklę, – rašo Riniajeva,
– jos nėra pačios geriausios. O kaip su
vakarietiškais filmais, kuriuose rusai
vaizduojami ne visai angelais? Ar tu
rime juos uždrausti? O kaip suprasti

būt in yb ę aps is aug ot i nuo grėsm ės
„ind iv id ua l iai, grup in ei ir vieš aj ai
sąmonei bei dvasiniam Rusijos atgi
mimui“? – klausia Riniajeva.
Rus ij os nep rik laus om a spaud a į
inform ac ij os saug um o dok um ent ą
žiūri su neslepiamu nerimu, įtarda
ma kėsl us suv arž yt i žod žio laisv ę.
Valstybės žiniasklaida – priešingai,
doktriną giria. Tačiau yra ir trečia
nuomonė – Washington Post. Hofma
nas cituoja žiniasklaidos specialistą iš
Maskvos Andrejų Richterį, kuris sako,
jog naujoji doktrina yra nepraktiška,
neaiški, prieštaringa ir neturės jokių
rimtesnių pasekmių. Kitaip sakant,
ner eik ia perv ert int i vald žios gal ių
įgyvendinti savo sumanymus, juolab
kad šis biurokratinis griozdas suda
ro puikias sąlygas pasiklysti pačiam
savyje.
Ang lų ist or ik as Paul as John so
nas sav aitr ašč io Spect at or skilt yj e
„Ir dar“ neseniai rašė apie šypsenos
suklestėjimą XX a. politikoje. Jis pa
stebėjo, jog visame pasaulyje vos ne
vienintelis Putinas ne tik nesišypso,
bet yra ponas Antišypsena. Jis galįs
konkuruoti su feldmaršalu von Molt
ke, kuris per visą gyvenimą juokėsi
du kartus – išgirdęs, kad kažkokia
pranc ūz ų tvirt ov ė neį veik iam a, ir
kai mirė uošvė. Johnsonas mano, jog
laisvajame pasaulyje politikai pradė
jo šypsotis kartu su dantų priežiūros
pažanga. Tai, išlaisvino nuo būtinybės
slėpti išgedusius dantis ir apsiriboti
geriausiu atveju Džokondos šypsniu.
 Tačiau Putino santūrumo ši teorija
greičiausiai nepaaiškina. Nors dantų
priežiūros pažanga net ir dabar kažin
ar pasiekė visus Rusijos piliečius, KGB
savo geriausius kadrus jau sovietiniais
laikais mokė visų civilizacijos, kurion
jie turės „įsiskverbti“, plonybių – kal
bų, manierų, vertinti džiazą, na, ir
dantų priežiūros – jei reikia, tai reikia.
Vadinasi, Putinas nesišypso ne todėl,
kad negali, bet kad nenori. Argi šlovės
viršūnėje SSRS vadovai „pardavinėjo
dantis“? Jie rimtai ir moksliškai (ži
noma, išskyrus tą klouną Chruščiovą)
vadovavo pasaulinei socialistinei sis
temai – kokie čia juokai.
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Tarp teutonų ir maskolių
Egidijus Vareikis

Praėjusios vasaros atostogos nugynė
ne į pačias šilčiausias Europos vie
tas. Praleidau jas kraštuose, kuriuos
kai kas vadina Baltijos valstybėmis,
kai kas Pabaltiju, tačiau nedaug kas
Liet uv a, Latv ij a ir Est ij a. Perv a
žiavus valstybes skiriančias sienas,
gamta mažai kuo pakinta, gyvenimo
lygis, ne-paisant propagandos trimi
tų aišk in im ų, nek ont rast uoj a. Tad
yra manančių, kad Baltijos valstybių
kol kas nereikėtų kaip nors skirstyti
ar grupuoti kitaip – čia buvusių im
per ij ų leks ik ono pav eld as: Balt ij os
valstybės – Rusijos imperijos kalėji
mo draugės, sovietinio bendrabučio
sugyventinės...
Sovietinių liekanų toli ieškoti ne
reik ia, o prad ėj us vard yt i, sąr aš as
bus netrumpas. Negalima nuginčyti
sovietinės epochos įtakos visam ry
tiniam Baltijos pakraščiui. Pasižval
gius atidžiau, Baltijos tautų politikos
archeologai ras imperinę rusų ir dar
ankstesnę maskolių įtaką, o gotiški
bokštai ir pilys primins, kad teutonai
taip pat šeimininkavo ne vienerius
ir ne dvejus metus. Šiame palikime
gyvena valstietiškos sąmonės tautos,
geopolitinėje erdvėje tarp teutonų ir
maskol ių kur ianč ios sav ą balt išk ą
Europą.
Ryt in ės Balt ij os jūr os pak rant ės
ist or ij oj e teb ėr a daug nei ša išk int ų
faktų. Šiandien niekas negali atsakyti
į klausimą, kodėl tradiciškai supranta
ma istorija čia taip vėlai pasirodė. Kad
ir kokį istorijos vadovėlį (su žemėla
piais ir schemomis) paimtume, rasime
keistų dalykų. Kai Vakarų Europa,
paveldėjusi Romos imperijos tradici
jas, kūrė miestus ir rengėsi Kryžiaus
žygiams, Baltijos rytinėje pakrantėje
tebegyveno mitinės baltų gentys. Eu
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ropos krikščioninimas iš esmės baigtas
I tūkstantmečio pabaigoje. Kai į rytus
nuo baltų ir finougrų esančią teritoriją
užvaldė ir sutvirtino bizantiška krikš
čionybė, finougrai ir baltai tebebuvo
pagonys. Tiesą sakant, nedaug tėra
žinių apie mėginimus šias gentis už
kariauti ar jų pačių mėginimus kurti
valstybes. Ar tai kažin kokia tuščia
vieta Europoje, ar spraga istorinėje
atmintyje? Jeigu ten gyveno drąsūs ir
galingi gynėjai, kodėl apie juos nėra
žinių, jeigu ten gyveno laukiniai plė
šikai, kodėl apie juos nėra žinių, jeigu
ten buvo civilizacija, negi ji pranyko
be pėdsakų? O gal tai niekam neįdomi,
anuomet geopolitiškai neperspektyvi
teritorija tarp germanų ir slavų tradi
cijų dominuojamų regionų.
Skubėdamas palikti istorijos aiš
kin im ą prof es ion al ams (eil in iams
šiandienos lietuviams ji ne tokia ir
įdomi), noriu pasakyti, kad antrame
krikščioniškos istorijos tūkstantmety
je baltai tapo beveik „hantingtoniško“
civilizacijų konflikto arena.
Tač iau šiand ien Est ij oj e, Latv i
joje ir Lietuvoje ne tai svarbiausia.
Kel ion ė Latv ij os ir Est ij os kel iais,
stojant prie pilių likučių, bažnyčių ir
apšerpėjusių rūmų, parodė, koks di
delis istorijos virsmas įvyko rytiniame
Baltijos krante per pastaruosius kelis
šimtus metų.
Baltijos istoriją ir elitinę kultūrą,
kaip minėjau, kūrė žmonės, kuriems
nerūpėjo nei vietinė valstiečių kalba,
nei visa sodžiaus kultūra – ji taip pat
neatrodė perspektyvi. Elitinės
intelektualinės kultūros kal
bos buvo vokiečių arba lenkų,
ir į mokslus išėjęs žmogus be
problemų pamiršdavo sodiečių
dialektus. Kaimiškos kalbos

puoselėjimas elito sluoksniuose te
buvo pramoga. Kalba nesieta su jokiu
patriotizmu, o keistuoliai, norėję rašy
tine kalba padaryti kaimiečių kalbą,
taip ir liko keistuoliais.
Tačiau rytinės Baltijos pakrantės
valstiečiai parodė savo jėgą. Lietuvo
je būtent valstietijos atstovai ėmėsi
kelti išsivadavimo iš imperijos vėliavą
ir išties išvadavo kraštą. Latvijoje ir
Estijoje valstiečiai, žmonių stygiaus
metu nepersikūniję į vokiečius ar ru
sus, tapo tarnautojais ir savo kalbą
atn eš ė į biur okr at in es įstaig as bei
mokyklų klases. Estams ir latviams
(tam tikra prasme ir lietuviams) tai
reiškė galimybę pagaliau sukurti net
tautinę valstybę.
Lietuviams buvo kiek sunkiau – tau
tinės valstybės kūrimas automatiškai
reiškė konfliktą su tais, kurie puoselėjo
Žečpospolitos atstatymą. XIX a. pabai
gos „naujieji lietuviai“ nebejuto jokio
ryšio su daugiau kaip du šimtmečius
egzistavusia Žečpospolita, jiems ne
rūpėjo Jono Sobieskio istorinė pergalė
prieš turkus, Chodkevičiaus pergalės
prieš maskolius, net Maskvos užval
dymas. Valstiečiai susikūrė roman
tiškus didžiųjų kunigaikščių mitus,
jais dangstė sąjungas su lenkais bei
rusais ir kitokią Žečpospolitos „gėdą“.
„Naujieji lietuviai“ pašalino iš tautos
istorijos visa, kas neatrodė lietuviška
ir romantiška. Tautos istorija prasidė
jo Mindaugu ir baigėsi Vytautu, vėliau
netikėtai užgimė „Aušra“ bei Maironis
ir atėjo laisvė. Tradicinė aristokratija
ieškojo prieglobsčo ne
tokioje jau gimtojoje
Lenkijoje ar tolimame
Paryžiuje.
Maištingesniems lat
vių valstiečiams kuni
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gaikščiai neįtiko, nes arba pralaimėjo,
arba per anksti sutiko būti krikščioni
mis. Latviai susikūrė Lačplėsį – milži
ną lokio ausytėmis – ir juo „maitino“
tautinį romantizmą. Estams pavyko
įsipiršti į suomių kompaniją su suomio
Kalevo sūnumi...
Tačiau nuo realios istorijos – kry
žiuoč ių, kal av ij uoč ių, Liv on ij os ir
Žečpospolitos – pabėgti nėra lengva.
Latviai ir estai ilgainiui sutiko, kad
geriau kokia nors istorija negu jokios,
ir anksčiau pradėjo suvokti teutonų
bei maskolių laikus kaip natūralią
savos istorijos dalį.
Radikalūs lietuviai tam priešinosi.
Su nevalstietiškos kalbos elitu mirė ir
didžioji Lietuvos istorija, į XX a. pieti
nė Baltijos tauta žengė prilygusi visai
nepatyrusioms kaimynėms.
Šiandien Estija, Latvija ir Lietu
va teb ėr a Balt ij os valst yb ės. O tai
reiškia, kad istoriją jos skaičiuoja nuo
momento, kai buvo sujungtos į vieną
visum ą. Valst ieč ių maišt o lyd er iai
integruojasi į Europos Sąjungą kaip
vieni iš daugelio folklorinių vienetų.
Šiandien valstietiškos kalbos yra ne
tik oficialios Baltijos valstybių kalbos,
jomis rašomi moksliniai darbai, tvar
komas aukštuomenės protokolas, jos
ketina tapti oficialiomis ES kalbomis,
o Baltijos valstybių piliečiai kalbą ir
folklorą nurodo esant elementais, su
kuriais jie identifikuoja priklausomybę
savoms tautoms.
Neseniai Estijos užsienio reikalų mi
nistras pabandė paskelbti Estiją Skan
dinavijos šalimi, tačiau tai padarė,
viena vertus, nevykusiai, kita vertus,
dar nelaiku. Estų akibrokštas sutiktas
kaip dar vienas mažos tautos nepilna
vertiškumo priepuolis, ir tiek.
Nuo kada turėtų būti skaičiuojama
ist or ij a? Jei liet uv iai sav o taut in ę
kultūrą papildys Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės ir Žečpospolitos inte
lektualinio elito pasiekimais, nenorės
būti vien liaudies dainų ir rūpintojėlių
kraštu, jeigu latviams sava bus ne tik
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Livonija, bet ir Kuršo kunigaikštystė
su von Kettlerio įsigytomis kolonijo
mis Karibuose, jeigu estams... ir taip
toliau.
Tuomet „tikroji“ Lietuvos istorija
nesibaigs karaliumi taip ir netapusio
Vyt aut o mirt ies pat al e, o latv iams
nep ras id ės skausm ing om is pirm o
sios respublikos kūrimosi dienomis.
Tada Baltijos tautos nesijus nei ma
žos, nei likimo našlaitės. Tam reikia,
kad maištaujantys valstiečiai istoriją
perskaitytų dar kartą. Kad dar kartą
permąstytų savo būtį tarp teutonų ir
maskolių ir bandytų ją keisti.
O keisti nelengva. Europa – tradicijų
regionas. Valstiečių maištininkų pali
kuonys veda savo gentis į Europą, nes
nemato kitos alternatyvos, britai su
prancūzais nemato kitos alternatyvos
Maskolijos raidai, kaip tik demokratija
ir net status quo išlaikymas.
Gyvenimas tarp teutonų ir masko
lių sukėlė dar daugiau geopolitinių
reiškinių. Vienas jų – vokiečių tebe
vadinama Šiaurės Rytų Prūsija, kitų
Karaliaučiaus kraštu, trečių – pasau
lyje dabar įsigalėjusiu Kaliningrado
srities pavadinimu.
Prūsai, tapę silpna Vidurio Euro
pos vieta, o gal per stiprių interesų
susikirtimo tašku, leido čia palikti
daug pėds ak ų. Ček ų kar al ius Oto
karas II paliko Karaliaučių, vokiečių
ir lietuvių etnosas savą specifiką, iš
kurios ne vienam magėjo kildinti net
prūsiškąjį nacizmą, po vieno etninio
istorinio ir net geografinio valymo at
sirado rusiškumo simbolis. Ne vienas
etnologas ir istorikas sutiks, kad Ka
raliaučiaus kraštas buvo ne kokį nors
istorinį teisingumą, o jėgos pergalę
įtvirtinęs sintetinis Potsdamo sutar
ties produktas.
Maištingųjų valstiečių pergalė prieš
teu ton ų ir mask ol ių int er es us Ka
ral iač iaus krašt o sint et išk um ą pa
vertė tarpt aut in e prob lem a, dab ar
jau negalinčia neatsiliepti Europos
integracijos, Europos saugumo ir net

valstietiškų tautų nepriklausomybės
likimui. Karaliaučiaus problema peni
ne vieną politologą, istoriką, etnologą,
„gauna“ lėšų konferencijoms ir moks
linėms studijoms.
ES su savo silpna bendrąja užsienio
ir saugumo politika tegali konstatuo
ti status quo ir tikėtis, kad Rusijos
interesai anksčiau ar vėliaus sutaps
su Europos interesais Karaliaučiu
je matyti pirklių sąjungos namus, o
ne karo laivyno bazę. Lenkija pasiry
žusi bendrauti su Karaliaučiumi jau
iš Vakarų valstybės pozicijų. Lietuvai
nelieka nieko kita, kaip sutikti su tuo,
kas yra.
Tačiau kas ilg ain iui lauk ia šios
teritorijos – etninės švaros ir politi
nio teis ing um o vykd ym o simb ol io?
Karaliaučius – tai Rusijos galios ir
reikšmės Europoje indikatorius. Ru
sij ai tai buvim o Eur op os valst yb e
atributas. Šiandien, kai Rusijos sie
nos formaliai yra panašios į XVII a.
Maskolijos ribas, Karaliaučius lieka
ben e vien int el e kons tat ac ij a, kad
Rusija vis dar Europos valstybė. Kita
vertus, Karaliaučiaus „problema“ ro
do, kiek svarbūs yra Rusijos interesai.
1990–1995 m. atrodė, kad tai labai
svarbus dalykas – politologinė litera
tūra mirguliavo eksklavo ir tranzito
aprašymais, šiandien apie tranzitą
kalbama tyliai ar visai nekalbama,
vis dažniau sutinkama, jog Karaliau
čius – ne Europos, o Rusijos reikalas,
o Baltijos laivyno vadai priimami ne
kaip reikšmingas faktorius, o veikiau
kaip viena iš daugelio Baltijos pakran
tės realybių.
Dar metai kiti, ir politinės galios
simb ol io prasm ę reikės dar kart ą
pergalvoti, ypač jeigu Rusija taip ir
nesugrįš į dabartinės Baltarusijos ir
Ukrainos žemes.
O jei sugrįš?
Tuomet turėsime naują gyvenimo
tarp teutonų ir maskolių etapą, kai
laimes ir nelaimes teks matuoti kitais

vienetais.
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laiškai
Netinka, bet prilimpa...
Kas netinka, tai neprilimpa – ar
visada dar priežodžio tiesa? Kartais
tikte netinka, o limpa kaip su japo
niškais klijais.
Sus id om ėj ęs skait au Ing os Leo 
nav ič iūt ės straipsn į „Šv. Brun on o
kankinystės atvaizdas ir Ademarus
Cab ann ens is Hist or ia“. Štai ir pri
skaitau: „Atrodytų, kad šv. Adalberto
ir šv. Brunono kankinystės aprašymo
autorius tarsi puzlių dėlioja jų misijų
ir kankinystės paveikslą, <...>“ (Nau
jasis Židinys-Aidai, 2000, Nr. 7–8, p.
390). Jei Jonui Juškaičiui tarptautinis
žodis – „kaip akmuo į langą“ (Juškaitis
J., Lyra ant gluosnio, 1998, p. 368), tai
šitas neobarbarizmas čia – šitokiame
žurnale ir šitokios temos mokslinia
me straipsnyje – kaip akmenukas į
akį...
Ar čia norima įtikti paaugliukams,
kur ie smark ių bend ram oksl ių per
sek ioj im ų įsib aim in ę net žin od am i
lietuviškus pakaitus nedrįsta jų vie
šai vartoti? Nepanašu. Ar čia tyčia
dedamasi prie antikultūrinio sąjūdžio,
maišto prieš kultūrą? Dar nepanašiau.
Ar tiesiog tai – mokslų magistrės pa
auglystės šnekos liekanėlė? Vargu. O
gal čia vis dėlto senos temos „Piktai
prieš kalbininkus“ atrūgos? Nežinia...
Piktai nereikia prieš nieką, nereikia
niekaip prieš kalbininkus, reikia su
kalbininkais, su tėvo motinos kalba
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ir savo vaikų ugdoma kalba sutartinai.
Piktuoliui, rodos, vis dėlto esu įaiški
nęs, kad nesikišant į bendrinės kalbos
darymąsi prisireiktų... barbarizmus
norm int i, nes ir jų dubl et išk um as,
variantiškumas beribis.
Niekaip negaliu patikėti, kad tas žo
dėkas netyčia, prasprūdo, įsibrovė – jis
iš tikrųjų yra šnekoje, net manoma
nesant reikalo slėpti kaip nenugydytos
karpos. Yra šnekoje – štai ir rašte.
Kaip mūsų šviesuomenė tūpčioja
bendrinės kalbos jau gana lygiame
vieškelyje!.. Buvo juk seniai ta žaisli
nė mozaika, ir tikrai buvo žinoma nuo
mokyklos, ir frazeologizmas dėstyti
mozaiką buvo. Naujųjų kvailių laivas
atplukdė iš Didžiosios Britanijos it pa
saulinės kalbos šiukšlę – nereikalingą
ir net netiksliausią žodį: angl. puzzle(r)
– galvosūkis, mįslė, o ne mozaika –
mosaic, inlay. Atplukdė ir patupdė
ant vaikučių lūpų ir laikraštininkų
plunksnos (be to, rašomąja forma –
net iksliai) – jų būsianti pažadėtoji
žemė su valdžia, pinigais ir dangiškais
migdolais. Taigi puolė „Gimtoji kalba“
rengti naujųjų svetimybių siūlybas ir
svarstybas, svarstė Valstybinės lietu
vių kalbos komisija su pakomisijais ir
priekomisijais ir štai Didžiųjų kalbos
klaidų sąraše:
1.2.41. puzlis, pūzlė = 1. d¸stas, dė
liõnė, dėstínis (žaidimas); galvosūkis;
2. kibučiai (žaidimo dalys)
(Liet uv ių kalb os kom is ij os nut a

rim ai 1977–1998, Vilnius, 1998, p.
132). Galima pridurti, kad lietuviškus
pakaitus galima rinktis ne tik iš čia
pateiktų – visada galima pildyti ir
tobulinti. Manyčiau, kad tarp atitik
menų turi būti ir mozaika, ir varian
tas dėstinys (plg. piešinys, brėžinys,
tapinys, rašinys), ir mažybinė forma
dėstukas, taip pat III reikšmė – žaidi
mo rezultatas, t. y. …………sudėtas
pav eikslas (dėst in ys, gal sand ėt as,
...). Asmeniškai man dėlionė baigme
niu -lionė primena terlionę, teplionę,
anaiptol ne vilionę...
Vis ai nen or ėč iau šaukt is Valst y
binės kalbos inspekcijos ir užtraukti
nuob aud ą kult ūr os ir dvas ios žur
nalui. Vis dėlto manyčiau, kad nors
kalbos kultūroje abudu žodžiai yra
lygiaverčiai, bet antrasis, ir kaip na
tūros, ir kaip nekultūros (koks retas
žodis – nei norminiame, nei akademi
niame žodyne nėra!..) priešybė, vie
nija bendrinės kalbos kodifikatorius
(paprasčiau sakant, normintojus) ir
aktyviuosius jos vartotojus į bendrą
jos ugd ytoj ų būr į, kur iam e niek as
nėra nei kvailesnis, nei blogesnis. Tik
man trupučiuką gaila ir nepatogu, kad
kalbin ink ai nes yk pas ir od o atid es-
ni... Todėl gal geriau būti su kalbi
ninkais.
Jonas Klimavičius
Vilnius, 2000 09 26
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knygos
Baintonas H. Rolandas, Čia aš
stoviu. Martyno Liuterio gyvenimas,
iš anglų k. vertė Mindaugas Dikšai
tis ir Simas Einikis, Tauragė: Kelias,
2000, 390 p.
Buvusio Jeilo universiteto Bažnyčios
istorijos profesoriaus knyga – pirmą
kartą taip išsamiai ir be užuolankų su
pažindina su didžiojo kovotojo už tyrą
krikščionių tikėjimą gyvenimu – ne tik
su reformatoriaus užmojais, bet ir per
dėjimais arba kalbų tulžingumu. Skaity
tina knyga protestantams – nenusivilti,
katalikams – pasimokyti, ir vieniems,
ir kitiems – tikėjimo krizėms įveikti.
Gediminas Mikelaitis
Bibl ij a: Nauj as liet uv išk as vert i
mas, iš hebrajų, aramėjų ir graikų k.
vertė Algirdas Jurėnas, Duncanville,
Texas–Minsk: World Wide Printing,
2000, 1361 p. + 10 žemėlapių.
Iki šiol turėjome tik Jurėno Naująjį
Testamentą, dabar – Bibliją, bet at
simintina, kad Senasis Testamentas
apima tik protestantų pripažįstamas
hebrajiškas knygas, o katalikiško ant
rojo kanono (graikiškų) knygų nėra.
Šventojo Rašto vertimų niekada ne
perdaug, tad šis profesionalus darbas
vertai įsirikiuos į lentyną greta prel.
Antano Rubšio knygos.
Vytautas Ališauskas
Brazauskas Algirdas, Penkeri Pre
zidento metai: Įvykiai, prisiminimai,
mintys, Vilnius: Pradai, 2000, 571 p.
Spalvotų, daugiausia mėgėjiško ly
gio nuotraukų prikimšta pompastiška
ir naivi knyga. Dirglumu politiniams
oponentams Prezidento atsiminimai
toli lenkia Landsbergio „Lūžį prie Bal
tijos“, o informacijos kiekiu atsilieka
net nuo „Dienos“ komplektų.
Vytautas Ališauskas
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Čaplinskas Antanas Rimvydas,
Vilniaus gatvės: Istorija, vardynas,
žemėlapiai, Vilnius: Charibdė, 2000,
324 p.
Jau dešimtmetį Vilniaus pavadini
mų suteikimo komisijai vadovaujantis
autorius rašo: „[...] Varnų gatvėje 1919
m. sausio 1–2 d. nuo puolančių lenkų
legionierių gynėsi ir žuvo bolševikinės
miesto valdžios nariai kom unarai.
Pastato šturmui vadovavo rotmistras
Dambrovskis, tad 1920 m., keičiant
gatvių pavadinimus, gatvė pavadinta
Dambrovskio (Dąbrowskiego) vardu.
1940 m. lietuviai keisdami pavadin
imus išsaugojo senojo gatvės pavadini
mo dalį ją pavadindami Adomo JakštoDambrausko vardu“. Po šito stebėtis,
kad knygos rodyklėje nerandi, ko
ieškojai – šventas naivumas.
Paulius Subačius
Giddens A., Modernybė ir asmens
tapatumas. Asmuo ir visuomenė vėly
vosios modernybės amžiuje, iš anglų
k. vertė Vytautas Radžvilas, Vilnius:
Pradai, 2000, 315 p.
Europoje seniai nebuvo tokio masto
sociologo kaip Giddensas. Jo darbai
išsiskiria tuo, kad įdomūs ne tik moks
lininkams, bet ir eiliniams skaityto
jams. Anglų mąstytojas padeda mums
suprasti save ir mūsų kultūrinę aplin
ką. Lietuvos skaitytoją gali sudominti
ir tai, kad knygos autorius šiuo metu
pristatomas kaip idėjinis Tony Blairo
įkvėpėjas.
Alvydas Jokubaitis
Hobsbawn Eric, Kraštutinumų am
žius. Trumpasis amžius: 1914–1991,
iš anglų k. vertė Linas Tamoliūnas,
Vilnius: Mintis / ALK, 2000, 710 p.
Džiugina, bet ir šiek tiek nerami
na ALK vert im ų proj ekt o aut or ių

trošk im ai bet kok iais būd ais stip
rinti apsiskaičiusių lietuvių tautinę
savimonę: mes ne tokie niekam tikę,
jei net iškilieji Vakarų humanitarai,
vienas kurių ir yra aptariamos XX
a. istorijos apžvalgos autorius, savo
garbiuose veikaluose paisto visokius
niekus. „Antirusiškai, antisemitiškai
ir provok išk ai nus it eik ę“ liet uv iai,
prieš Bažnyčios diktuojamus „seksua
linio gyvenimo kodeksus“ kovojančios
Rytų Europos moterys, netotalitarūs
ir naivūs bolševikai taip ir nesugebėję
pas iekt i ženk lesn ės „žmon ių min
čių konversijos“ (suprask, sovietinės
mąstysenos), – kur visa tai girdėjome?
Taip, neapsirikome, nagi tai iš kvailių
istorijos vadovėlių kvailiams! Knygos
prat arm ėj e aut or ius pris ip až įst a,  
kad par aš ęs ją, sav aim e sup rant a
ma, negalėjo tikėtis sėkmės. Belieka
pasidžiaugti tokiu britų akademiko
įžvalgumu.
Nerijus Šepetys
Lietuvos architektūros istorija. T. 3.
Nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m.
Red. N. Lukšionytė-Tolvaišienė ir kt.,
V.: Savastis, 2000. – 512 p., il.
Fundamentalus veikalas, paplitęs
1987 m. pradėtą daugiatomę Lietuvos
architektūros istoriją. Kruopščiai
sutelkta gausi faktografinė bei iliust
racinė medžiaga, publikuotos šaltinių
nuorodos.
Vien peržiūrėjus iliustracijas, vaiz
duotėje iškyla dvarų, besikuriančios
pramonės, augančių miestų šalies
vaizdas. Pirmas toks leidinys, pade
dantis suvokti modernėjančios Lietu
vos paveikslą. Skatina susimąstyti
apie istorinės atminties spragas
(kai kurias jų padeda užpildyti) bei
paveldo saugojimo problemas. Solidus
pagrindas platesniems XIX a. II  p.
– XX a. pradžios Lietuvos kultūros ty
rinėjimas.
Giedrė Jankevičiūtė
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knygos
Pavilionis Rolandas, Tarp šviesos
ir tamsos: 99 etiudai, Vilnius: Tyto
Alba, 2000, 156 p.
Dovanėlė bendraminčiams ir vi
siems, renkantiems autentiškus ab
surdo grynuolius. Etiudas – žanras,
beviltiškai paklydęs tarp eilėraščio
proza, loginių rebusų ir tiesiog tauš
kėjimo apie seniai atrastas amerikas.
Smagu kelintąsyk gvildenti visiems
ir niekam skirtas idėjas, pykti dėl
pašlijusių santykių tarp šviesuolio ir
neapsišvietėlių. Pagirtina, kad dar
esama leidyklų, pasirengusių skleisti
šios rūšies išmintį. Laikantis puikių
tradicijų, tebetrypiama neutralioje
teritorijoje tarp šviesos ir tamsos
(deja, čia kai kas kadaise jau paliko
ir ryškesnių ženklų, pvz., „Tarp dviejų
aušrų“, 1927 m.), pavargusioms akims
slystant abstraktoku paviršiumi.
Klemensas Pauliukėnas
Rilke Rainer Maria, Pasakojimai
apie gerąjį Dievą, iš vokiečių k. vertė
Eugenija Vengrienė, Vilnius: Ardor,
2000, 92 p.
Poetas „Pasakojimus“ parašė du
kart viešėjęs Italijoje (1897, 1898) ir
aplankęs Rusiją (1899 ir 1900) kaip
vienintelę šalį, „per kurią Dievas dar
tebėra susijęs su žeme“.
Šveln iu hum or u pas palv int i pa
sakojimai skirti vaikams, tačiau ne
todėl, jog autorius taip sumanė, o kad
visiškai tikrai sužinojo, jog vaikams
labai rūpi gerasis Dievas. Pasakoja
ne patiems mažutėliams, o visokiems
suaugusiems. Taip, išskridęs iš auto
riaus lūpų ir apsukęs didelį lankstą,
pasakojimas per tarpininkus pasiekia
tikr ąj į adr es at ą – vaik us. Iš poet o
sužinoję, koks gerasis Dievas yra, jie
Jį visur ir atpažįsta, nors, atrodo, pa
sakojime būta tik valstiečio, neracio
naliu būdu statančio bažnyčią, ar net
Beatričės iš Florencijos (ir Italijoje dar
būta Dievo veikimo) nusižeminimo,
išdidų turtingą jaunuolį privertusio
išdalyti vargšams visą savo turtą, o
jį patį vėliau padariusio šventuoju. O
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ar gali būti kitaip, kad vaikai neat
pažintų Dievo? Perfrazuojant auto
rių, galima atsakyti: tai suaugusieji
sunkiai ir negrabiai priima reiškinius,
kurie vaikams atrodo tokie lengvi ir
paprasti.
Giedrė Sodeikienė
Sartre Jean-Paul, Žodžiai, iš pran
cūzų k. vertė A. Merkytė, Viln ius:
Pasviręs pasaulis, 2000, 272 p.
Autobiografinės apysakos, tapusios
pretekstu Nobelio premijai, antra
laida (pirma 1966). Vienas įtakingiau
sių praeinančio amžiaus maištautojų
ir mąstytojų, pagarsėjęs tiek fenom
enologijos ir egzistencinės filosofijos
kabinetiniais tyrimais, tiek triukš
mingomis politinėmis akcijomis, čia
grįžta į vaikystę, kai guvios sąmonės
dar netemdė ideologijos ir doktrinos.
Nuo mažumės augo susidomėjimas
daugialypiais kalbos pavidalais,
ilgainiui prasiskverbiančiais ir
į nerūpestingą būtį. Pagrindinis
veikėjas čia, atrodo, yra paslaptinga
ir viliojanti knygų spinta, vertybinius
pasirinkimus diktuojanti lektūra.
Manfredas Žvirgždas
Sasnauskas J., Terleckas A., Jei
esame čia. Laiškai, Vilnius: Lietuvos
raš ytoj ų sąj ung os leid ykl a, 2000,
475 p.
Dviejų buvusių disidentų, politinių
kalinių laiškai iš tikrųjų yra ne tik apie
laisvę, prievartą, cenzūrą, bet rodo ir
anuom et in ių okup ac ij os klib int oj ų
vidinio gyvenimo intensyvumą, savų,
nepasiskolintų įsitikinimų ieškojimo
karštį. Įsidėmėtinas susirašinėtojų
degantis užmojis pakeisti, pagerinti
tikrovę. Tai liudija ir dabartinė – vie
no kaip vienuolio pranciškono, kito
– kaip politiko veikėjo – veikla. Kny
ga – skaitytinas, ir ne tik dėl istorinių
pasmalsavimų, epistolinio literatūros
žanro kūrinys.

Saramonowicz, M., Sesė, iš lenkų
k. vertė Birutė Mikalionienė, Viln
ius: Alma littera, 2000, 135 p. (ser.
Dvidešimto amžiaus aukso fondas)
Lenkijoje prieš keletą metų sukėlęs
triukšmo drastiškas trileris. Puikus
mišinys iš intelektualistinių pretenzijų,
mirties baimės, psichoanalizės
prisiskaitymo sukeltų problemų ir
antikrikščioniškų nuotaikų, kylančių
dėl adaptacijos gan krikščioniškoje
Lenkijos visuomenėje sunkumų. Vy
kusiai atskleidžia begalinių Varšuvos
blokinukų rajonų kai kurių gyventojų
pasaulėjautą. Intriga, paremta
banaloka idėja, – žmonės gyvena
tarakonų pasaulyje, o ne priešingai,
kaip visi linkę manyti, – susukta
pakenčiamai, pasakojimas kai kuriose
vietose iš tiesų gali sukrėsti jautresnį
skaitytoją. Tačiau kiekvienas, norintis
rekomenduoti tokią knygą, turėtų
pagalvoti, ar verta siūlyti dvėselienos
ir tarakonų patiekalą vien dėl to, kad
jis neblogai pagamintas.
Saulius Drazdauskas
Vailionis Jonas, Susitikimo Gies
mė: Giesmių giesmės knygos komenta
ras, Vilnius: Katalikų pasaulis, 2000,
166 p. (ser. Gyvenimo žodis)
Did žiaus ia Bibl ij os mįsl ė: kod ėl
ši kūniškos meil ės poe ma yra tarp
įkvėptųjų knygų? Komentatorius at
sako: „Žmogiškoji meilė tampa Meilės
simb ol iu... Simb ol is niek ad a niek o
nep aa išk in a, tik nur od o. Simb ol is
reikalauja visa pradėti nuo konkrečios
tikrovės, todėl Dievas nėra tiesioginis
‘Giesmių giesmės’ veikėjas, jis veikia
tarsi pasislėpęs, tarsi slapčia“. Komen
taras skirtas „paprastam“ skaitytojui,
tik gaila, kad niekur nepaminėta, jog
jis pirmiausia buvo skaitytas per „Ma
žąją studiją“.
Vytautas Ališauskas

Gediminas Mikelaitis
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