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„Kosminispagonybėspojūtisturbūtgyvaskiekvienolietuvioširdyje,“–Ju
ditaVaičiūnaitėlieposmėn.„Metuose“sakotaikaipsavaimeaiškųdalyką,
vienąišLietuvosatsparosstulpų.
Nėkiekneprašauta.PerJonines(Rasas),Vėlines(ypač),Kūčias–Tris

Karalius,Užgavėnes,Verbas,Velykas–darirŽolinęetnografijossrautas,
netžiniasklaidaįsisukaįjį,ieškokaspakalbėtų,parašytų,raportuojaapie
RitosDapkutėsarnetdiskotekųpastangasmoderniaiįgyvendintipriesaką
„šventesšvęsk“.Taipenergingai,kadLietuvayratarsididelisskansenas,
vienosdidelėsRumšiškės.
Šventėsdabarlabaisinkretiškos,krikščioniškimotyvaistelbiamipa go niškos 

ideologijosirmotyvacijos,norstospagonybėsarsenojotikėjimočiatikrai
nekažinkiek.Taigrynaetnografija,XIXa.provincijosvalstietiškųšvenčių
pakėlimasįvalstybinįlygį,kaikaimošventinėideologijatampavalstybine.
Arba:etnografijatampaideologija.
Galbūtkiekperlenkiulazdą,betpagonybėsrestauracijavyksta.Atsta

tantvalstybę,ketvirtodešimtmečioideologiją,grąžinantkatalikybėsrangą,
atkurtairpagoniškakaimošventinėstruktūra,Lietuvosreliginęsituaciją
nukėlusiatgalgeraiskeliaisšimtaismetų.Etnografijapateikiamakaip
pagonybė,pagonybėkaipetnografija.Tiesa,valstietiškoskultūrosrestau
racijaatnešėirpagoniškąlygmenį,iškeltąišgerokosgelmės.Betpagonybe
taigalimavadintisudidelėmisišlygomis.Jeitaivalstietiškapapročiųtąsa,
etnografija–jątaipirreikėtųvadinti.Jeitaisąmoningasarpusiausąmo
ningaspagonybėsgaivinimas–kalbakita.Patyspapročiaisavaimenieko
nereiškia, jieturibūti įprasminami.Paprotysdažniausiaiyraestetiškas,
folklorinisansamblisyragražusirdainuojagražiai.Daugelistųansamblių
savomentalitetąnuspalvinę„pagoniškai“,tačiauniekasnedraudžiaklau
sytis„liaudiesdainų“kaippaprasčiausiogražausgiedojimo.
Jeitaipagonybėsrestauracija,jinepavyks,išseks,nusibos.Jeitaipagony

bėskaipsubjektores tau ra vi ma sis,at-si-kūrimas,jeitaiprocesas,joniekas
nesustabdys.Religijotyra,visiškaimokslinėreligijųtyrimodisciplina,sta
tistiškaiirstruktūriškaiparodo,kadreligijųpasaulyjevykstantysprocesai
turisavodėsnius.Seniaiužbaigtairįveiktareligijapokeliųšimtųmetųar
tūkstantmečiųgaliišsiveržtiįpaviršių.Tųpavyzdžiųnetaipjaumaža,daž
niausiaijieremiasivalstietiškoreligingumoapraiškomis,betšiuolaikinėje
visuomenėjejuospapildoDeivėssubstratoproveržis,pasireiškiantispoli
teistiniųtendencijųstiprėjimu,mokymųapiereinkarnacijąpopuliarėjimu,
mažato,feminizmu,ekologinėsideologijossąjūdžiais,astrologijossukles
tėjimu,gilinimusiįsąmonęirpasąmonęmoksloirparamokslopasaulyje.
Šie„deiviški“reiškiniaiapskritaiapibūdinamoderniąjąepochą,bettaiir
archajiškoneolitinioreligingumobruožai–spėjama,kadspėjamojeDeivės
epochojevyravomatricentrinispradas,gamtosreliginisišgyvenimas,tikė
jimasnuolatiniuatgimimu.
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Jeilietuvišškosinkretizmoproveržiaiyrašioprocesodetalė,jietikstiprės,
jeijiesugalvoti,turėtųmirti.
XIXa.kaimokultūraXXa.pirmojepusėje,pereinantpriemiestųLietuvos,

buvo,vienavertus,jospagrindas,antravertus,poetaižavėjosi„elepstrikuir
meksfaltu“,BalysBuračasįKaunolaikraščiussiųsdavokorespondencijąapie
Užgavėniųšventimą,laikraščiaijaspublikavoišdalieskaiptautiniųtradicijų
raišką,betdaugiaukaip„provincijosįdomybes“.Nepanašu,kadįvalstybinį
mentalitetąbuvoįtrauktas„pagonybės“dėmuo–okasbuvo,taidaugiauKazio
Šimoniostiliaus„senovėstikyba“.Tautininkųideologijadideledalimirėmėsi
idealizuota, išblizgintaetnografija,senojimitologinėreliginėtradicijabuvo
minima,„vaidilutės“,„Romovės“,„Perkūnai“buvodažnailinksniuojami,bet
veikiaukaipromantinėsmitologizuotosis to ri josdetalės.Romantinėistorija
suRomovėm,Mildom,kriviaiskrivaičiais,ProkorimaisLietuvosBažnyčiaine
trukdė,matyt,taibuvosuvokiamakaipvalstybinėsideologijossudedamosios
dalys.MaironisrašėapieJūratęirKastytį,ŠmulkštysPaparonisankstyvą
pokarįparašėlietuviųmitologinįepą–taibuvoinkrustacijos,žaidimaitradi
cija.LygiaikaipkoksrenesansokardinolasRomojegalėjosavoeilėseminėti
ApolonąarArtemidę–taiteliudijojoantikinįišsilavinimą,onetai,kadjis
slaptaaukojaJupiteriui.
Pookupacijospadėtisradikaliaipakito,norsišdalies–netirnepalankiausio

missąlygomis–toliaugyvavoprieškarioideologija,tiesa,daugiaupogrindyje
arprivačiai.
Esminispasikeitimasbuvovisuomenėssekuliarizacija.Sovietinisvulgarusis

ateizmasnedarėdidelėstiesioginėsįtakossąmonei,betdaugybėsovietiniųrealijų
nukirtovisuomenėsirBažnyčiossaitus.Atsiradokarta,augantibeBažnyčios,
otikintiejiišesmėsbuvosuvarytiįgetą.
TuometuvisiLietuvoješvęsdavoKūčias,Kalėdas,Velykas–privačiai,bet

paslaptiesištonedarė.Valdžiasuvokė,kadmargučiaiarsilkėnetrukdo,kaip
netrukdėir„dainųiršokių“ansambliai.Karta,išaugusisekuliariojeaplinko
je,kaipirnaujakompartijoskarta,ėmėsusivokti,jogmargučiaiirsilkėsau,o
Bažnyčiasau.Kadangisilkęirmargučiusvistiekreikėjokažkaipmotyvuoti,
atsiradooficiozinės„žiemos“,„pavasario“,„Margučiųdažymo“šventės;„Žiemos
išvijimo“šventėturėjopavaduotiUžgavėnes.Tiesa,įtasnaujašventesniekas
nekreipėjokiodėmesio,traktavokaipvaldžiosnuolaidą:VėlinėstaiVėlinės,
VelykostaiVelykos.Papročiai„buvoišviešinti“,apiejuosimtarašytiperiodikoje.
Paradoksalu,betvienasdalykasvisdėltobuvopasiektas–margučiaiatskirti
nuoVelykų.Papročiaibuvolegalizuoti,religinisjųpagrindas–ne.
Tautininkųsukurta„daukantiškaišimoniška“ideologija,šioamžiauspirmos

pusėsproduktas,įstrigoketvirtodešimtmečiolygyje.Netiklabaidažnašeima,
betirpogrindininkaišiektiekperėmėšiosideologijos.Įprastaspatriotoatribu
tas–austasrankšluostissuVyčiu,opojuo–Lietuvoshimnotekstas.Gerokai
priešvisusatgimimusbutuosekabėjogipsinėsmedaliųkopijossuLDKvaldovais,
Lietuvos„nuojūrųikijūrų“žemėlapiais.Šapokaėjoišrankųįrankas,įKaro
muziejų,Čiurlioniogalerijąvyktakaipįpiligrimystes,atgijoDariausirGirėno
kultas.PiligrimysčiųobjektutapoiratstatytaTrakųpilis(žiūrėknežiūrėjęs:
atstatymas–taifenomenas,tamreikėjolėšų,ir,mažato,pasiaiškintiMaskvai).
Šiandienapietąatstatymątylima,tarsineSniečkus,oMaironisjąbūtųiškapų
milžinųprikėlęs–nesnėrakąpasakyti.AntanasSniečkus,nepaisantvisko,
yradaugarčiautau ti nin kišškosorientacijos,neguatrodoišpirmožvilgsnio.Be
abejo,Lietuvosnomenklatūrabuvokolaborantai,sąmoningaipasirinkęšįkelią.
Tačiaubentkaikuriejųnorėjobūtigerišeimininkai.Suvokdami,kadišesmės
yrastipriaiprisidirbę,kaiptikrimarksistaijautėkaltęneDievui(norsįširdį
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neįlįsi,prisiminkime,pvz.,Klaipėdosbažnyčiosistoriją),oistorijaiirtautai.
Irjiemsnelikoniekokitakaipšlietisprietradicijos,prieškuriąprotestuodami
jieaugo,irmodifikuotijoselementus:daukantinę–šimoninę,ir,paradoksas,
smetoninę.Tiesa,Vyčiamsnelikovietos,tačiauikišleikštulioišblizgintidainų
iršokiųansambliaipasiekėapogėjųsovietinėjepagoniškųpapročiųpritaikymo
tradicijoje(prisiminkimejosatgarsį–Brazauskoinauguracijąsuvosneožio
aukojimu).
Tikriejitautininkainepasidavė:įpartijasnestojo,įbažnyčiąnėjo,opriva

čiuosepokalbiuosearpatriotiškuosevakarėliuoseplūdotiekkompartiją,tiek
KatalikųBažnyčią,kuriišLietuvosatėmėjossavastį,įmetėLenkijosglėbinir
niekadanesidomėjotautosreikalais.Tačiaužmogusturireliginįinstinktą–
tautininkasirgi.Nuoseklustautininkas,atmetęskitastautaskaiptrikdžius,
mėginimąveiktiokupacinįrežimąeinantįjostruktūras,t.y.kolaboravimą,
kaipnepadorųveiksmą(labaivertingapozicija),katalikybę–kaiptautaipri
mestąsvetimkūnį,negalėjonepasijustimetafiziškaivienišas.Būtakeliųišei
čių.Pirma–sutvarkytisavosantykįsukatalikybe,jeinesuinstitucija,taisu
Kristumi,antra–mestisįantroposofiją,trečia–atkreiptidėmesįįpagonybės
alternatyvą.GarsusispogrindžioEt hos irbuvomėginimassulydytišiastris
alternatyvas,tačiauikiEt ho sobuvoRo mu va.

Ro mu vosįvykisbuvobeprecedentis.Jovertinimusatidėkimįšalį,prisimin
kim,kadjis,neitiesiogiai,neinetiesiogiainesusijęssu68ųjųParyžiumiar
Praha,buvojiemsbendralaikis.Lygkoksdievas,seniaipalaidotas,pasiraivė
požemiuose,irtektoniniaijudesiainuvilnijopervisasgeležinesuždangas.Bū
tenttokiusdalykusturiuomenyje,sakydamas,kadyraprocesų,kurievyksta
nekontroliuojamai.Sinchronizacija.
Lietuvojepamėgintaatvertitradicijosduris.Perišgyvenimą,piliakalnius,

dainas,pamėgintaatvertisielojedureles.Josatsivėrė.TainebebuvoVyčio
gipsoadoracija.Galpatysromuviečiainesuprato,kasatsitiko,betjiepajuto,
kadkažkasįvyko.Galnetištiesjiepažadinopiliakalniuosemiegančiaskariuo
menes.Religingasžmogus,kadirkrikščionis,jaučiatąakimirką,kaiatsiveria
nenusakomybė,religiniopotyriovartai.
Romuviečiamsjieirgiatsivėrė.
Pasaulispasikeitė1990aisiais.Betpatirtisliko.Pigusakyti,kadnaujieji

pagonysyrasukreivėjusiossąmonėsarkvoštelėję.Neviskastaippaprasta,
–norstarpjųšarlatanųįsipainiojędaugiauneitarpkatalikų,betnevisijie
tokie.Objektyviaižiūrint,pvz.,Trinkūnovedamagrupėyrareliginėbendrija,
suvisaisreligijaibūdingaisatributais.Tikartaiištiestapagonybė,artaise
nojireligija?
Atsakymasaišškus–ne,tosreligijosprikeltinebeįmanoma,kaipnegalima

restauruotianometomentaliteto,socialiniųsantykių...Jeikoksnorssenosios
tradicijosinkliuzassugyvažyniųtradicijabūtųperdavinėtasiškartosįkar
tą,galėtumejąpripažinti.Iškartosįkartąbuvoperdavinėjamaetnografinė
tradicija,kaimopapročiaiiršventės,bettainebebuvosenojireligija,taibuvo
natūraliaisusiklosčiusikaimogyvensenasuašinėmkalendorinėmšventėm.Be
abejo,suypatingapasaulėjauta,betjibentjaunuojėzuitųmisijųlaikųstipriai
koreliavosukrikščionybe.Dabar,iškaimiškosetnografijosatėmękatalikiškus
elementus,tariamėsaptikęgrynąjąpagonybę,kasvisiškanetiesa.
Masineikultūrai,suprantama,reikia„kažkotokio“.Etnografija(eiliniam

miestiečiui)nuobodi,betjeijampasakysi,kadtenesama„amžiųišminties“,
jissuklus,ojeipasirodys,kadišnyrapagoniškassluoksnis–išvissusijaudins.
Įdomiausia,kad„tikrieji“pagonysstengiasinuotospopsinėspagonybėsatsiri
boti,okokiasRasasimašvęstiantkuoatokesniųpiliakalnių.
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Mesturėtumeidentifikuoti„tikrąjąpagonybę“(terminasneišioks,neitoks,
bet„tikroji“būtųautentiškiausiaišneautentiškų),pirmiausiaatskirdamiją
nuomasinėskultūrosetnografiniopagoniškopopso,kaipirnuogrupių,kurios
remiasismegenųplovimometodais(Tamašgrupė).„Tikrieji“pagonys(tarpjų
minėčiauVilniaus„Romuvą“)išesmėsneužsiimasektomsbūdingaplėtrosagre
sija.Veikiaujieprimintųantikiniusmisteriniuskultus,siekiančiusuždarumo.
Irsvarbiausia–jeikaikuriųsektųarpseudopagoniškųgrupiųįsiurbtižmonės
dvasiškaisutraiškomiirunifikuojami,tairomuviaiyraskirtingi,individualūs,
jųreligingumassociališkai,emociškaijųneuždaroįgetą,neardopsichikos.
Romuviųidėja–žmogaus,joprotėvių,gamtos,Visatosjungtis–skambanai

vokai,betjiegebataiišgyventi,turitalentąnetiksuvokti,kąirkaipdaryti,bet
irsvarbiausia–pernelygapietainešnekėtiirnesiaiškinti.Vosėmuskalbėti,kas
yrapagonisirkoksbūtųpagoniškaskatekizmas,daugkasimabyrėti,aižėti.
Sakraliaiiššgyventasžmogaussantykissuaplinkairtradicija–jeigeraisu

prantu,romuviųšventybiškoišgyvenimoašis–yranatūralus,prigimtinis,tik
civilizacijosužgožtas.RomuviaineatmetatranscendentinioDievoidėjos,kaip
neatmetajosirzenbudizmas,tiesiogjųdėmesyskrypstaįkitusdalykus–į
Kosmosoiristorijosšventybiškumoišgyvenimą.
Romuviai–taiiššdaliesLietuvoszenbudistai,ozenbudizmas,kaipiršverty

bišškasgamtosiššgyvenimas,nekliudokitokiamreligingumui.
Lietuviškoskrikščionybėspožiūriupagonybė,ypačneaiškuiškurišdygu

sirestauruotapagonybė,sutampasusąmoninguKristausatsižadėjimu,bet
romuviaiapietainetnešneka.Jieįsižiūrėjęįkitąsakralybėsaspektą,kuris
galėtųbūtinesvetimasir,pvz.,šv.Pranciškaustradicijai.Romuvisgalgali
būtinetkatalikas,betkitiromuviaitoneimsdomėn.Lietuvojeišesmėsbręsta
japoniškasituacija.Krikščionybėirprotėviųtradicijosšintoistinėtąsajojegali
sugyventi–netsutamtikratyliatolerancija.
Senosiosreligijosatkūrimasneįmanomas,tačiauįmanoma,pasirėmusypa

tingaisšventybiškais išgyvenimais,atkurti (sukurti?)tamtikrąlaikyseną,
sielosnuotaiką–religinįatsivėrimąaplinkai.Tainebūtųneipagoniška,nei
krikščioniška,taiuniversalu.Šisatsivėrimasgalibūtiišgyvenamas,jisrea
lus.Universumoirasmensjungtisnėrapagoniška,jinatūrali,prigimtinė,nors
civilizuotamžmoguiištiesgalipasirodytinetikėta,stebuklinga.Civilizuotam,
sekuliarizuotamžmogui,neturinčiamreliginiųpotyrių,šisšventybiškasišgy
venimaspasirodokaipdidingašventybėsforma,užgožiantikitastradicinesre
ligingumoformas,lygiaikaipirtranscendentinęperspektyvą,asmeninįDievą.
Bettaisekuliarausžmogausbėda,onekrikščionybėsneigimas.Šišventybės
forma–XXIa.žmogauspil noreligingumodėmuo,išesmėsnepriešštaraujantis
jokiosreligijosmokymui.Kartaiskriškščioniuijisatrodosvetimas.Betneišplė
totaarnetsvetima–nebūtinaivisadaprieššišška.
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dienoraštis

LaimantasJonušys

VI II 10.  Kompiuterinėtomografija:dvistuburoišvaržos:
ligoninė.Galųgalebentdaugiauaiškumo.Jeivaistai
busveiksmingi,busgalimaišsiverstibeoperacijos.
Oikišiol–devyniosdienosgulėjimo,tikintis,kadtuoj

pagerės,betjeipagerėdavo,taitikpernagojuodymą,
onebaltymą.Priešdevyniasdienasnuvykęspasgimi
nesįŽemaitiją,planavautikpernakvoti.Norsvakare
atsiguliaujaususkaudamukryžkauliu,ketinaukeltis
šeštąrytoirdumtiįVilnių.Betištoslovos(peratsitik
tinumąmalonėjusiosbūtipriešaistelevizorių)fiziškai
galėjauatsikeltitikpoketuriųdienų.
Pakoregavusligai,visineatidėliotinidarbaiirkasdie

niairūpesčiainutoloįpalšąparibiozoną,netrikdomą
skubotumo.Patiliganeperbaisi,nesgulintneskauda,
irmariaslaikogalimaskirtiskaitymui.Juoapmaudžiau,
kadpasgiminesneturėjaujokiosknygos,pirmądieną–
netlaikraščio.Būtųderėjęmedituotiarbamelstis.

VI II 16.Šv.Jokūboligoninėjeeismotriukšmasgirdėti
netištrijųįrėminančiostačiakampiogatvių.Betišvisų
jisatokus,todėlneerzina,tarsivirstaneįkyriuošimu...
SkaitauEagletono„Įvadąįliteratūrosteoriją“,ketinda
masparašytirecenziją„Šiauratėnams“.Žinojau,kadšis
airiųkilmėsliteratūrologasirkritikasyramarksistas,
bettokiobrutalausideologinioangažuotumonesitikėjau.
ŠtaismerkiaautoriusXIXa.pabaigos–XXa.pradžios
anglųliteratus,skelbusius,kadliteratūraiderėtųbyloti
apieamžinąsiastiesas,–šitaipesąstengtasi„nukreipti
masesnuojųtiesioginiųrūpesčių[...]iružtikrintipri
vačiosnuosavybėsišsaugojimą“.Eagletonasnemini,
kadtuopatmetukaikurierusųintelektualaistengėsi
parodytimasėmsjų„tiesioginiusrūpesčius“irragino
smurtupanaikintiprivačiąnuosavybę.Kuotaibaigėsi,
geraižinoma,betšispavyzdysnumušatikEagletono
„humanizmo“kortą,kuriajisnuolatosšvaistosikaip
neginčijamusavoidėjųpranašumoįrodymu.Jokaip
literatūrosvertintojoautoritetądiskredituojajautai,
kadjistaisvertinimaiskišanosįįpolitikosbaląirsie
kiatenįmurkdytivisąliteratūrą.
Kitasklausimas,kąapskritaireiškia„literatūros

teorija“.George’asSteinerisknygoje„Tikrosiosesa
tys“įtaigiaiišaiškino,kadrašymaiapieliteratūrąiš
esmėsnegalipretenduotiįmokslinėsteorijosstatusą,
neturėdamiverifikuotumopagrindoirt.t.„Literatūros

katedrosyrašiuolaikinėskapitalistinėsvalstybėside
ologinioaparatodalis,“–paistoideologiškaiapkvaitęs
T.E.Ištikrųjųtoskatedrosgausiaiveisiatokiuskaip
jispatsir(dažniau)gerokaikeistesnius„teoretikus“(šį
reiškinįSteinerisirgidetaliaiišaiškino).Vienasjųabra
kadabriniomokslingumodokumentasyra„Moderniosios
literatūrosteorijosžinynas“(liet.vert.1998).
Kiekesuskaitęs,įdomiausiirturiningiausitekstai

apie literatūrąparašytipačiųrašytojų–Nabokovo,
Brodskio,Kunderos,Calvino.Žinoma,sutaišlyga,kad
savotikrąja,giliausiaesmemenokūrinysnenusakomas,
nesyratranscendentinis.
...Galvoju,kaipmažai žmonėsbendraudamiat

skleidžiasave.Dažniausiainutyliirkūniškiausius,ir
dvasingiausiusdalykus, jieneretaibūnasvarbiausi.
GalirtodėldaugelįtaiptraukiatosTVlaidos,kuriose
prieškamerąžmonėsišsakointymiusdalykus,domi
naįžymybiųasmeninisgyvenimas.Tamtikraprasme
šįsmalsumąpatenkinafiktyviosintymybės–kineir,
žinoma,literatūroje.Gerojeliteratūrojetaigaliįgyti
neskandalingą,ogiluminįaspektą.ŠiemetBritanijoje
daugdėmesiotekoJohnoLanchesterioromanui„Mr.
Phillips“,kurtiesiogvaizduojamavienadienaeilinio
nebejaunožmogeliogyvenime.Atleistasišdarbo,jisapie
tainepasakošeimaiir,nevaišėjęsdirbti,klaidžiojavisą
dienąpoLondoną,patenkaįvisokiassituacijas,betsvar
biausia–skaitytojuiįtaigiaiatskleidžiamasjointymių
minčiųpasaulis,sudarantissvarbiąjoegzistencijosdalį.
Regis,taivienaesminiųliteratūrosmisijų.Jukjei

pripažįstame,kadgyvenimasmumsyrasvarbus(sunku
nepripažinti),taineišvengiamaireikšmingasirišgry
nintas,suintensyvintasgyvenimovaizdas,kurįpateikia
literatūra.Pateikiabūtentnemintisapiegyvenimą,ne
apibendrinimusirišvadas,bettiesiogpačiągyvenimo
pajautą,jogiluminiusaspektus,kuriuoskasdienybė
ježmogusgaliirpraleisti,omenokūrinyjejiesušvyti
racionaliainepaaiškinamu,betstulbinančiužėrėjimu,
iškylančiuviršbuitinėskasdienybėsnekokiaatvira
pompastika,onenusakomuįkvėpimointensyvumu.

VI II 23. Netnežinojau,kadVilniujeyrasanatorija,
odabarštaipatekauįtokią(visdėltobeoperacijos)–
„Pušynokelias“prieBaltupių,irtaipuikivietapušyne,
prieKalvarijųkelio.Apiegyvenimąsanatorijojenegaliu
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papasakotiniekoįdomaus,neskonevisąlaisvą(nuopro
cedūrųirvalgyklos)laikąpraleidžiuvienasužsidaręsir
horizontalussavokambary.Didelisdžiaugsmas–mano
kambariokaimynonebūna:jispasiliekanamieVilniuje,
očiaatvažiuojatikįprocedūras.Aširgiturbūttaipda
ryčiau,jeigujisgyventųšiamekambaryje;odabar–aš
čiasavovienatvėsšeimininkas.
Nesu,žinoma,vienuolis–džiaugiuosi,kaiaplanko
žmona,vaikai,draugai.Vienasjųatnešaknygų(nors
manjųnetrūksta),irperskaitauįdomybių,kuriasšiaip
būčiaupraleidęs.Pvz.,RapoloMackonio„Seniejivilnie
čiai“–apielietuvybeiuoliausiaitriūsusiustarpukario
lenkiškoVilniausgyventojus.Irnetikapiejuos–apie
pačiąatmosferą,daugelioliteratųiržurnalistųpamėgtą
Rudnickiokavinę(dabar„Literatų“),spalvingusjąlan
kiusiuspersonažus.Propagandiniamefrontelietuviai
irlenkaikapojosibeatvangos,įlietuviųpusęperėjęs
lenkasRandomanskis1923m.buvoištremtasįLietuvą
(nemokėjolietuviškai)irtadaišKaunolenkiškaiper
radijąvarydavoprolietuviškąliniją,oVilniujelenkai
turėjoantipodą–prolenkiškąlietuvį:fantastycznie!

VI II 27.Girdžiudaugpasakojimųapiestuburoišvar
žas–tąpatyrėnevienasmanopažįstamas.Sakau,kad
dėltokaltasDarwinas,nesjoapsakytojeevoliucijoje
beždžionėvirtodvikojupadaru–keturkojaižinduoliai
stuburobėdųneturi.
Sekmadienisnamie.Buitinisstebuklėlis.Visąvakarą
ginčijuosisudraugudėlekstrasensorikos.Norsįsivai
zduojugalimybęjustiperatstumą,sugautibiosroves
irpan.,netikiu,kadekstrasensasgalinustatytiligas
vienišnepažįstamožmogausnuotraukos.Drauguiiš
ėjus,aklaiįsijungiuBBC Worldtelevizijąirmatau,kaip
moteris,pasidėjusinuotraukąkalbaapiesutrikusius
inkstus.Dokumentinisfilmasvadinosi„Stebuklai“...

VI II 28. Šįrytąvėl–„Pušynokely“.Ištiessvaigiai
kvepiapušynu,šisrytokvapasprimenaDruskininkus,
vaikystęirveikiaunevasarospabaigą,opradžią,kai
rytosaulėdarnekaitri,betjaupaslaugiaižadašiltą
dieną,kupinąjudrumoore,vaikščiojimomedžiųšešė
liaisnušlakstytaistakais...
Skaitau,vadinasi,esu.Šešėliuojaužuolaidėliųtin

klelisantatverstosknygos,kuriospuslapiuosedaug
kaitresnėsaulėkepinaXIXa.pabaigosBrazilijosdyky
nes,džiovinaišsekusiųskurdžiųkūnus.Pažemintieji,
susibūręįfantastiškoreliginiofanatizmopersmelktą
bendruomenę,pradeda„Pasauliopabaigoskarą“–taip
vadinasišisstorasVargoLlososromanas.Vienikitiems
mirtinasžabangasrezgantysrespublikonaiirmonar
chistai,visaineseniaiverguspaleidęvergvaldžiai,
neapsakomaiskurdūs,tamsiausiųprietarųapraizgyti
valstiečiai–visišiepersonažai,norsirrealistiški,vis
dėltovaizdžiaiindividualizuoti,kupinikiekvienassavi

tosgyvenimoaistros,kaip,pvz.,šiamekonfliktųverpete
atsidūręsužkietėjęsateistasirfanatiškasrevoliucionie
riusškotas,galiausiaitampąsdaugiautragiškanegu
komiškafigūra.Kaipirvisada,VargoLlosospasakojimas
supinasvaiginančiąkompoziciją,įgyjančiąsavarankišką
vertę.Oromanoeiganejučiaprimenaplatesniąjąistoriją
–tai,kaipperkančias,kraująirnetektis,perabsurdiš
kasklaidasžmonijasvirduliuojapirmyn.
Radijas ir laikraščiai (TVčianematau)vis labiau

kaistanuorinkiminėspartijųpasiutpolkės.Garsiausi
politikųpažadai–arbanerealūs,arbažalingivalsty
bei,arbaabukartu.Dešimtmetųnepriklausomybės,ir
tebesėdimūkiokrizėsduobėjsuvisakorupcijairnusi
kalstamumu.Kokiatokiojpadėtyišmintingožmogaus
reakcija?Beabejo–melancholiškarezignacija.Betaš
nesuišminčius,todėlrašinėjustraipsneliusapiepoli
tiką,skaitinėju,domiuosivisutuopurvynu.

VI II 31.Mataukeliuįsanatorijąartėjantįnebejau
nųmoteriškiųpulkelį, irtaiatrodokeista.Priartėjo
–kalbalenkiškai:žinoma,jasdominanesanatorija,o
Kalvarijųkelias.
Jaunutėlėmanovalgykloskaimynė(jaikažinkokiaran

kosbėda)atėjusiaidraugei(takepriesanatorijoskorpuso)
sako:„Žinai,nusipirkautokiąraudonąbliuzkę.–Tikrai?
Kaipfaina!–Betraudonąraudonąraudoną!..“
Dialogas,kokiotyčianesugalvosi.Opilkasrusassakė:

„Saulė“…...Keliagubaipadidėjęsmoteriškiųpulkelis
praeinatuopačiukeliupromanogyvenamąkorpusą.
Vienintelisvyras–priekykryžiųnešantiskunigas.
„Miškas“,–sakėpilkassenasrusas.Jisatvykovakarir
atrodėnesusipratėlis–susavopilkunudėvėtukostiumu
(čiavisiteikiapirmenybętreningams)–ir,savosana
torinėjeknygutėjenesupratęslietuviškųįrašų,klausė
manęs,kąjamdaryti(galkokskaroveteranas,–pama
niau).Šiandienfizioterapijoskabinetevėlmačiaujįsu
tuopačiuabsurdiškukostiumu.Jisįsišnekėjosujam
krūtinękažkokiaelektrinerankenapašiusia(palankiai
nusiteikusiairgiruse)baltachalate.Nupasakojęssavo
širdiesligasirpatirtasoperacijas,jissakė:„Nesinori
mirti–blogasgyvenimasgeriauneigeramirtis“.Ir
sakė:„Vamiškas,saulė,žydrasdangus...“

IX 3.Vėlsavaitgalisnamie.Vėl,kaipirkonevisąrug
pjūtį,neutraliorųkadencija–kaineišilta,neišalta,
nelyja,betirnesaulėta,irjokiavėtranelaužošakų,
nesiskverbiaįmane,paliekaneįpūstątroškimųžaiz
drą.Tašiųkraštųnetaršantivėtra(jossiautulį–kaip
pranešaBBC Worldorųskelbėjas–patiriavakarų
Ramusisvandenynas,rytųKinijoskrantai)palieka
galimybępagalvoti,galimybęapsispręsti,paslysti ir
kilti,būtisuriestamnetikėtosligosirvėlstotisklajoti,
gyventi.Galimybęspustelėtiikonąmonitoriujerašant
šįtekstą–sa ve!Išgelbėk.Išganykmanosielą…...

dienoraštis
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Rugpjūčio5d. vyskupukonsekruotasbuvęsTikinčiųjų
teisėmsgintikatalikųkomitetonarys,Telšiųseminarijos
dvasiostėvasJonasKauneckas.Jisėjohidromelioracijosbei
vokiečiųirlietuviųfilologijosmokslus,tikpoilgųatkaklių 
mėginimųgavoleidimąstotiįkunigųseminariją,savarankiš
kaistudijavošiuolaikinęteologijąirbiblistiką.Tiekvaldžios,
tiekvidiniųBažnyčiosnegeroviųatžvilgiuokupacijosmetais
užėmęsbekompromisępoziciją,mons.Kauneckasjosneiš
sižadėjo irpoNepriklausomybėsatkūrimo.NaująjįTelšių
augziliarąkalbinoPauliusSubačius.

Plačiaižinoma,kaditinatviraikalbateapieBaž-
nyčiosproblemas, todėlpradėkime iškitošono–ką
šiandienjoskasdienybėjematoteviltinga?

Naktinėsadoracijos,kuriosedalyvauja jaunimas,
rožinioirkitosmaldosgrupės,charizminiaibūreliai,
jaunimodienos...Mataujuosedidelęgyvybę,kuritei
kiaviltį,yraženklas,kadBažnyčiaišliksnetik–pagal
Kristauspažadą–pasaulyje,betirLietuvoje.Stebiuo
si,kadpotokiosąstingio,naikinimometųBažnyčia
visdėltogyva–gyvapačiuosedaiguose.

Lietuvojegausunominalių,vadinamųjųkultūrinių
katalikų,kuriegerbiatradicijas,Bažnyčią,tačiauap-
silankojojetikdidžiųjųšvenčių,santuokosarkrikšto
progomis.Aršinuostatatvariirjeine–įkokiąpusę
linkusigravituoti?

Tokia būsena–mirties būsena.DabarLietuvoje
praktikuojančiųkatalikųprocentaspatsmažiausias
iškatalikiškųpasauliokraštų.Suskaičiavau,kadnet
perVelykasbažnyčiąmiestuose lanko tik15–20%
tikinčiųjų,tuotarpušaltojVakarųEuropoj–tokspa
prastosekmadienionuošimtis. Ir taiatsispindigy
venime:pirmaujamepasaulyjesavižudybėmis,abor
tais,skyrybomis,girtuoklyste.Tiesa,kartaissusidaro
įspūdis,kadbažnyčiospergrūstos,tačiautaipyratik
todėl,kadmiestųparapijosapimabaisiaididelįžmo
niųskaičių–50,net70tūkstančių,vietojnormalių
5tūkstančių.

Laikantyssavekrikščionimislietuviaidažnaiigno-
ruojavyskupųbeikunigųraginimus,Bažnyčiosmoky-

mąnevienusvarbiumoraliniuirsocialiniuklausimu.
Kaslemiatokiąpadėtį?

Kogero,pagrindinėpriežastisvėlgiyrapergyventas
penkiasdešimtmetisirjorezultatas–homosovieticus:
jisvienaipmąsto,kitaipkalba, trečiaip elgiasi.Be
abejo,daugkąaštrinairnaujahedonistinėkultūra.
Obaisiausia,kadtokiąnuostatąskatinadarirana
logiškadvasininkijoselgsena:deja,dažnasLietuvos
dvasininkastaippat–homosovieticus,skambiomis
frazėmiskalbantis,oneskambiaigyvenantis.Žiūrėk,
reikalaujablaivybės,opatsganasmarkiai išgeria,
darkitusparagina.Irkaiptoksdvasininkasnesusi
mąsto,kad jis–karikatūra.Kiektokiųkarikatūrų
netsubtiliausiuosedalykuose!Seniaižinomatiesa,
kadmaldaikituspatraukstiktas,kurispatsnuošir
džiaimeldžiasi,nesžmonės jaučia,kaiesantisprie
altoriaustėravienartistas.

KiekpriekatalikybėsatgimimoLietuvojegaliprisi-
dėtiintelektinėspastangos,katalikųinteligentija?

VyskupąJonąKauneckąkalbinaPauliusSubačius

Vysk. Jonas Kauneckas. 2000. Henriko Gaičevskio 
nuotrauka

bažnyčios dabartis

„NE REI KIA UŽ SI REM TI MA ŽA ME NA ME LY JE…“
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LietuvosinteligentaiyratiesiognuteiktipriešBaž
nyčią,irjuotoliau,juolabiaušitendencijaryškėja.
Patysžymiausidabartiesrašytojai,filosofailabaiprie
šiškaikalbaapieBažnyčią, irmesneįstengiamesu
jaisužmegztirimtokontakto.Hierarchijaturėtųmesti
visasjėgas,galbūtnetfinansiniusišteklius,kartais
atiduodamapaskutines lėšas, idantbūtųplečiamos
galimybėsbendrautisušviesuomene,idantkiltųkata
likiškosspaudoslygis.Jukji,sukaikuriomišimtim,
intelektualiaiganaskurdi, todėlsvetimaprasilavi
nusiemsžmonėms–toksmanoįspūdispabendravus
subibliotekininkais,mokytojais.
Be to,mūsųkunigija labai stokojagyvenimiškos

patirties.Vakaruoseruošiantkunigus,kandidatams
privalumetamsmestistudijasireitidirbtiįuniver
sitetus,gatves,įmones.Opasmusaštuoniolikmečiai
perpenkeriusšešeriusmetustampateologaisvisiškai
nepažindamigyvenimo,todėlneturikąpasakytižmo
nėms.Ašvertinunetieksavoformalųišsilavinimą,
kurįpasiekiauneakivaizdiniubūdu,kieknuolatinį
skaitymąirkaktomušąsugyvenimu,patirtądirbant
melioracijojesupadugnėmis.

VelionisJózefasTischnerisgrėsmingiausiupoko-
munistinioreligingumobruožulaikėsavikritiškumo
irpasirengimoprasmingamdialogui tarpskirtingų
religingumoatmainųstoką.KodėlaktualiomisBažny-
čiosgyvenimotemomisstingaviešųsvarstybų?Kaip
regitesavobeikitųhierarchųvaidmenįjoje?

PokomunistiniųšaliųBažnyčiųžmonėsįbetkokią
polemikąarkritiką reaguojakaip įpuolimą,pasi
kėsinimą–pernelyg jautriai, liguistai.Taivisiškai
suprantama, tokiąpsichologiją suformavo socializ
mas, pratinęs į kiekvienąkitaip galvojantį žiūrėti
kaip įpriešą.Anais laikais bet kokiakritika buvo
signalas,kadtaveimspersekioti.Taipirmapriežas
tis,kodėldialogastarpatskirųreligingumųsunkus,
beveikneįmanomas.
Antrapolemikosvengimopriežastis–abejingumas.

Užblokuodamasbetkokiąasmeninęiniciatyvą,sava
rankiškąmąstymą,komunizmaspasėjožmonėsesun
kiaiišraunamąpasyvumosėklą.Teisingiįsitikinimai,
protinganuomonėilgaibuvoišjuokiama,paverčiama
karikatūraarnuleidžiamaniekais.Atsilygindamituo
pačiuirmesįpriešingąnuomonędabaržiūrimeabe
jingai,kaipvisiškainevertądėmesio.
GinkDieve,nesuvisažinis irnegalvoju,kadma

nopasisakymuose–vientiesa.Dažnaimanomintys
spaudoje irnetpamoksluoseyrapoleminės.Noriu
sužadintikitaipgalvojančiųaktyvumą.Kiekvienas
žmogus turi teisę laikytis kitokios nuomonės, ją
įrodinėti.Nekartąganakritiškomismintimis esu
sąmoningai skatinęspolemiką.Lie tu vos ai de prieš

keleriusmetusteigiau,kadkritikaBažnyčiai–bū
tina.Nuolatkalbuklierikams,kadsulaikuatsiras
irpamokslųkritika.Stebiuosi,kadpolemizuojama
suliteratūriniais,politiniaisrašiniais,nurodomosjų
klaidos,opamokslai–tabu.Todėlkunigaisustings
ta,netobulėja,nebesilavina.Užnugaroslabaipiktai
kalbėtaapiemanointerviu,bet,deja,atvirainiekas
tonepasakėnetužuominomis.Taigitrečiapolemikos
stygiauspriežastis–kalbėjimasužakių.
Ketvirtapriežastis–žiniasklaidosbaimė.Mat ir

mūsųžiniasklaidanėrasubrendusidiskusijai, jibe
galonesąžininga, tarnaujantinežiniakieno intere
sams,lengvainuperkama.Neturėtisavonuomonės,
parsidavinėtiirveidmainiautižurnalistusvėlgiįpra
tinosovietmetis.Lietuvojesunkiairasisąžiningąir
intelektualųžurnalistą.Šokiravotiesiogakivaizdus
popiežiausdergimasLietuvosryte.Paskelbtiteiginiai
tokieabsurdiški,jogtaiįmanomatiksocializmoarba
nacizmoišauklėtojevisuomenėje.Lietuvojedirban
tiemsvakariečiamsnetnekilomintisprotestuoti–nor
malūsdemokratiniųšaliųžmonėsniekadanekreipia
dėmesio įbulvarinęspaudą.Mūsųketvirtosiosval
džiosnuosmukįNaujojoŽidinio-Aidųšeštamenumer
yjeapibūdinoKęstutisGirnius, tačiau į jo taiklius
pastebėjimus,parodančiusLietuvosrytovulgarumą,
didžiausiasdienraštisnetnesureagavo.Oirkitine
pastebėjo.Jokiosgynybos.Kamgi, jeiNaująjįŽidi-
nį-Aidusskaitosaujelėintelektualų,oLietuvosrytui 
nerūpimąstantisžmogus,jamreikiamasių,kurioms
nedaropoveikiožurnalepaskelbtanuomonė.Kogero,
būtenttodėlirBažnyčiosžmonėsnelinkędiskutuoti.
Kam?Masiųjuknepasieks.Benetaibuspenktapo
lemikosignoravimopriežastis.
Tadaširnemataugalimybėspradėtiplatesnesdis

kusijas.Ojosbūtinos,norintLietuvojeturėtimąstantį
žmogų,kataliką.Kągaliupadaryti?Bandžiau,kaip
minėta,išjudinti,duodamasaštriusinterviu,kartais
bandaupolemizuotipamoksluose.AntaikartąTelšių
katedrojekreipiausiįklausytojus:jūs–mėšlas.Pa
tylėjau,laukdamasreakcijos.Potopaaiškinau:argi
tėvai–nemėšlasvaikams?ArgiJonasKrikštytojas
nebuvomėšlasJėzui?..Bettuojpatvėlkviečiaususi
mąstyti,ardažnainetampamemėšlublogąjaprasme,
kaiaplinkinėatmosferatokiamėšlina...Teguklausy
tojasišsinešakontroversiškąmintįrefleksijai.
Bandė irKatalikųpasaulis prieškeleriusmetus

išjudinti skaitytojus polemikai, paskelbdamas Jū
ratėsKubiliūtės straipsnį „Ko tikiuosi išLietuvos
Bažnyčiosirkągaliujaiduoti?“Taibuvotalentingas
tekstas–Dar bi nin kokonkurseužėmėprizinęvietą.
Tikimės,kadši jaunožmogausišpažintispaskatins
diskusijai.Laukiamejūsųatsiliepimų,laiškų,–rašė
tuometredakcija.Nesulaukė,norsbūtųbuvęsnatū
ralustradicionalistųpasipiktinimas...Tostraipsnio

VYSKUpą JoNą KAUNEcKą KALbINA pAULIUS SUbAčIUS
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kopijasnekartąnaudojaukatalikiškojaunimodisku
sijoms–jaspavykdavosukelti.Bettaijaudirbtinis
dalykas:bepapildomodarbokatalikiškojevisuome
nėjetvyrojotyla.
Todėlmanau,kadnesulauks reakcijos irnesena

ŠiaurėsAtėnų publikacija „Tikėjimai hiperborėjų“
(20000819ir26),norstenesamanetypačaštriųmin
čių.Kovertavienpašaipipastaba,kadfundamentalus
(tradicinis)tikėjimasbegaloatstumiantis:jeipoliti
niaipriešininkainorėtųsužlugdytiArtūrąPaulauską,
manding,reikėtų,kadjįparemtųkoksfundamenta
listas,tarkime,monsinjorasAlfonsasSvarinskas.Per
rinkimusPaulauskasžlugtų,irtiek.Jeiiršiuoatveju
nebuspolemikos,josnebusniekada.

Pasipiktinę liberaliosiosžiniasklaidossiautėjimu,
tikintieji ragina imtisnegatyvių–administracinių,
teisinių,mokestiniųribojimų.Kokiospozityviosprie-
monėsšiandientebėrarealios,nevirstatuščiumora-
lizavimu?Ogalimtynėssuglobaliasekuliariamedia 
galutinaipralaimėtos irbeliekaišvidausužsiremti
savomažamenamelyje?

PasiremsiuAntanoMaceinosmintimis.PatiBažny
čiakalta,kadNaujųjųamžiųkultūranusisukusinuo
religijos,neteinaprieštikėjimą.MatBažnyčialaikė
kultūrąblogiuirskatinotikinčiuosiustikmelstispasi
traukiantišpasaulio.BetjeiKristusišskiriamasišpa
saulio,pasaulispaliekamasantikristui.Krikščionims
pasauliečiamsbėgantišpasaulietinėsveiklos,pasaulis

buvopaliktasšėtonoglobai.Šv.PranciškusSalezietis
pirmassugrįžopriepirmųjųkrikščioniųįsitikinimo,
kadbūtišventamirbūtikrikščioniu(netpasauliečiu)
yrasinonimai.Jispabrėžė,kadpasauliečiošventumas
slypitobulamejoluomopareigųatlikime.Savodarbu
jistampavyriausiuojupasauliokunigu,nugalinčiu
blogį.Maldingumasniekadaneatstojatobuloparei
gųatlikimo.Blogasgydytojas,blogasarchitektasar
inžinierius,blogas rašytojasardailininkas,blogas
tarnautojasarvisuomenininkasyrablogaspasaulietis
katalikas,norsirdienąnaktįmelstųsi.
Tačiaupasaulietiskatalikasturitirtikultūrą:arji

einaDievovardu,aršėtono,–taigibūtisavitaspra
našas.Kritika–jokonkretibeikasdienėpranašavimo
lytis,prieinamatikpasauliečiams,nesdvasininkai
negalibūtivisųsričiųspecialistai.Kokiosišvadosiš
toišplaukiaimtynėmssuglobaliasekuliariažiniask
laida?Nagiburtigerus,aiškiaihumanistinėskrikščio
niškospranašiškosdvasioslietuvius.Sujungusjėgas
imtiskurtidienraštį(tokį,kaipVokietijosTagespost).
Krikščioniški,kultūriniaileidiniaijaupamažutampa
atsvaravislabiaubulvarėjančiaibeidegraduojančiai
masineiLietuvosžiniasklaidai.
Pamatysite,praeiskieklaiko iratsisijosgerosios,

tvirtosiosintelektualiųlietuviųpajėgos,sulauksdar
anojimasiųperiodikaaštrauskritikosžodžio.Jukir
nūnairodosidabartinęLietuvoskultūrąįvertinančios
kritikos.Pastebiu,kad tiekritiniai straipsniai vis
dažniautampaLietuvosinteligentųdvasineduona(ne
kartąmokytojaijuospanaudojamokyklose).Taigiatei

„NEREIKIA UŽSIREMTI MAŽAME NAMELYJE...“

Tomas Vyšniauskas. 
2000-ųjų rugpjūtis. 

Fotografija
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tiesvilčiųyra–irnereikiaužsiremtimažamenamelyje.

Katalikiškosmintiestradicijospuoselėtojairagina
jaunąjąkartągręžtis įStasioŠalkauskio,Maceinos
raštus.Tuotarpukitisamprotauja,kadtiknaujausios
filosofinėsirteologinėsdiskusijos,vykstančiosVakarų
Europoje,vertosklierikųbeistudentųdėmesio.Kaip
brėžtiribątarpnesenstančioirpasenusio?

MessuklierikaisnagrinėjameMaceinosirJuozoGir
niausveikalus.Niekadnegirdėjaupriekaišto,kadtai
būtųpasenędalykai.Atvirkščiai,kaijuospaminiupir
mąkartą,neįvardydamasautoriaus,klausytojaistebi
si:iškurtoksmodernumas,kasčiakalbatokianau ja 
dvasia?!KaipnesenstaŠv.RaštasirBažnyčia,taipne
galipasentiirtikėjimobeiBažnyčiosproblemasnag
rinėjantystalentingiveikalai.Manniekadneprireikia
brėžtiribostarpmadingoiratsinaujinimuinaudingo.

BentkeliLietuvosvyskupaiyraišsitarę,kadBažny-
čiosgyvenimąlemtingaipakeistiknaujoji,posovieti-
nėkunigųkarta,išugdytaatkurtosebeireformuotose
seminarijose.Kuriosvyresniųjųydos ir jaunųjųdo-
rybėsbeiatvirkščiai leidžiagyventišiaviltimiarba
jąatmestipaantrinantTelšiųordinarui,sakiusiam:
Kokiusarkleliusturiu,sutokiaisirariu?

Tikrojiviltistegalibūti tikDievas.Jėzusyrapa
sakęs, jognepalikssavokaimenėsbeganytojų.Be
abejo,jomintyje–tikriganytojai.Jųyrairsenojoje
kartoje,busirnaujoje,lygiaikaipbuvoirbusjųtar
pe,Jėzausžodžiaistariant,plėšriųjųvilkų.Bažnyčios
gyvenimąlemtingaipakeistitroškoVatikanoIISusi
rinkimas,kuriopagrindinėmintis–atsinaujinimas.
Teisingai:Bažnyčiabuvolabainutolusinuožmonių,
nebesupratojų.
Deja,šiandien,remdamiesiSusirinkimu,kunigai

stengiasitaptipanašūsįvisusžmones:nešiojašortus,
sėdirestoranuose irnaktiniuosebaruose.Tiktokia
tematomagalimybėpatraukti į tikėjimą,atnaujinti
žemę.(Būdinga,kadšiasnuotaikasatnešaįLietuvą
VakaruoseirnetRomojestudijavę.)Bet,kogero,pa
saulyjenėranėvienoatvejo,kadminėtubūdubūtų
pagausintabažnyčiosežmoniųarbentpagilintas jų
tikėjimas.Atvirkščiai,dvasininkamsnusivelkantsu
tanastikvisdaugiaumetančiųkunigystę.
VatikanoIISusirinkimoatsinaujinimopagrindinė

mintis–šalintiBažnyčiosnariųsusvetimėjimą,nuodė
mingumą,sąstingį.Susirinkimastematėvienąkelią–
kunigųšventėjimą,jųmaldosgyvenimoatnaujinimą.
Taisvarbiausia,betapietaibeveikniekasnekalba!
Koksabsurdas:pasaulispakeičiadvasininką,nesXXa.
dvasininkastikisipakeistipasaulįnedidesniupamal
dumu,betkeisdamasrūbą.Apietaisuskausmuir

ironijakalbaHansasUrsasvonBalthasaras:pasaulie
čiaidažnaisusidaroįspūdį,kaddaugelisdvasininkų
ištiesųnežino,kąmaldareiškia,arbajeiiržino,tai
nemato jokios reikmės taiperduoti bendruomenei.
Kitasdalykas,kurįSusirinkimasypačpabrėžia:kuni
gystė–taitarnavimasžmonėms.Vėlgikokssenasir
draugemodernusdalykas.Kąirkalbėtiapiekunigą,
sekdamišv.Augustinugalėtųpalygintinetarnaujantį
vyskupąsumanekenuparduotuvėslange.Norisigar
siaipaklausti:arginematyti,kadsupasaulėdamidva
sininkaitampamanekenaisirnevykusiaisartistais?
NorsjūsironizuojateTelšiųvyskupą,betirkitivys

kupaireformuotoseseminarijosedažnaiteturimenkus
arklelius.Nėvienaiseminarijaidarnepavykorasti
tinkamųklierikųugdytojų,norsŠv.SostoKatalikiškojo
auklėjimokongregacijareikalauja juosturėtivisose
seminarijose.Tiesiognėratamtinkamųkunigų!Li
etuvosKatalikųBažnyčialabaidaugtikėjosi išstu
dijuojančiųRomoje.IšjųlauktatikrosiosvidinėsBaž
nyčiosatsinaujinimodvasios.Bettikinčiųjųvisuomenę
kartaisstebinaišRomossugrįžęspecialistai:bepamal
dumo,beintelekto,bepedagoginiotakto,bepaprasčiau
siomandagumoiržmoniškumo.GalBažnyčiosstudijose
persiauraspecializacija?Josdaktaraidažnainemoka
jokiosužsieniokalbos, išskyrustą,kuriastudijuota.
TikBažnyčiosstruktūrosedirbantiemspedagoginįdar
bąnėraprivalomasgeraspedagoginisirintelektinis
pasirengimas.Ypačjuokingastasjųnostrifikavimas
Lietuvojelaipsniuaukščiau–nepaisantbendroneiš
silavinimo,licenciataipasmusmasiškaitampadak
tarais.Negiirdabarnepasipiktins,nepakilsįkovąar
polemikątienaujiejidaktarai?Labainorėtųsiišgirsti
bentvienorimtospecialistonuomonę.

Įkokiaspo1988m.Lietuvojeiškilusiasproblemas
Bažnyčiai,Jūsųgalva,buvoprasmingaviešaiatsi-
liepti? Irpriešingai,galdabaratrodo,kadkąnors
buvovertanutylėti?

Šiandienjauaiškiaimatyti,kadbuvovertanutylėti
politineskovas,derėjoneįsijungtiįtiesioginępolitiką
Sąjūdyje.1988–1990m.reikėjokaippranašamstie
siaišaukti:Dievaspadarėstebuklą, išvedė į laisvę,
tadžiūrėkit,kasstatoLietuvosvalstybę!ArsuDievu
stato?Ardoristatybosvadai?KunigaitiekSąjūdyje,
tiekSeimeprivalėjokviestivisusatsivertimuiirsu
sitaikymui,oneitiįtiesioginępolitinęveikląnetiki
nepakantumo,kaspasirodėlabai jaunekrikščioniš
kairsmarkiaipakenkė,galimasakyti,netatvedėį
dabartinęsunkiąirpavojingąpadėtį.Maceinasako:
degantyskrikščionyslinksta įvestimeilęprievarta.
Betprievartavisadasunaikinameilėsžygį.

Dėkojuužpokalbį.Įtempęausislauksimeaidų...
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Lietuvojeaugaapsuptiesmentalite
tas.Vislabiauužsisklendžiamanuo
pasaulio,stiprėjasovietinėspraeities
ilgesys.TokįįspūdįkeliaSeimorinki
mųkampanijosšūkiai,ypačiškairės.
Rinkimųretorikanėramokslokalba,
janesiekiamatiksliaiatspindėtitikro
vę.Nepagrįstiapibendrinimai,lazdos
perlenkimai,netikslumai,kartaisir
sąmoningimelai–kasdienėrinkimų
vajausduona.
Tačiauretorikanėravienišpiršto

laužta.Sakomatai,kąžmonėsgalvoja,
arbatai,kąpolitikaimano,kadrin
kėjainoriišgirsti.Šiuometumadinga
politikuslaikytineišmanėliais.Nors
gyvenimopulsąjiejaučia.Tiesa,nevi
si.Visdėltorinkimuslaimitapartija,
kurisupranta,kąžmonėsnorigirdėti,
irtaipabrėžiapersavorinkimųvajų.
Tai,kadskatinamassiaurasnacio
nalizmasirpraeitiesilgesys,leidžia
manyti, jogtokiosnuostatosranda
atgarsįplatesnėjevisuomenėje.
Rinkimųšūkiainetikatspindikai

kurių rinkėjųbaimes irviltis.Jie
suteikiapolitikų im pri ma tur tiems
lūkesčiamsirbūgštavimams,juospa
tvirtinairsustiprina.Nenoriuperver
tintipolitikųgalios,ypačšalyje,kurio
jejiedažnailaikomineišmintingaisir
nesąžiningais.Išpolitikųtyčiojamasi,
kaijiereiškiaklausytojamssvetimą
aratgrasiąnuomonę.Betkaipoliti
kas,ypačkuriampritariama,sakotai,
kąžmogusnorigirdėti,jonuomonės
paisoma,jigerbiama.
Kairysisrinkėjassušypsenaklau

sysiskonservatoriųkalbųapieRu
sijoskeliamągrėsmęarliustracijos
įstatymosvarbą,betkitaipreaguos,
kaipolitikaspatvirtinsjoišankstines
nuostatasarbapažiūras,pvz.,girdė
damasPaulauskoraginimusmažinti
gynybosišlaidas.Atseitnetikjis,bet

Sąmokslo teorija

irįtakingaspolitikastaipgalvoja,o
taireiškia,kadjonuomonėpagrįsta.
„Monopolisto“Telekomokritikaku
tensširdįto,kurisįsitikinęs,jogVa
karųkapitalistaiišnaudojaLietuvą,
pigiaisupirkdamigeriausiusLietuvos
žmones,kaipkadaisedešiniųjų iš
puoliaiprieškomunistusglostydavo
megztųjųberečiųsavimeilę.Atseitne
tikjos,betirvaldžiosviršūnėspaste
bėjosąmokslininkųkėslus.
Pakituspolitiniamsvėjams,pakito

irpolitikųtaikiniai.Mažiaukliūna
Rusijaiirkomunistams.Dabarlabiau
priekaištaujamaužsienio investito
riams,kurieesąturtėjaLietuvosdarbo
žmoniųsąskaita;EuroposSąjungai,
kuri esą skriaudžia žemdirbius ir
reikalaujaparduotiLietuvosžemę
svetimtaučiams;NATO,verčiančiai
valdžiąkraštoapsaugaiskirtilėšas,
kuriųlabaireikiasveikatosapsaugai
iršvietimui.
Apsuptiesmentalitetasaugakele

riusmetus.Jampagreitįsuteikėūkio
sunkumai,ypačnelauktapastarųjų
pusantrųmetųūkiokrizė,nevykęs
Mažeikiųnaftosprivatizavimas,de
šiniųjųpolitiniųpartijųpasimetimas.
Prisidėjo irprezidentoAdamkaus
neryžtingumas:užuotpriešinęsis
plintančiaiisterijaidėlMažeikiųnaf-
tos,Adamkusapgailestavonepajėgęs
apsaugotiLietuvosnuoišprievarta
vimo.
UžsienioinvesticijoslaikomosLie

tuvosturtopaglemžimu,netpačios
Lietuvos išpardavimu.Brazauskas
aiškina,kadreikiapalaikytivadina
mąjįtautinįkapitalą,okairiųjųkoa
licija–kadLietuvaturisavorankose
išlaikytistrateginiųįmoniųvaldymą.
Taigražiaiskamba.Betkasbūtųrim
taalternatyvažemėsaržmoniųparda
vimuiužsieniobendrovei?Šeimyninis

artautinisprivatizavimas,kaižmonės
buvoperduotiarparduotibuvusiai
sovietineiūkionomenklatūrai?Didelė
dalisDraugystėsviešbučioakcijųnute
kėjoįButrimienėsirjosvyrorankas,
JonavosAzotasbuvobeveikveltui
perduotasLubiuiir
jokomandai,šimtai
mažesniųardides
niųfirmųtapodirek
toriųir joartimųjų
nuosavybe.Bet la
baimažasprocentas
tųfirmųsuklestėjo.
Negana tapti savi
ninku,reikiaįgytas
firmaspertvarkyti,
modernizuoti.Tamreikiakapitalo,
kurioLietuvojetrūksta,beivadybi
ninkų,sugebančiųvadovautifirmai
globalizacijossąlygomis.Beužsienio
investitoriųLietuvoslaukialikimas
tosžemėsūkiobendrovės,kurišeštą
traktoriųišardo,kadgalėtųpataisyti
likusiuspenkis,opotoišardopenktą,
ketvirtą...Tiesa,tautiniskapitalasda
vėpaspirtįstatybai–visojeLietuvoje
buvopristatytapiliųirvilų.
Stiprėja antivakarietiškosnuo

taikos.NATOirEStampanepagei
daujamosviešnios,jeigunepriešės.
Kairiųjųkoalicijateigia,kadgalutinį
sprendimądėlLietuvosnarystėsESir
NATOturėtųnulemtireferendumas.
Pozicijanenauja–dar1993m.pabai
gojepanašiaišnekėjoJuršėnas.LDDP
abejingumasNATOnarystei1993
m.nestebino.Rytųtraukadarbuvo
stipri,oNATObuvopagrindinisSo
vietųSąjungos,taigiirkompartijos,
priešas,tebebuvovilties,jogRusija
greitai tapsnormaliademokratine
šalimi.Toksabejingumasmažiau
suprantamasšiemet,kaiiliuzijosdėl
Rusijosturėtųbūtiseniaipalaidotos,

KęSTUTISK.GIRNIUS

žViLGsnis
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o instinktyvuspriešiškumasVaka
ramsišnykęs.
Kairiųjųkoalicija,kaipirPaulaus

kas,dievagojasi,kadjinėrapriešiška
NATO.Kalbamaesąapievisaikitą
dalyką–kad imantis itinsvarbių
žingsnių,reikiaatsiklaustigyventojų
irbūtentreferendumu.Norsgyvento
jųnuomonėsreikiapaisyti,Lietuvos
referendumoįstatymoypatumaipa
darojįgananevykusiuįrankiutokiai
nuostataiįgyvendinti.Referendumas
priimamastiktuoatveju, jeigujam
pritariadaugiaunegupusėturinčių
teisębalsuoti,otaireiškia,kadbeveik
neįmanomalaimėtireferendumo.Jei
gu,pavyzdžiui,dalyvauja70%gyven
tojųir70%jųbalsuojaužpateikiamą
pasiūlymą,jisnepraeina.Juodidesnė
rinkėjųapatija,juomažesnėsėkmės
tikimybė.Jeibalsuojatik60%rinkėjų,
taireferendumasatmetamasnettuo
atveju,jeiguketuriišpenkiųpalaiko
pasiūlymą.
Augaireuroskeptiškosnuotaikos.

Retaspolitikastaipatviraikritikuoja
ESkaipRimantasSmetona.Betvis
labiaupriešinamasipermainoms,be
kuriųLietuvanegalėstaptiESnare.
Žemdirbiaijaukurįlaikąkreivaižiūri
įBriuselį,jamverčiadalįatsakomybės
užsunkiąžemėsūkiobūklę.Septynios
politinėspartijos,tarpjųsocialdemok
ratai,LDDPirvalstiečiai,aiškina,
kadšiuometunederėtųįteisintiže
mėsūkiopaskirtiesžemėspardavimo
užsieniečiams,kuriemsšižemėbūtų
labaipigi,olietuviamsperbrangi.Šios
baimėsnegaliusuprasti.Jukužsienie
čiaitosžemėsneišveš.Tiesa,Čekijoje
irLenkijojebūgštaujamapanašiai,bet
šiųšaliųpadėtisnėratolygiLietuvos
padėčiai.Vokietijojegyvenadaug
ištremtųSudetų,VakarųPrūsijos
irPomeranijosvokiečiųpalikuonių,
sentimentaliaiprisirišusiųpriesavo
protėviųnuosavybės.Jųpageidauja
mažemėpasiekiamapalygintitrumpa
kelioneautomobiliu,tadtinkamair
savaitgaliopoilsiui,lengviaubeipel
ningiauparduodama.
Kairiejivėlnostalgiškaikalbaapie

praeitį,irjeineapiegeruosiussovie
tiniuslaikus,taibentapienetokius

jaublogussovietiniuslaikus.Pirmu
smuikugrojaLDDPirBrazauskas,
aktyviaudalyvauja irsocialdemok
ratai.AntaiBrazauskas,besilanky
damasAlytuje,didžiavosisovietinių
okupacijosmetųstatybomis,okairiųjų
koalicijosrinkimųprogramosprojekte
rašoma,kaddalissocialdemokratiškai
nusiteikusiųpiliečiųstojoįSSKPir
jųpastangųdėkaLietuvaišlabiau
siaiatsilikusiųšaliųpadarėdidelę
pažangąirpasiekėgeriausiųlygį.Tai
senasentimentalipasaka,neturinti
niekobendrasutikrove.Netikslios
smulkmenos,neteisingaesmė.Antai
rašomaapiesocialdemokratiškaimąs
tančiuspiliečius,stojusiusįSSKP,bet
arSovietųSąjungojebuvopiliečių?
Žmonėsneturėjoelementariausiųpi
liečiųteisių.Jienegalėjorinktisavo
vadovų.SovietųSąjungoježmonės
balsuodavo,onerinkdavo.Gyventojai
neturėjoneiteisėskeistivaldžią,nei
jąviešaikritikuoti.Teismainebuvo
nepriklausomi.Politines,taigipilie
tinesbylasnulemdavokompartijos
nurodymai.Pasoturėjimonereikėtų
tapatintisupilietybe.
Kitanuolatkartojama, tiesiai iš

SSKPteziųpasisavintatema–ūkio
pažanga.Kompartijagyrėsivisnau
jaisūkiolaimėjimaisirišradimaistol,
kolūkissužlugo.VarguarLietuvaiš
tiesųbuvovienalabiausiaiatsiliku
siųšalių.Baltarusija,VidurioAzijos
respublikos,milžiniškiRusijos ir
Ukrainosplotainebuvoūkiškaipa
žengę.Lietuvosūkisvystėsi,betkur
nebūtapažangos?Reikėtųlygintine
Lietuvosūkio1939m.padėtįsu1989
m.padėtimi,betklausti,ar1939m.
Lietuvabuvo labiauatsilikusinuo
VakarųEuroposvidurkio,negu ji
buvo1989m.
Kadirkiekkalbėtumeapiekomu

nizmostatybas,sovietinėsantvarka
nebuvotikūkiosistema.Vienasbū
dingiausiųbruožų–taižmoniųper
sekiojimasužjųreliginius,politinius
irideologiniusįsitikinimus.Čiakyla
didelėproblemasovietinėspraeities
nostalgijospuoselėtojams.Normalioje
valstybėjepiliečiaiprotestuojaprieš
valdžiosorganųpastangasreguliuoti

žmoniųįsitikinimus, juolabpriešjų
įkalinimą.Lietuvosdisidentųteis
mainesukėlėvisuomenėsprotestų,
jųnesukėlė irKatalikųBažnyčios
persekiojimasarbatikinčiųjųvaikų
bauginimas.Kapųtylagaubėšiuos
procesus.Jeigusovietinėsantvarka
buvoganėtinainormali,kaipkalba
šiospraeitiesentuziastai,taipareiš
kimeminimi socialdemokratiškai
mąstantysSSKPnariai,nutardami
niekonedarytižmogausteisiųpažei
dimųakivaizdoje,švelniai tariant,
buvodoroviškaiakliarbaabejingi.
Betjeigujiebuvoganėtinaipadorūs
irvistieknedrįsoprotestuoti,kadangi
bijojovaldžiosrepresijų,taisovietinė
sistemanebuvonormali.Tegulpatys
praeitiespuoselėtojaisprendžia,kuris
atsakymasteisingesnis.
Darkeliospastabosapiesovietinės

praeitiesilgesį.Svarbuįsisąmoninti,
kadūkioproblemospaveikėnetik
Lietuvą,betirkitassocialistiniobloko
šalis.Josbuvoneišvengiamos.Lietu
vosūkionesugriovėkonservatoriai–
jispatssugriuvo,kaiišsekodotacijos.
GyvenimasdabartiesRusijojeūkiškai
sunkesnisneguLietuvoje,nepaisant
milžiniškųRusijosgamtosturtų.Ru
sijagalnegeriausiaspavyzdys, juk
kaikurieteigtų,kadjąsužlugdėne
vykusiosūkioreformosiroligarchai.
Geresnispavyzdys–kaimynėBalta
rusija,kuriojeatkakliaipriešintasi
visomsreformomsirtvirtailaikytasi
sovietinioūkiovaldymoprincipų.Į
praeitįnegalimasugrįžti,betreikia
tikvizosnuvyktiįBaltarusijąirpa
sižiūrėti,kokslikimaslaukėLietuvos
bereformų.BaltarusijanetLietuvai
įsiskolinusi.Daugkampraeitisatrodo
šviesesnėnegudabartis.Taisupranta
ma.Betjaunesniųdienųprisiminimai
neturėtųužgožtisveikoproto.
Praeitiesnegalimasugrąžinti.Ne

LietuvaapginsNATOnuoagresijos,
betatvirkščiai.ESklestėsbeLietu
vos,betLietuvabeES–Lietuvabe
ateities.Taipuikiaisuprantanaujieji
tautinioužsisklendimošaukliai.Bet
naivesni jųsekėjai jausisapgauti,
šalininkųsulauksdarvienasąmoks
loteorija.

žViLGsnis
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TėvynėsSąjunganeseniaipatyrėvidinękrizę.Arši
krizėpalikodidesnęžymępartijosgyvenime?

Partijadabartokia,kaippaprastai–nėraperdaug
neijuodo,neibalto.Vienavertus,jiįgijolabaidaug
vidiniodinamizmogalimybių, jinebėrataipvidujai
susikausčiusi,kokiabuvoVagnoriauslaikais,jitada
turėjotamtikrąautoritarinįpradą–nepačiablogiau
siaprasme,betVagnoriausžodisbūdavogalutinis
ir lemiamas,negalėjobūtikokiųnorsdiskusijų.O
dabarpartijosvidujeištikrųjųdaugdaugiauerdvės
diskusijoms.Antravertus,kartaispasigendiaiškaus
susitelkimoįkonkretųtikslą.Jukvidinėdiskusijagali
būtibegalinė;visprasidedantiišnaujo,onenukreipta
įrezultatus.Dabartinisrinkimųmetasšiektiekspe
cifinis.Aišku,kadporinkimųpartijaturėsdaugiau
susitelktiįsave,daraiškiaususiorientuoti,apsispręsti
tolesniamlaikotarpiui– irdėlorganizacinių, irdėl
idėjiniųdalykų.Paskutiniumetuašpastebiu,kad
partijojeaiškiai išsiskiria jaunoji bendruomenė su
savosupratimu,susavomatymu.

Kuojisypatingas?

Galtaiirlėkštaiskamba,betjislabiauorientuotas
įateitiesviziją.Ateitiesdešimtmečiomatymąmesaiš
kiaisuformulavomekaipsavorinkimųprogramosuž
duotį.Taimesirdarėme,galištikrųjųkartaismažiau
dėmesioskirdamišiosdienospolitinėmsbatalijoms.

Galgrįžkimeįkiekankstesnįlaiką:Lietuvoskonser-
vatoriai1996m.laimėjorinkimus,dabarjauturime
nueitągerąatkarpą.Aiškuviena:konservatoriams
pavykoišvengtinemalonausdalyko,kurioneišvengė
tradicinėsSeimopartijos,t.y.tikroskilimo.Betvisą
laikąbūtatamtikrosįtampostarpskirtingųpozicijų.
Kokiospozicijosėmėviršųirkaipjoskito:irpolitiniu,
irekonominiu,irpartijosuždaviniųatžvilgiu?

Negalėčiausakyti,kadbūtumeturėjękokiųnors

problemųdėlprograminiųnuostatų.Galbūt1996m.
josbuvomažiaunuspalvintos tikrakonservatizmo
spalva,taibuvolabiauekonominėssocialinėsnuosta
tos,betjosturėjoirpakankamaitikroskonservatyvio
siosekonomikosidėjoselementų:griežtamonetarinė
politika,privatizavimas.Vagnoriusvisąlaikągališ
siskyrėnorumatytisocialiniuselementus,valstybės
galimybeskreiptiįsocialinępusę.

BetVagnorius, jei teisingai jį supratau, turėjo ir
ekonominįargumentą:jistikėjo,kadpadidinusžmo-
niųperkamąjągalią,augsirgamyba.

Jisturėjotokįmotyvą,šialogikarėmėsiirvisain
dėliųkompensavimoschema,kuripalygintinormaliai
veikėikiRusijoskrizės.Ištikrųjųperšiąkadenciją
mespergyvenomekelislygirskirtinguslaikotarpius:
vienas laikotarpis– ikiRusijoskrizės,pakankamai
sėkmingaLietuvosekonomikos raida,ganadidelis
vidausproduktoaugimas.Dabar,žvelgiantatgal,at
rodo,kadVagnoriusgalbūtkartaisturėdavoperdaug
nevisadaaiškių įsipareigojimųvienomsarkitoms
Lietuvosverslogrupėms,betšiaipiki1998m.Lietu
vosekonominisirsocialinisgyvenimasbuvopalyginti
neblogas.Vėliau–Rusijoskrizė, ir tada iš tikrųjų
susidūrėmesulabaiaiškiapolitinekrize,pirmiausia
Vyriausybėskrize,kuripaskuipersimetė įpartiją,
tapojosvidauskrize.

BetkaipVyriausybėskrizę sieti suRusijoskrize:
arpastarojibuvo tik išorinispostūmis,arvisdėlto
ištikrųjųpadarytastrateginiųklaidų,arkokianors
konkretiklaidaRusijoskrizėsakivaizdoje?

Manau,kadbūtanetneklaidos,osąmoningoVag
noriausapsisprendimo.Labaiaiškausapsisprendimo,
matantRusijoskrizėspoveikįLietuvosekonomikai,
irskaičiuojant,kastoliaubus,kokiusreikėsdaryti
veiksmus: o tie veiksmai busnepopuliarūs, reikės
mažintivalstybėsišlaidas,irlabaižiauriai,taip,kaip

„SVARbIAUSIAS dALYKAS NE UŽSIdARYTI, 
o ATSIVERTI...“

AndriųKubiliųkalbinaVytautasAlišauskas

PokaLbis
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mažinoirtuopačiumetuEstijojeatėjęsįvaldžiąLa
arasarŠkelė,LatvijojepakeitęsKrištopaną.Visur
vykotaspats, tikLietuvojetaiatsitikone1999m.
pavasarį,–Vagnoriusmatė,kadjamtaireikėtųda
ryti,irjis„suorganizavo“savopasitraukimą.

Taimanote,kadjeigubūtumepradėjęanksčiau?..

Būtumeturėjędaugmažiauproblemųmetųpabai
goje.Neabejotinai.Nesmūsųdidžiausiaproblemaper
praėjusiusmetusirbuvota,kad,labaismarkiaima
žėjantvalstybėsbiudžetopajamoms,metųpabaigoje
gavomemaždaug1,2mlrd.litųmažiau,palygintisu
tuo,kasbuvoplanuota.Taižiaurūsskaičiai.Palygin
kime:dabarmessvarstome,kądaryti,kaisurenkam
200mln.mažiau,neguplanavomemetųpradžioje.
Vagnoriustųmetųpavasarįtaipuikiaimatė.Čiagali
masusektivisusfaktus:jisorganizavosavopasitrau
kimądarikikonfliktosuPrezidentu,sausiomėnesį
paskyrėsavožmones–Žiogąįmokesčiųinspekciją,
kitusartimusžmones išsavopatarėjų,padėjėjų– į
kitaspareigas,irpoto,ištikrųjųneblogaisuvaidinęs
visąkonfliktoeskalaciją,pasitraukė.

Na,gerai,obuvoLandsbergis,Kubilius,kiti.Kąjie
darė,kaitaimatė?

Kartaisbuvomenaivūs,žinoma.Dabarturėdamas
patirties–darboSeimeirVyriausybėje–galiune
dvejodamaspasakyti,kad ištikrųjųSeimegalimy
bėsmatytirealųvaizdąirprognozuotisocialiniusir
ekonominiusdalykus,nebūnantBiudžetokomitete,
yralabaimažos.

Liekapasitikėti...

Liekapasitikėti, todėlašvisą laikąpabrėžiu:Vy
riausybėatsako irprieš savopartiją, irprieš savo
frakciją,irgalųgalepriešvisuomenę–jituripateikti
realųvaizdą.Dumtiakis irpūstimigląbūnantVy
riausybėjelabainesunku.

Bet įgalvąateina irkitamintis.Nuopatpirmos
Vyriausybės,kadirdėlkitųpriežasčių,prasidėjokon-
fliktastarpSeimoirVyriausybės.Artainėraužprog-
ramuotamūsųpolitinėjesistemoje?

Tokiaįtampanuolatturibūti;politinėjeliteratūroje
taivisadaaprašoma,irapieopozicijosvaidmenį,irapie
savopartijos,kaipanglaivadinabackbenchers–gali
niųsuolų–vaidmenį,kontroliuojantsavovyriausy
bę.Galtaibuvoužkoduotairpartijojeegzistavusioje
tamtikrojedvivaldystėje.Mesvisąlaikąjąbandėme

lygirslopinti,neigtivisatsirandančią įtampą.Da
bar,žiūrėdamasį joelgseną,matau,kadVagnorius
negalėjobūtiantrasžmogus,irnuolatvykotokski
birkščiavimas.

Obandykimegrįžtipriepačiospartijosištakų:atro
do,kadpartijabuvosuformuotatokiu–dabargalime
vosneironiškaipasakyti–sąjūdietiškuprincipu,t.y.
jiradosiveikiauišreikalo įtvirtintipagrindinęSą-
jūdžiogrupę,onenorintpolitinėsorganizacijos,kuri
būtųbūtentkonservatoriųpartija.Arnebuvotaip,kaip
daugkamatrodė:na,kągi,reikiarinktisbūtikon-
servatoriais,neskrikščionysdemokrataijauyra.Buvo
kalbama,kadštaiLandsbergisateispaskrikščionisde-
mokratusirvisusteisingussąjūdiečiuspakviesten.Pas-
kuitarsikažkasnepavyko,nebuvosusitarta,greičiau-
siainiekastennenorėjoLandsbergiuiužleistivietos...

Ašnegalėčiaudiskutuotiapieistorinęįvykiopusę,
krikščionisdemokratusirpan.,betpartijaištikrųjų
kūrėsiSąjūdžiobranduolio,kurisnenuėjoįkrikdemų
partiją,pagrindu,popralaimėtųrinkimų,kaibuvo
labai aiškiai suprasta,kad rinkimai išdaliespra
laimėti irdėlorganizacinioneefektyvumo.Oidėjos,
pavadintosKonservatoriųpartijosidėjomis,buvopa
grindinėsSąjūdžioidėjos:Lietuvostapimasstipriane
priklausomavalstybe,josėjimasVakarųkryptimisu
visomisišplaukiančiomiskonkrečiomisnuostatomis:
privatizavimas,stabilūspinigaiirt.t.Šiuopožiūriu
galbūtmažiautuometugalvotaapiepolitinękonser
vatizmodoktriną,kylančią išBurke’oarkuriokito
klasiko, labiaupaisytasąjūdietiškosvalstybingumo
stiprinimodoktrinos.Taigišiuopožiūriunegalėčiau
sakyti,kadbuvokokiųnorsprieštaravimų.Priešta
ravimaiatsiradonetiekdėl idėjiniųskirtumųtarp
VagnoriausirLandsbergioarkažinkokiųkitųgrupių,
betlabiaudėlasmeniniųsavybių.

Betkaippaaiškintistulbinamosnekompetencijosat-
vejus,kuriųkonservatoriųpartijojetiekdaug–pra-
dedantnevykusiaismokesčiųsprendimais,baigiant
nepajėgumupadarytipareiškimąpolitiniaisklausi-
mais,jeinėraLandsbergioarkitolyderio?

Klaidųesamepridarępakankamaidaug...
Visdėltočiareikėtųkalbėtikiekgalimakonkrečiau.

Visųpirma,ašnegaliukalbėtiapievienasarkitas
ūkinesarsocialinesVagnoriauslaikųklaidas.Viena
pagrindiniųklaidų(taipjąpavadinkime)–taijoap
sisprendimaspasitraukti,reikėjomažintiišlaidasiš
karto.Tonebuvopadaryta, irvėliau,darpraėjusių
metųpradžioje,buvoskelbiama,kadBVPišaugs5
procentais.Taiištikrųjųtiesiognusikalstamasatsa

ANdRIų KUbILIų KALbINA VYTAUTAS ALIšAUSKAS
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komybėsnusimetimas.Dabar,žvelgdamasįbendrą
ekonominę,finansinępolitiką,ašmatauproblemą,kad
galperdaugorientuotasiįvidausrinkosperkamosios
galiosstiprinimokoncepcijąirnekreiptasdėmesysį
kaikuriuossvarbiusmakroekonomikosdalykus.

Betvisdėlto,arbuvo,pvz.,pakankamaiišnagrinėta
alternatyva,kadprivatizacijospinigaibūtųgrąžinami

visuomenei,kuriaipagalteisingumąirturėtųpriklau-
syti,nekaipindėliųkompensacija,osocialinių-inves-
ticiniųfondųpavidalu,išesmėspalengvinantSodros
naštą?

Beabejo,būtųbuvęgalimataippanaudoti,betbuvo
pasirinktakitakoncepcija:stiprintižmoniųperkamą
jągaliąšiandien.

Gavovisipodešimtlitų...

Podešimtarpokiek,betdėltoišryškėjovisineigia
mifinansųsistemosparametrai,fiskalinisdeficitas
irt. t.,otai,ypačRusijoskrizėsakivaizdoje,sukė
lėstiprųnepasitikėjimąvalstybėsfinansųsistemos
stabilumutiekvidausfinansųrinkose,tiekaplinkui.

Taibuvoištikrųjųpakankamaididelėproblemapra
ėjusiųmetųpabaigoje.Šiuopožiūriugalimamatyti,
kadtaisukėlėneigiamųpasekmių.BetjeineRusijos
krizė,jeibūtųvalstybėpakankamaisėkmingaiirto
liauaugusi...

BetSodrosproblemavistiekbūtųakisbadžiusi.

Čiadidelėproblema, ir jos–reikiažiūrėti labai
realistiškai–niekasperkeletąmetųneišspręs.

Nevienavyriausybėjąsukūrėir...

Ištiesųjiobjektyviaiužprogramuotapačiuosepro
cesuose,vykstančiuosemūsųvisuomenėje:pensininkų
visgausėja,ojuosišlaikančių,dirbančių,kuriemoka
Sodrai,santykinisdydismažėja,irviskas...

Visdėltoįdomu,jeikonservatoriaišiąproblemąmaty-
dami–turiugalvojemažėjantįgimstamumą,gausėjan-
tįpensininkųkiekį–nesistengėtiesiogiaiskatintišei-
mųaugimobentjaumorališkaiarpsichologiškai.Fak-
tiškainiekadanebuvostengiamasipozityviaiatsakyti
kadirįžiniasklaidosnomonę,kadštaidaugiavaikės
šeimos–asocialu,kadpažangišeimatėradinamiška,
siekiantikarjerosirnešvaistantijėgųvaikamsaugin-
ti.Konservatizmasšeimosvertybesturėtųpalaikytiir
kaiptikjisįvertintųvisairealųjųekonominįefektą.

Betvalstybėnekiekgali...Negalivisą laikąvien
žodžiaissakyti:mesremiameargausesnesšeimas,
arbūstą,ardarkąnors.Žmonėsnorimatytiparamą
kiekgalimarealesnę.

Žmonėsmatokitądalyką:kokiasvertybestamtikra
partijaarvalstybėpalaiko,nebūtinaifinansuoja,bet
palaiko irbrangina,dažnai irsavoelgesįpagal tai
orientuoja.Valdžia–didžiulisautoritetas,netjeigujos
žmoguslygirnegerbia;ištikrųjųtaivisadasvarbu.

Čiamatautamtikrasperspektyvas,kuriasmums
reikiakiekgalimalabiaurodytiirvisuomenei.Ištik
rųjųtaibendramūsųvaldžiosirVyriausybėsproble
ma,taippat ir tai,kaddidelę laikodalį leidžiame,
galimapasakyti,žiūrėdamitiesiaipokojom.Žvilgsnio
įateitį,bandymoprognozuotiateitįirjaušiandienį
tąiššūkįatsilieptiyralabaimaža.Todėlvisąlaiką,
ypačdabar, žvelgdamas į ateitį rinkimų išvakarė
se,manau,kadištikrųjųšiąperspektyvąreikiaaiš
kiauartikuliuoti,irateitiesdešimtmetįgalimeaiškiai
pabandytiįvardyti,–šiektieknutolstantnuoto,apie
kąklausėte,apiepožiūrį į šeimą irkitaspanašias
vertybes.

„SVARbIAUSIAS dALYKAS NE UŽSIdARYTI, o ATSIVERTI...“

Andrius Kubilius. ELTA
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Taigijeigupasižiūrėsimeįšiąperspektyvą,kąmes
galimepamatyti?Pirmasdalykas,ateitiesdešimtme
tis–taiLietuvostapimotikraeuropietiškavalstybe
dešimtmetis.Taituribūti integracijosdešimtmetis.
NorsintegracijąįEuroposSąjungąmessuprantame
daugiaukaiptamtikrątiksląsavaime,ištikrųjųtai
yra tik priemonė. Iš to plauks visai kitokiamūsų
kultūrinėirsocialinėorientacija.Turimepirmiausia
atsikratytilabaidaugsenojosovietiniopalikimosavo
galvose.Pasaulisšiandien–otaiturimeaiškiaima
tyti–užliejamasnaujosindustrinėsrevoliucijos,nau
josiosekonomikosrevoliucijos.Šiamiššūkiuiturime
pasiruošti.Turimelabaigausiaiinvestuotiįšvietimą,
įinformacinėsvisuomenėskūrimą...

Betbūtentpaskutiniaitrysketuridešimtmečiaipa-
rodėkeistądalyką,kadgrynaipragmatinėpolitika,
orientuotatikįekonomiką,ūkioplėtrą,nėrapakan-
kama.Dvasinės,moralinėsproblemos,gali taippat
būtipražūtingosūkiuiarba,atvirkščiai, jįskatinti.
Betiršiaprasmeūkisniekadanėrasavitikslis.

Ašnekalbuapieūkį;kaikalbuapieLietvostapimą
vakarietiškavalstybe,turiugalvojegrįžimąįtąkultū
rinęerdvę,įsocialinęerdvępačiaplačiausiaprasme,
įvisomenėssąrangoserdvę,kurios,nepaisantvisos
Vakarųsavikritikosapiesugriuvusiąvisuomenėsbend
ruomeniškąsandarą,vistiektendešimtkartųdaugiau
negupasmuspopenkiasdešimtsovietmečiometų.

Taimanote,kadvadinamieji tautiniai fundamen-
talistaičiamumsnelabaikąturipasiūlyti? 

Visąlaikąlabaikategoriškaisakiau,kadištikrų
jųmums,kalbantapie tautinį ir etninį identitetą,
svarbiausiasdalykasyraneužsidaryti,oatsiverti,
atsivertikaiptiktaiVakarųkultūrai,kuriospama
tasyrataspats,kaipirmūsųsenosioskultūros,t.y.
katalikiška,tiksliaupasakius–krikščioniškacivili
zacija,nuokuriosbuvomebandomiatplėšti.

Tačiauvienasklausimaslieka.Štaikaimas,kuriame
daugkasdarnori(aišku,jaubeviltiškai)ieškotiatgi-
mimošaknų.Betkądabardaryti?Puikiaiįsivaizduo-
jameartimiausiodešimtmečiokaimodinamiką.Bet
vistiektenliekadaugžmonių.Jeigužemėsūkiopro-
duktyvumasaugstokiaistempais,kokiaisaugadabar,
kaipsuprantu, tainereiksdešimtmečio,popenkerių
metųbusperprodukcijoskatastrofa.Arapietaibuvo
išvismąstoma,sakykime,priešpenkeriusmetus,kai
ruošėsipartijaateitiįvaldžią?

Taip,betašnetnežinau,arturimeįvisataižiūrėti
taipkatastrofiškai.

Betjeigukaimožmonėspaplūsįmiestąieškodami
pragyvenimoardarbo,iraugslūšnynaiaplinkui...

Todėlaširkalbu,kadmumsintegracijaįEuropos
Sąjungąreikalingakaip instrumentas.Nemespir
mi,kurieturipereititokiątransformaciją.Pavyzdžiui,
AirijaarPortugalija:įstojusiosįEuroposSąjungąjos
praėjo tokias pat transformacijas. Kaimo irmies
tosantykiai,visospertvarkoskaimetenvykolygiai
taippat.Mes turime labaiaiškiaimatyti galimybę
gautipačiąpaprasčiausiąmaterialinęparamąišEu
roposSąjungos.Suomijosekspertaičiaatvažiavęsu
skaičiavo,kadgalėsimegauti ikitrijųmilijardųlitų
paramospermetus,o taipusėmūsųvalstybėsbiu
džeto.Čiataparama,apiekuriąkalbama,ožinant,
kadpusėjoseisįkaimąpagalvisąEuroposSąjungos 
biudžetostruktūrą,taimumsreikiatikgalvoti,kur
tuospiniguspadėti,kaipjuospanaudoti.Aišku,kai
mas keisis, taip pat eis pažangos ir visai kitokios 
gerovėskūrimokeliu.Aišku,kadnevisikaimegy 
venantystiesiogiaiarsžemęarpan.,atsirasirkitųdarbų.

Betargalitepasakyti,kadkonservatoriaikąnorsšia
kryptimijaupadarėperketveriuskadencijosmetus?

Turiupasakyti,kadšiaismetaispadarėmepakanka
maidideliusžingsnius,kuriųnematokiekvienas,nes
negaliįsižiūrėtiatidžiau.Šiaismetaisišėjomeišydin
gosfinansinėstvarkoskaime,atsisakėmevisųsubsidi
jųirkainųreguliavimo;dabarnumatometiktiesioginę
paramąkaimožmoguišaliarinkossantykių.

Arsutuogalimasieti truputįpaaštrėjusiąpadėtį
kaime,bruzdėjimus?

Išdaliestaip,kadangikaimuitaibuvopakanka
maididelėsnaujienosirdidelisšokas.Bettaileidžia
irperdirbamajaipramoneišiektiekaiškiaumatyti
savoperspektyvą,irkaimožmonėmsneturėtinaivių
iliuzijų,kadgaliišvalstybėspapildomaikažkolabai
daugreikalauti,kažkokiokainųreguliavimoirt.t.Tai
mumsleidžiakurtimechanizmą,taikomąvisojeEu
roposSąjungoje.Šiuopožiūriupadarėmepakankamai
didelįžingsnįįpriekį.Kaimaslaipsniškaireformuo
sis,persitvarkys.Jeigupažiūrėsimeįstatistiką,kiek
dirbažemėsūkyje irkiekuždirba,taiperspektyvos
yrapakankamaipozityvios.

Grįžkimepriepolitiniųrealijų.Kaipmanote,even-
tualuspralaimėjimasrinkimuosepartijąkonsoliduos
ar,atvirkščiai,galisukeltijojenaująnepasitenkinimo
bangą,kaltinimądabartineipartijosvadovybeiirgal
su stip rin tikitaskonservatoriškoskryptiesarįjąpre-
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tenduojančiaspartijas?

Būtųsunkukąnorsprognozuoti,betturiupasakyti,
kadperšįlaikotarpįištikrųjųpartijalabaisubren
doirsustiprėjo.Reikiaskirtidudalykus:problemos
partijosviršūnėje,kaikasnorsnepatenkintasišeina
arnusisuka,trenkdamasdurimis,neturididesnioat
garsiopartijosstruktūrose.Tailabaiaiškiaiparodė
irVagnoriausišėjimas,kaijisišsivedėdalįfrakcijos,
bettaipraktiškainiekaipnepaveikėpartijos...

Politologaiprognozuoja,kadpoeventualauskatas-
trofiškopralaimėjimodaugelisVagnoriauspaskirtų
pareigūnų,savivaldybiųnarių irpan.pereis įVag-
noriauspusę.

Pirma,nežinau,kasprognozojakatastrofiškąpra
laimėjimą,antra,tie,kurienorėjopereiti,jauperėjo.
Manau,kadVagnoriauspartijayradaugiaunomen
klatūrospartija.

Taitadalis,kurikadaisebuvovadinama„konser-
vatoriųkaipnaujosiosnomenklatūrospartija“?

Galbūt,betnomenklatūrosgrubiaprasme,sakyčiau,
tie,kurieVagnoriausbuvopaskirtiįtaspareigas.O
branduolys,atėjęsnuoSąjūdžio laikų, ir jaunesnės
kartos,ypačskyriuose,yrasunkiaisuviliojamasto
kiomispagundomis.

Betdabar yrakitabėda.Sako,kadverslininkai,
kuriejusrėmė,visinusisuks.

 
Nežinau,kaiptai įvyks–ką jiegalvos irkurpa

siduos.Manatrodo,kadverslininkai,kuriematone
vienšiosdienosperspektyvą,neviensavoverslopro
blemas,odaugtoliau,irmakroekonominįvystymąsi,
iraiškųreformųžingsnįaiškiakryptimi,manatrodo,
išpaskutiniomūsųdarbųlaikotarpioturėtųaiškiai
matyti,kadesamepartija,ištikrųjųlabaistipriaian
gažuotalaisvos,stipriosirskaidriosrinkosatžvilgiu.
Angažuotanežodžiais,okonkrečiaisdarbais.

Kuogivisdėltokonservatoriaiskiriasinuoliberalų,
kadir lietuviškų?Aškalbuneapie liberalųšūkius,
kuriežadavisądešrą,kuriąsuvalgydavovaldžia,grą-
žintižmonėms,betištikrųjų.

Jeigukalbėtumeapieekonomiką,taimūsųidėjos
labaipanašios.Betpagrindinisskirtumastarpmūsų
irliberalųveiklosyratas,kadmespadarėmekonkre
čiusdarbus, liberalaikolkasniekuonepasižymėjo.
Netirjųšiandieniaiatstovai,kurieturėjogalimybę
kąnorsparodyti.

Na,tadajie,sako,buvokonservatoriai...
 

Aišku,nesinorijųčiapeikti,betmanau,kad,sten
giantisLietuvojeįgyvendintitikrailiberaliosar,pava
dinkit,kaipnorit,konservatyviosekonomikospagrin
dus,reikianevienžodžių,reikiakartaislabaiaiškaus
pasiryžimo iraiškiųveiksmų,nesiblaškymo.Deja,
Lietuvoje daugelis partijų, deklaruojančių gražius
dalykus,taippatpažeistos labaididelionorostebė
tisavoreitingus. Ir taipakertabetkokiasgalimy
beskąnorsrealauspadaryti.Kitavertus,beabejo,
manoįsitikinimu, liberalams,kaipirvisosEuropos
liberalams,galbūtšiektiektrūkstagiluminiopožiū
rio.Šaliaekonomikos– irkasdarosivisuomenėje.
Ašvisadanoriusakyti,kadideologijojemesturime
atskirtilygirdublokus,kuriegaltarpusavyjeirsu
sipynę,betjieturibūtiaiškiaimatomi:taiekonominė
idėja,kuri lyginant,pvz.,konservatoriussu libera
lais,galibūtipakankamaiartima, irpolitinė idėja,
kurkonservatorių ir tikrųjų liberalųpožiūriaigali
kardinaliai išsiskirti– liberalaiyra individualistai,
apskritaitariant,revoliucionieriai,okonservatoriai
yrairlabiauvalstybininkai,irorientuotiįbendruo
menėsirindividosantykį.

Kažkaipčiamumsvisišeinašnekėtiapiepartiją,ne
apieLietuvą.Ovisdėlto,arkonservatoriųpartijajau
transformuojasi į tokiąpartiją,pasiryžusiąbendra-
darbiautisukitomispolitinėmis jėgomis,realiai,ne
taip,kaipbuvosukrikščionimisdemokrataisšiame
Seime,dėlkoišdalieskiloirpolitinėkrizė.Ašnesa-
kau,kadkrikščionysdemokrataibuvo tamtinkami
partneriai,bet...

Tamepačiamepolitikosmoksleyra labaigražiai
išaiškinta,kadbūnatikrosioskoalicijos ir „pertek
linės“koalicijos–tokios,kuriosyradaugdidesnės,
neireikiaVyriausybeisuformuoti,irtokiuatveju,kai
turiperteklinędaugumą,tu,beabejo,elgiesinelabai
atsargiai irpartneriųatžvilgiu.Kogero, toksbuvo
irpastarojolaikotarpiobruožas.Odabarmesgalime
sulauktitokiųrinkimųrezultatų,kurietikraigalipri
versti–nežinau,kasformuostądaugumą–formuoti
tikrąją,realiąkoaliciją,kaireikiatartisirsusitarti.
Šiuopožiūriumanau,kadnetiekpartijapasikeistų,
kiekpatsgyvenimasirrealybėgalipriversti.Jeigu
ištikrųjųreikėsformuotirealiąkoaliciją ir išmokti
jojeveikti,taiteksirpadaryti.

Dabardaugkas,netirišnesimpatizuojančiųkonser-
vatoriamssako,kadKubiliausvadovaujamaVyriausybė
šiaiptaipišjudinoLietuvosūkįirgaljauvedaiškrizės,
kadkaikurierodikliaipastebimaigerėja(jeigutaitiesa),
bet,girdi,šlovępasiimstie,kurieateispojo.Arnegaila?

Gailanegaila,betištikrųjųtieskaičiaivisųpirma

„SVARbIAUSIAS dALYKAS NE UŽSIdARYTI, o ATSIVERTI...“
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gerėjadėlpačiosekonomikossukimosi;mespasiekėme
vienądalyką–sustabdėmefinansųsistemosgriūtį
praėjusiųmetųpabaigoje,sustabdėmelabaipaprastai,
atsisakydamidaugelionebepakeliamųvalstybėsišlai
dųarbajasatidėdamitamtikramlaikui,taigrąžino
pasitikėjimąvalstybėsfinansųsistemosgyvybingumu,
irkritopalūkanos. Iškitospusės,mesdėjomvisas
pastangaspervisąšįlaikąišjudintikaikuriassritis,
kuriosnebuvovisiškaireformuotos–energetiką,ge
ležinkelius,kt.– irtai,manau, irgiyrareikalingas
beipozityvusdalykas, taippat,kaiptiepostūmiai,
kuriuosbandėmepadarytiiršvietimosistemoje,irže
mėsūkyje,irvalstybėsvaldyme.Ašmatau,kadapie
kaikuriuosdalykus,kuriuospradėjomemes,pradėjo
kalbėtiirkitospartijossavoprogramose,pamatę,kad
tai tampamadinga irnuo tonebegali pasitraukti.
Tikiuosi,kadtaibustęsiama.

Darvienasklausimėlis.Kadaiseatrodė,kadesate
dvipartinėssistemosšalininkas.Kaipdabar?

Manau,kad liekuefektyviospartinės irpolitinės
sistemos šalininkas.Labai didelė dalismūsų bėdų 
kylaišto,kąSamuelisHuntingtonasvadina„debilia
valstybėspolitinesistema“ ir iš tokylančiomispro
blemomis–kaineefektyvivalstybėspolitinėsistema
kuriavisussocialiniusneramumus.Nevienąkartą
esukartojęs,kadvisuomenėbūtųsocialiaidaugsta
bilesnėnetada,kaivalstybėdidinakokiasnorssocia
linesišmokas,bettada,kaivalstybėišmoksirgebės
greitaispręstipačiasaktualiausiasproblemas.Tam
reikiaefektyviospolitinėssistemos,kurpartijųgebė
jimasefektyviaiveiktitaippatlabaisvarbus.Vyriau
sybė,turintiaiškiąpolitinęparamąiraiškiąpartinę
struktūrąSeimeiružSeimo,yraefektyvesnė,negu
daugiapartinėdauguma.

Na,betjeigumesturimekitojepusėjetokiąVyriau-
sybę,kokiąmumssiūlodabartiniskairysisblokas,tai
kažinariraiškiąpolitinęparamąturintivyriausybė
būtųlabaiefektyvi?

Čiajauniekonepadarysi.Taivisuomenėsproblemos,
kąjirenkasi,dėlkorenkasi,armato,kąrenkasi;ko
kiosgalibūtipasekmėsirperspektyvos.Betjeipar
tijosnormaliaiformuluojasavoideologijąir jąpoto
įgyvendina,ovisuomenėsupranta,kokiaalternatyva
tarpkairėsirdešinės,taitadanematauniekobloga,
kadvienapartijaformuojaVyriausybęirįgyvendina
savosiekius.

20000928

XXX

Senąkeliątaipdažnaisapnuoju,
Praeitaspribėgaligsapnų.
Kureini?Einukeliusenuoju.
Tikdažnaisapnuosnepaeinu.

Šventaslikolaikasmankelionės,
Jonedaug,nesuterštodaiktais.
Didelėjvienatvėjmirštažmonės…
Ilgesyssutoliaispraeitais.

Irįpriekį,iratgalklajojau.
Manmieliausiabuvoeitžeme.
Laike,stok,palaukirmanokojų
Nelaikyk!Paskui–tolyneime…

Nepalikmanęs,netkraujasšąla,
Nepaliksutuosapnugailiu:
Prieinuįpriekįeinantgalą,
Oatgal–sugrįžtinegaliu.

1998

XXX

Nesutemstančiovasaroslaiko
Pilkosnaktys…Skausmubegalinis
Dievogailestingumasišlaiko,
Žemėskvapasantskruostųdalinas.

Vaikštaikūnonejausdamastarsi
Žemėsatdūsiuįbegalybę
ŠviesiaitamsaiišDievoartamsiai
Šviesaišiaispinduliuotumgyvybe.

Jeinetvienprieskaudžioskaipgyvatės
Dilgėlėsprisiglaustpasitaiko,
Taipgyventumperamžius.Onaktys
Nesutemstančiovasaroslaiko!

Norsgeriaugalnegimtibūtbuvę,
Betirtarpdilgėlių,kaipgyvačių,
Lašąlaikančiųlygašaruvę,
Užgyvenimąžemėjeačiū.

1999

JonasJuškaitis

dU EILėRAščIAI

ANdRIų KUbILIų KALbINA VYTAUTAS ALIšAUSKAS
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TarppagrindiniųšiuometuLietuvojegyvuojančiųpar
lamentiniųpartijų,kogero,nerastumenėvienos,dėl
kuriospavadinimo,nusakančio josideologinęorien
taciją,kiltųtiekabejonių,kiek jųkilodėlLietuvos
konservatorių. Socdemų „socialdemokratiškumu“,
krikdemų„krikdemiškumu“arliberalų„liberalumu“
išesmėsneabejojama.Apietai,kasyra„centrizmas“,
kalbatikvienasžmogus–RomualdasOzolas,todėl
dėlcentristų„centrizmo“taippatnėrakoginčytis.
LDDPpavadinimasapskritaineimplikuojakokiosnors
tradicinėsideologinėsreikšmės–nei„leiborizmo“,nei
„socialdemokratiškumo“tikrąjaprasme:Vakarųap
žvalgininkaitokiaspartijasdažniausiaivadinavienu
vardu–ekskomunistais,irtuoviskaspasakoma.
Lietuvoskonservatoriųatvejiskurkassudėtinges

nis.Kogero,jųpasirinktopavadinimoprasmėišdalies
netprieštaraujakaikuriomsnuostatoms,šiuometu
populiariomstarppartijoselito ireilinių josnarių.
Tačiaupatsžodis„konservatoriai“visdėltoišreiškia
tamtikrąidėjinęorientaciją,laipsniškaigalinčiąsu
teikti tomsnuostatomsadekvatesnį,vakarietiškam
konservatizmuiartimesnįturinį.Sunkubūtųneigti,
kadkaikurieTėvynėsSąjungos(toliau–TS)elitoat
stovųpasisakymaiapiejųvykdomospolitikosidėjinius
pagrindusverti tikskeptiškošypsnio.Nenuostabu,
kadtokiaskalbas lydėjusiuoseveiksmuosekonser
vatizmostokapaversdavotuščiaisžodžiaisnetgitas
viešai skelbiamasmintis,kurias laikytume ideolo
gišškaikonservatyviomis.Nepaisantto,pavadinime
nustatytaidėjinėkryptissuteikėpartijaividinėsdi
namikos,besireiškiančiostapatumopaieška,pasiprie

Tė VY NėS Są JUN GA: KoN SER VA TIZ Mo 
SAU Lė LY dIS IR SAU Lė TE KIS

VladimirasLaučius

šinimuišsikerojusiaikonjunktūriškaimąstysenaiir
visnuoseklesniaisbandymaispartijosdeklaruojamą
konservatizmąpaverstirealiu,politiškaiįpareigojan
čiuveiksniu1.
Daugelisposovietinėjeerdvėje iškylančiųpolitikų

įsivaizduojagalįignoruotipartijųideologinętapatybę.
TSšiuoatžvilgiuatrodobrandesnėužkaikuriaskitas
politinesjėgas,tačiaunėraišimtisbendrojesituaci
joje.Beto,josidėjinėsorientacijosproblemągerokai
komplikuojasudėtingosaplinkybės,sukuriomisne
susiduriakitospartijos.Konservatoriai,kitaipnegu
krikščionysdemokratai,socialdemokrataiarliberalai,
neturineipartinių,neitiesioginių idėjiniųanalogų
prieškarioLietuvospartinėjesistemoje.Antraver
tus,konservatizmas,kaippolitinėsmintiestradici
ja,Lietuvojeniekadneturėjosavoadeptų,galėjusių
politinėsfilosofijospagrindureikštiskultūrinėjebei
akademinėjeplotmėjeirdarytiįtakąvietospolitiniam
elitui.Pagaliaupatieskonservatizmofenomenasirjo
ypatybės,labainevienareikšmisjosuvokimasirpa
plitęsaiškinimas,kadjisnesąsideologija,kuriąbūtų
galimaatkeltiiškiturirpritaikytiLietuvaipagaltam
tikrąvisurgaliojantįmodelį,pavyzdžiui,liberalizmą
arsocialdemokratiją,–verčiašiektiekabejotikon
servatizmoprigijimoLietuvojegalimybėmis.
NagrinėjantTSideologinėstapatybėsklausimąiš

ryškėjadviprieštaringostendencijos,kurias,remi
antiskonservatoriųvyriausybėsdėkaišgarsėjusiomis
metaforomis,galimenusakytikonservatizmo„saulė
tekio“ ir „saulėlydžio“ terminais.Šiamestraipsnyje
daugiaudėmesioskirsimepastarajaitendencijai,nes
pirmosiosdemonstravimas–pačiospartijosreikalas,
kuriamatliktigalibūtinaudojamosįvairiospolitinės
priemonės.TSideologinėstapatybėsklausimasmusVLAdIMIRAS LAUčIUS (1972) – VU politologijos magistras, 

LR Seimo Konservatorių frakcijos referentas, Konservatizmo 
klubo pirmininkas, demokratinės politikos instituto valdybos 
narys, „Tėvynės sąjungos žinių“ redaktorius. 
pla tes nė ir iš sa mes nė spaus di na mo teks to ver si ja – „Lie tu vos 
kon ser va to rių idė ji nės orien ta ci jos pro ble ma“ – ne tru kus pa si-
ro dys de mok ra ti nės po li ti kos ins ti tu to lei di ny je „Kon ser va ty vi 
min tis“.

1 šio je sri ty je ne ma žai nu vei kė Kon ser va tiz mo klu bas – vi suo me ni nė 
or ga ni za ci ja, su si kū ru si 1998 m. pa va sa rį, vie ni jan ti aka de mi nės sri -
ties at sto vus, stu den tus, kai ku riuos ži no mus TS po li ti kus ir žmones, 
be si do min čius va ka rie tiš ko kon ser va tiz mo tra di ci ja. pla čiau apie tai: 
pe če liū nie nė L., „Ide o lo gi nė pa ra ma vir to dru ge lių gau dy mu“, in: 
Lietu vos ai das, 1998 05 01; „„Sme ge nų cen tras“ de ši nia ja me po li tikos 
spar ne: su si kū ri mas ir veik la“, in: Tėvynėssąjungosžinios, 2000 05, 
Nr. 5 (9).

Visuomenė
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labiausiaidomintųkaipproblema,kuriossuvokimas
atskleistųLietuvoskonservatorių ideologinio „sau
lėlydžio“priežastisbeipadarinius ir,antravertus,
leistųkalbėtiapiegalimąkonservatizmo„saulėtekį“
Lietuvojetamtikrosperspektyvosprasme.Pasirinktos
temosaptarimasreikalaujagilinimosi įskirtingus,
nors irsąveikaujančius,dėmenis, todėlTSkonser
vatizmoklausimassvarstomastrimisprobleminiais
aspektais:partijoseiliniųnariųirelitonuostatų,ide
ologijospolitinėsreikšmėssupratimoirvykdomospo
litikosidėjiniopagrįstumo.

I. pAR TI JA

NemažaiTSnariųikišiolatkakliainenorisuprasti,
kad,pasivadinusi„konservatoriais“,partijaprisiėmė
tamtikrusidėjiniusįsipareigojimus,kurieturėtųbūti
sklandžiaikonvertuojamiįpolitinius(praktinius)–ir
atvirkščiai.Jeiguįsivaizduojama,kadtokiųįsiparei
gojimųnėraarbagalimatiesiogjųnepaisytipolitikos
kasdienybėje,tadapartijosviršūnėselabaigreitaiįsi
tvirtinapragmatiškikarjeristai,kuriemstikirterei
kia,kad iš jųniekasnepareikalautų idėjinės (t. y.
susivokimoprincipuose)atsakomybės ir ideologinės
(t.y.vykdomospolitikosidėjiniopagrįstumo)atskai
tomybės.DabartinįTSnuosmukįišdalieskaiptikir
nulėmėsukonservatizmuniekobendraneturinčių,
partijaiideologiškaineatskaitingųkarjeristųįsivyra
vimasaukščiausiose(irnetik)josvaldymograndyse
1993–1998m.Kodėltaipatsitiko?Kodėlkonservatiz
mas,kaipidėjųtradicija,išjoskildinamiprincipaiir
jaispagrįstapolitinėpraktikapasirodėesąnelabai
reikalingipačiaikonservatoriųpartijai?
RastiatsakymąįšįklausimąpadedaeiliniųTSna

riųpasaulėžiūrosirmąstysenosbruožųypatumai.Mums
rūpimupožiūriu,remiantispolitinepatirtimi,partijoje
galimapastebėtidvidominuojančiastendencijas.
Pirmątendencijąišreiškiaidealistiškai,pilietiškai,

patriotiškai,kaikada–ganakovingaikitaminčiųat
žvilgiunusistatęTSnariai.Juosgalimevadintiidea
listais.ĮpartijąjieatėjokaipįSąjūdžioįpėdinęirsu
savimiatsinešėdalelętopolitinioenergingumobei
tikėjimoidealais,kuriošiandienospolitikojelikovisai
mažai.Taidaugiausiagarbausamžiausžmonės,dalis
jųdarprisimenaAntanoSmetonoslaikųLietuvą.Jų
konservatizmasyrasavaiminis,natūralus,išaugęsiš
gyvenimopatirties.Žmonės,kuriearkuriųgiminai
čiainukentėjonuosovietinėssistemos,kuriųtėvai
praradonuosavybęLietuvojeirgyvybęSibire,kurių
artimiejidalyvavoirgalbūtžuvopasipriešinimokovoje
1944–1953m.,–jie,įstojęįkonservatoriųpartiją,gali
ramiainepaisytikritiškųsamprotavimų,esąLietuvos
konservatoriai–nekonservatoriai.Jiemstiesiogne
būtinagilintisįkonservatizmotradiciją,skaityti,ką

parašėEdmundasBurke’asapiegyvųjų,mirusiųjųbei
darnegimusiųjųbendrystę,kadsuvoktųirpatikėtų
tuo,kojiesemiasineišknygų,betišgyvenimo.Spe
cialioje literatūrojetokskonservatizmasvadinamas
„nereflektuojančiu“.
Tiesa, čiapat tenkaatkreiptidėmesį ir į tai,kad

apibūdinamojegrupėjeparadoksaliaipaplitęsvisai
nekonservatyvus reiškinys, kurio radikaliausia at
mainaLietuvojepopuliariaivadinama„megztosiomis
beretėmis“.Dėljųdidesnioaktyvumovisuomenėjeiš
daliessusiformavoganaiškreiptaspožiūrisįvisągru
pę,kuriąpavadinome idealistais.Būtent tokie „ak
tyvistai“pasižymiminėtufariziejiškumukitaipmąs
tančiųžmoniųatžvilgiuir įkonservatizmąkaikada
žiūriįtariai:„mumsjonereikia,kątosfilosofijos,čia
Lietuva...“irt.t.
Antrątendencijąišreiškiapragmatikai,atėjęįTS

darytikarjerosarbaužsitikrintigeresnessąlygassa
voverslui,kolkonservatoriaivaldžioje.Šiežmonės
partijojeieškotiknaudossau,oneidėjiniųbendra
minčiųargalimybėssavopolitiniamsįsitikinimams
realizuoti.Kaikuriejųįaukščiausiaspartijosvaldymo
institucijasarbaįaukštaspareigasvalstybėstarny
bojepatekdavopraėjusvoskeliomssavaitėmsarba
netdienoms(buvusioVyriausybėskanclerioKęstučio
Čilinskopavyzdys)poįstojimoįTS.Žinoma,pragma
tikams,stokojantiemsbetkokiosidėjinėsmotyvacijos
stojantįpartiją,konservatizmasvisainerūpi.
Taipačiaisąlygineigrupeipriskirtumeirtamtikrą

TSnariųkategoriją,kuriaiapibūdintigalbūttiktų
žodis„ieškantys“.Tai,pirmiausia, jaunimas,atėjęs
įpartijosjaunimoorganizacijądėlįvairiųstudentiš
kameamžiujesuprantamų(irnebūtinaisuprantamų)
priežasčių,ir,antravertus,–tiepartijosnariai,kurių
apsisprendimuigalėjoturėtiįtakosįvairūskonkrečių
nuostatųirįsitikinimųarbapolitiniųtikslųbeiplanų
nesuponuojantysveiksniai:tėvųpažiūros,norasužsi
imtikokianorsveikla,agitacijospoveikis.Šio„pogru
pio“atstovamskonservatizmasgalikeltisusidomėjimą
(ypačstudentijai),tačiaukolkassunkunumatyti,ar
tasdomėjimasisturikokiąnorsrimtesnępolitinęper
spektyvą.Juolabkadkonservatoriųvadovybėskiria
labaimažaidėmesiopartijosjaunimopolitiniamug
dymui,ošis,susibūręsJaunųjųkonservatoriųlygoje,
žaidžiakrepšinį,važinėjasipoEuropą,betpolitika
mažaitesidomiir,kaireikiaaprašytikelioniųpatir
tis,prisimenatikviešbučiusirvakarones.
Pateiktasskirstymas,beabejo,yranetobulas:kai

kuriosapraššytostendencijosrealiamegyvenimesu
sipina,susiliejaarbakaiptikiššsiskiriavisaikitokių
charakteristikųpagrindu,odalisTSnariųapskritai
nepriskirtinanėvienaiišišvardytųgrupių.Tiesiogšis
sąlyginisgrupavimaspadedaaiškiausuvokti,kodėl
anaiptolnevisiemsLietuvoskonservatoriamsreikia
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konservatizmo,kaiptokio.Apibendrinanttai,kaspa
sakyta,galimateigti,jogdidžiausiaTSnariųidėjinės
orientacijosproblemaglūdipirmosirantrosgrupių
ekstremume, t.y. tarp idealamsbei jųžemiškiems
„įsikūnijimams“kareiviškaisaliutuojančiųaktyvistų
irvaldiškaimąstančiųpragmatikų.
KitasTS ideologinės tapatybėsproblemosaspek

tas–partijoselitonuostatos.Jose idėjinėsorienta
cijosklausimasįgyjašiektiekryškesniuskontūrus
negueiliniųnariųsavivokoje,tačiauirelitoatstovai
dažniausiailinkęieškotiatsakymųanapusvakarie
tiškokonservatizmominties.TSlyderiai lietuviško
konservatizmoideologiniuspagrindusirjoistorines
„šaknis“įsivaizduojasurandąnūdienėjepartijosorien
tacijojeįEuroposSąjungąbeiNATOirtautiškume,
suponuojančiametamtikrasXIXa.lietuviųAtgimimo
reminiscencijasirVincoKudirkosidealus2.
„TS(LK)–proeuroatlantinė,proeuropietiškaparti

ja,“3–pabrėžiaLietuvoskonservatoriųvadovai.„Mes
jaučiamėsvosnevienintelėstipripolitinėjėgašalyje,
nuosekliaivykdanti integracijai įVakaruspalankią
politiką,“4–tęsiasitapatimintis.Tačiau„Vakarai“–
platisąvoka.Jiapimakrikščioniškącivilizaciją,pavel
dėjusiąGraikijosirRomosteisinį,kultūrinįbeifiloso
finįpalikimą;daugiapartinędemokratijąsugiliomis
politinėsmintiestradicijomis;teisėsviešpatavimąir
pagarbąįstatymui;ekonominęgerovęužtikrinančią
laisvąrinkąbeikitasvakarietiškasvertybes,įkurias
šiandiengaliorientuotisirkrikdemai,irliberalai,ir
konservatoriai,irsocialdemokratai.ŠiuoatžvilgiuTS
ideologišškaineapibūdinaneiabstraktūsproginiai
užsiminimaiapiekrikščioniškasvertybes,neiskelbia
mastiesuskursasįNATOirEuroposSąjungą.Tiems,
kuriegalbūtįsivaizduoja,kadTSidėjinįtapatumąiš
reiškianoraskuogreičiauįstotiįESirNATO,turėtų
būtinesvetimamintis, jogįšiasstruktūraskonser
vatoriaipateksanksčiauužvisąlikusiąLietuvą.Juk
deklaratyviąparamąeuroatlantinei integracijaiyra
pareiškusiosirkitospartijos.Kolbuvovaldžioje,TSne
tikįvardijo,betirkonkrečiaispolitiniaissprendimais
įgyvendinopaskelbtus tikslus, tačiau josveiksmus
motyvavotikdubendropobūdžiopažadai:saugumas
irmaterialinėgerovė.Topermaža,kadsuvoktume
vertybinęeuropinėskryptiespasirinkimopusę.
KotikimasiišVakarų?„Turimekalbėtiapietai,kad

Lietuvanoriįsijungtiįsaugiųirturtingų,pasiturinčių
valstybiųbendriją.Mesnorimebūtikartusuturtin
gaisiais,“–sakoTSvadovai5.Tikslaslabaiaiškus,bet
irdaugeliskitųpartijųnoritopaties.Patspožiūris
įVakarustikkaipįtamtikrąsaugumobeiūkiopa
kilimogarantąatrodopernelygvienpusis.Merkanti

lizmopersunktamekonteksteabstraktuskalbėjimas
apiekrikščioniškąmeilęir„bendražmogiškas“verty
besskambakaipmūzųakomponavimasmaterialinių
interesųpatrankoms.Šiaipartaip, idėjiniotapatu
moieškančiaipartijaiderėtųdažniauprisiminti,jog
tarpEuroposSąjungosstruktūriniųfondųparamos
irŠventojoRaštomoraliniųmaksimųglūdidardaug
įvairiausiųdalykų,bekuriųnėvienospartijosideo
logijanebussuprantamarinkėjuiirjaipačiai.
Nepaisantdažnaikartojamųšūkių–„bendruome

nė“,„tradicija“,„krikščioniškosvertybės“irpan.–kai
kuriųTSvadovųpolitinės retorikospotekstėje vis
darmatomastamtikrasvengimassuvoktiideologinę
konservatizmoreikšmę.Atrodo,jogpartija,laikanti
save labiausiaiprovakarietiška ir išdrįsusipasiva
dintivakarietiškos idėjųtradicijos–konservatizmo
–vardu,kažkodėlbandonuotostradicijosatsiriboti
arbent jaunesistengia jaipolitiškaiatstovauti.TS
vadovybėniekadanemėginopaaiškinti,kodėlprogra
miniskvietimaskuosparčiauintegruotis įVakarus
imanebegaliotijaipačiai,kaitiksusiduriamasuVy
riausybės,Seimofrakcijosveiksmųarpartijosviešai
skelbiamųnuostatųideologiniopagrįstumoklausimu.
Tai,kadTSvykdomapolitikayraprovakarietiška,ne
turėtųduotipenofantasmagoriškamįsivaizdavimui,
jog tospolitikos idėjiniuspamatussudaroEuropos
Komisijosrekomendacijos irdirektyvosarbaNATO
gynybinėdoktrina.Tiktamtikramintiestradicija,
šiuoatvejukonservatizmo,daropartijosideologijąbei
jąįkūnijančiąpolitikąnuosekliasirprasmingas.
Vakarųkonservatoriai, šiandienatsidūrę senųjų

tradicijų irpapročiųužmaršties,vertinimųlygiavos
liberalėjančioješvietimosistemoje,pavojingųdemog
rafiniųpermainų(pvz.,imigracijos),politikossrities
demoralizacijos irdepolitizacijosbeikitųproblemų
akivaizdoje,kritikuojašiuosirkitus,jųpožiūriu,nei
giamusreiškinius,rasdami idėjinęatramątamtik
ruoseprincipuose,kuriegaliojanetikšiandienirne
vienojevalstybėje.GalbūtkaikuriosproblemosLietu
vojenėratokiosaktualioskaipAnglijojearVokietijoje,
tačiauprincipai,kuriais jasspręsdamivadovaujasi
konservatoriai,yrauniversalūs.Jiekaiptikirsudaro
tąpraktiškaipritaikomųnuostatųvisumą,kuridažnai
įvardijamakaip„ideologija“arba„dogmatika“.Juk
antraip,jeigukonservatizmaskiekvienoješalyjebūtų
kitoks,apiejįarbakalbėtumetikdaugiskaita,arba
turėtumeieškotiatskiropavadinimokiekvienamiš
daugelio„tautinių“konservatizmų.Šįnominalistinės
mąstysenosvidinįprieštaringumąatskleidžiaGilberto
K.ChestertonodiskusijasuHerbertuG.Wellsu,tvir
tinusiu,kadkiekvienasdaiktasyra„unikalus“irkad

2 Žr. TS(LK)2000m.rinkimųprograma„Naujasvėjas“.
3 Ažuba lis A., „Se ni prin ci pai, nau jos nuo sta tos“, in: Tėvynėssąjun

gosžinios, Nr. 5 (9).

4 „Tė vy nės są jun ga rin ki mų iš va ka rė se“. po kal bis prie ap skri to sta lo, 
in: Tėvynėssąjungosžinios, Nr. 6–7 (10–11).

5 Ibid.
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nėrajokiųkategorijų.„Mąstymas–taiatskirųdalykų
susiejimas;jisbaigiasi,kaisusietinebegalima,–sakė
Chestertonas.–TaigikaiponasWellsassako„Visos
kėdėsskirtingos“(taipjisyrakažkurprasitaręs),jis
ištarianešiaipsauklaidingąteiginį,betloginįprieš
taravimą.Jeiguvisoskėdėsbūtųskirtingos,nebūtų
galimaapiejassakyti„visoskėdės““6.
Kad„visoskėdėsskirtingos“,galvojairtieTSatsto

vai,kurie, jaučiasigalį„išrastidviratį“–kažinkokį
tautinį konservatizmą,mažai tesusijusį suVakarų
konservatyviąjamintimi.Jiegalikartoti,kadTS„re
miasitradicija“,betapiejądažniausiainiekoaiškaus
irkonkretausnepasako.Bandydamiįsivaizduoti,ką
jieturiomenyje,negalimeignoruotišiuoatžvilgiube
nereikšmingiausiofakto,kad1944–1990m.Lietuva
patekosvetimostotalitarinės tradicijoserdvėn,kur
žmoniųmentalitetuibuvoskiepijamisukonservatizmu
niekobendraneturintysdalykai:išlaikytiniopsicholo
gija,neapykantasuprievarta,meluirprivilegijomis
siejamaivalstybėsvaldžiaiirinstitucijoms,kolektyviz
mas,ateizmasirkt.Įvertinęšiasaplinkybes,turime
konstatuoti,kadistorinįtęstinumąpastarųjų10metų
nepriklausomosLietuvossąlygomisakivaizdžiausiai
nusako„posovietinėserdvės“samprata.Šitaisuvokian
tysTStradicionalistailinkęleistisieškoti lietuviško
konservatizmo„šaknų“gilesniuosekloduose–etninėje
savastyje irXIXa. lietuviųAtgimime.Kadirkokia
būtųtųpaieškųprasmė,besileidžiantiemsįjasprieš
taivertėtųgeriaususipažintisuLietuvosistorikų,ty
rinėjusiųXIX–XXa.pradžiosAtgimimoepochądar
bais7 ir,antravertus,nevengtiartimesnėspažinties
suVakarųkonservatyviąjamintiestradicija.
Valstybėje,kurkonservatizmasbeveikneturi is

torinėsatramos,jošalininkaigaliremtisideologija,
kuriglaustaireziumuoja–beabejo,daugkąsupap
rastindama ir suprimityvindama (toneišvengianė
vienaideologija)–Vakarųkonservatyviajaiminčiai
būdingasnuostatasiridėjas.Prieštaraudamišiaiprie
laidai,kaikurieTSpolitikaimėgstasakyti,jogkon
servatizmasnėra ideologija irtodėlnevertatikėtis,
kadLietuvoskonservatoriaivadovausistuo,konėra.
Taipsamprotaujantdaromosvienareikšmėsišvados:
esąpolitikojereikiavadovautisneideologija,oprag
matizmu;„lietuviškas“konservatizmasesąsunika
lusirnepriklausonuoidėjųtradicijos,Vakaruosejau
bemaždušimtmečiusnusakomosirapibendrinamos
„konservatizmo“vardu,oTSviršūnėsekažkodėlga
vusios„vadovėliniokonservatizmo“pravardę.Tokie
samprotavimailengvinadaliątiemsLietuvospoliti

kams,kurienesidomikonservatizmu,betnori,kadjuos
laikytųirvadintųkonservatoriais.Argumentąsavo
pozicijaiapgintijievisdėltosurandaVakarųpoliti
niamediskurse:matkaikurieAnglijos irAmerikos
konservatoriaiištikroyrasakę,jogkonservatizmas
–ne ideologija. Įdomutai,kad išvisųkonservatiz
moistorijojekadanorspareikštųminčiųdabarkone
geriausiai žinomas ir labiausiaimėgstamas tampa
būtentšisintelektualiaineįpareigojantisteiginys.

II. IdE o Lo GI JA

Šiuolaikinėsbritųkonservatyviosmintiesatstovas
RogerisScrutonasskeptiškaivertinaXXa.paplitusį
požiūrį,kadkonservatizmasnėraideologija.Pasakjo,
politikostikrovęsudaroveiksmas,betpatįveiksmą
pradedamintis,irtiknuoseklimintisįgalinanuosek
lųveiksmą.Konservatyviąpolitinęmintįnuosekliąir
pritaikomątikrovėjepadarotai,kąScrutonasvadina
„dogmatika“irkaspaprastaidarvadinama„ideologija“.
Scrutonoteigimu,konservatizmodogmatikayranetas
patkaspolitinėfilosofija,kuriajiremiasi,arbapolitika,
kurinuojospriklauso:tai–tarpinėsritis.Šiossrities
neigimasatsirandadėlkonservatizmominties ir ją
supolitinepraktikasiejančioryšiovaidmensmigloto
suvokimo.„Nėrauniversalioskonservatizmopolitikos
irdėltopaplitoiliuzija,jognesamairkonservatyvaus
veikimopagrindų:konservatizmominties,įsitikinimų
arprincipųvisumos,visuomenėsvizijos“8.
Kasdarlėmėšiopožiūrioišplitimą?Scrutonasieško

atsakymoįšįklausimąXXa.Europądrebinusiuose
prievartosprotrūkiuoseirideologiniuosebandymuose
juossuvokti.„Kolniekoapietainežinančioskariuo
menėskovėsitarpusavyEuropągaubusiojetamsoje,
pasklidogandas,jogkiekvienajųkariavoužtamtikrą
ypatingą„reikalą“–„lygybę“,„laisvę“arba„socialinį
teisingumą“.Tačiauniekasnegirdėjoapiekokįnors
konservatoriųlozungą, ir išto intelektualaspadarė
savoišvadą: jeinėrakonservatorių„reikalo“,negali
būtiirkonservatizmodogmos“9.
PoAntrojopasauliniokarotokia„intelektualo iš

vada“užvaldėdaugeliokonservatoriųprotus.Atrodė,
kadliberaliosiosdemokratijosbaigiaišspręstiesmines
politikosproblemas,socialiniskonfliktasnebegresia,o
patipolitikatuojvirstikūkininkavimuirviešuadmi
nistravimu.„Ideologijos“sąvokapradėtatiesiogiaisie
tisutuo,kąZbigniewasBrzeziñskisvadina„privers
tinėsutopijosmetamitais“–sovietiniukomunizmu,
hitlerizmuirpan.Kaiptiktada,šeštame–septintame

6 ches ter ton G. K., Ortodoksija, Vil nius: Ai dai, 1998, p. 39–40.
7 Lie tu vos kon ser va to riams, ieš kan tiems „šak nų“ XIX a. lie tu vių 

Atgi mi me, pa ra dok sa liai tek tų rem tis ne tra di ci jos tęs ti nu mu, o jos 
per trū kiu: „Mo der ni lie tu vių tau ta for ma vo si be maž nie ko so cia liai 
ak tu a laus ne pa vel dė da ma iš se no sios Lie tu vos vals ty bės“ (Alek san-

dra vi čius E., LietuviųAtgimimokultūra:XIXa.vidurys, Vil nius: bal tos 
lan kos, 1994, p. 7).

8 Scru ton R., TheMeaningofConservatism,MacMillan, basingstoke, 
1984, p. 11.

9 Ibid., p. 11–12.
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dešimtmetyjekaikuriežymūssocialiniaiteoretikai,
pavyzdžiui,SeymourasM.LipsetasirDanielisBellas,
prabiloapie„ideologijųpabaigą“.AbiejoseAtlantovan
denynopusėsekonservatoriaidžiaugsmingaipritarė
šiaiminčiai,nepamiršdamipabrėžti,kadkonserva
tizmasnėra ideologija, visadospriešinosi ideologi
jomsir, joms„besibaigiant“,gališvęstipergalę.Kai
paaiškėjo,joggandasapieideologijų„mirtį“gerokai
perdėtas10,irnetpragmatiškiejiDidžiosiosBritanijos
toriaiiškėlėideologiniokonservatizmo–„tečerizmo“
–vėliavą,kaikurievyresnėskartoskonservatoriai
vistieknesiliovėlaikęsi„intelektualoišvados“,Scru
tonopriskirtos iliuzijųsričiai.Jienenorėjomatyti,
kadVakarųvisuomenėjevykstančiųpolitinių,mo
ralinių,ekonominių irkultūriniųpermainųkryptis
stumiakonservatizmą į ideologinęopozicijąnaujai
visuomeninei tvarkai, įkūnijusiai idėjas,nuokurių
revoliucinioantplūdžioankstesniųlaikųtoriaigynė
senąjątvarkąirjoskonservatyviuspamatus.
Nepripažįstantys ideologijosreikalingumomėgsta

remtisbritųmąstytojuOakeshottu,kritikavusiuideo
loginėspolitikoskraštutinumusirakcentavusiuapdai
rios,aplinkybėmsirpraktineipatirčiaiprioritetątei
kiančiospolitikospranašumus.Oakeshottopozicijai,
beabejo,priklausosvarbivietakonservatizmoidėjų
sklaidosistorijoje,tačiaušiųdienųsąlygomistamtikri
josaspektaitampavislabiauginčytini.JAVneokon
servatizmopradininkasKristolasyraspecialiaipara
šęsstraipsnį,kuriameaiškinama,dėlkoOakeshottas
svetimasirneįdomusamerikiečiams.Kristolasnurodo
keliaspriežastis,kuriosturėtųbūtigeraisuprantamos
irposovietinėsLietuvoskonservatoriams.
Pirma–Oakeshottokonservatizmasnesąskrikš

čioniškas,ojoįsivaizduojama„idealikonservatyvioji
visuomenėyravisuomenėbereligijos“11.Beto,britų
filosofassumenkinaasmenssantykįsupraeitimi ir
ateitimi,perdaugsureikšmindamasirišaukštindamas
dabartį.Tokiopobūdžiopasaulėžiūravarguargali
būtipriimtinaLietuvoskonservatoriams,pabrėžian
tiems,kadeuropietiškosateitieskūrimasneigiamybių
kupinosposovietinėsdabartiessąlygomissudaro jų
vykdomospolitikospagrindą,ovalstybėshimnožo
džiai– „išpraeitiesTavosūnūs testiprybęsemia“
–TSsimbolizuojagiliąprasmęturintįryšįsutautos
praeitimi.Taspatpasakytina irapiekrikščionybę,
kuriosišpažinimasdaugeliuiLietuvoskonservatorių
nėrakoksnorsšalutinis,nereikšmingasdalykas.
AntraKristolo įvardijamapriežastis –Amerikos

konservatizmo „ideologiškumas“. Pasak jo, ameri
kiečiams,kaip jokiaikitaiVakarųEuropos tautai,

būdingaspatriotizmas,persmelkiantisvisą jųdau
giatautękultūrąirpasireiškiantisįvairiosegyvenimo
srityse.Amerikiečiųpatriotizmąįkvepia irskatina
ideologinispožiūrisįvalstybėspraeitį.Jųpatriotizmo
šaknysglūdineetninėjesavimonėje(nacionalizme),
betpirmiausiapilietiškume–„pilietinėjereligijoje“
–irkrikščionybėje12.ŠŠisideologinis–pilietišškasir
krikščioniškas–patriotizmas,kaipirpirmaKristolo
nurodytapriežastis,suartinaLietuvoskonservatorių
idėjinęorientacijąsuamerikiečių.TSgimėišpatrio
tinio1988m.Sąjūdžioirnetgipačiupavadinimužymi
patriotizmąkaipvienąišesmingiausiųsavoideologijos
sudedamųjųdalių.Beto,lietuviškampatriotizmuitaip
patbūdingasglaudusryšyssureligija irBažnyčia.
Varguar teisingamanyti,kad jisyraetninio,one
pilietiniopobūdžio.PagaliauKristolaspažymi,kad
XXa.pabaigoje,„kaitradicijosirpapročiaiyrasilpni
komunikacijosjėgųakivaizdoje“13,konservatizmuirei
kalingaideologija,t.y.nuoseklipolitiškaiartikuliuo
tinųidėjųvisuma,kuriagalėtųremtiskonservatorių
politikaiirvyriausybės.TaitiesiogiaisusijęirsuTS
nūdienepadėtimi,susiklosčiusiatamepačiamešiuo
laikiniųkomunikacijosiržiniasklaidospriemoniųvisa
apimančiosįtakosneišvengiančiamepasaulyje.
Apietai,kadKristolokonservatizmasprincipinių

nuostatųirpolitiniųaplinkybiųatžvilgiuatrodoar
timesnisLietuvossąlygomsneguOakeshotto,byloja
darvienasargumentas.Jisatsirandadėlvienoje iš
Oakeshottokalbųpareikštosminties,jogšispasaulis
yrageriausiasišvisųgalimųirkadvisasblogisjame
yraneišvengiamaibūtinas.„Išjo[Oakeshotto–V. L.] 
konservatyviosnuostatosniekonesužinomeapietai,
kaipturėtumeelgtissutuobūtinublogiu,galinčiu
įgabalussudraskytimūsųgyvenimusnepaisantto,
kokįfilosofinėsramybėslaipsnįesamepasiekęskai
tydamifilosofųveikalus,“14–sakoKristolas.Čia jis
kritikuoja tamtikrądeterminizmorūšį irfilosofinį
atotrūkįnuogyvenimotikrovės,kurioje,nepaisantsu
konservatizmudažnaipainiojamošūkio„geraitaip,
kaip yra, irnereikianiekokeisti, kadnebūtųblo
giau“,žmonėslinkętikėtiidealais,jųsiektiirkovoti
suvisomisblogioformomis,nemanydami,kadblogis
būtinasiresądėltoprivalusujuotaikstytis.
Visdėltokaikuriekonservatoriai,ištikimipragma

tizmoir„sveikoproto“šlovinimoretorikai,labiaulin
kęieškotisavonuostatųpateisinimovieššojeerdvėje
nuskambėjusiosesąšaukosesuOakeshottofilosofija
neguKristolo ideologiniamekonservatizme.Išštik
rųjųOakeshottokonservatizmosamprataimplikuoja
kritiškąpožiūrįįvadinamąjį„ideologinįpolitikossti

10 dun le vy p., o’Le a ry b., TheoriesoftheState, New York, New 
Ams ter dam bo oks, 1987, p. 66.

11 Kris tol I., „Ame ri ca’s „Ex cep tio nal“ con ser va tism“, in: Neoconser
va tism, New York: The Free press, 1995, p. 375.

12 Ibid.,p. 376–377.
13 Kris tol I., „The Stu pid par ty“, p. 353.
14 Ibid., p. 375.
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lių“.Esamatamtikropagrindobritųfilosofąlaikyti
pragmatiškosmąstysenosatstovu.Dėlvienos iššių
pozicijųtinkamumokonservatoriųidėjineiorientaci
jaiLietuvospolitinėjetikrovėjegalimaginčytis,bet
pirmiausiareikėtųpatikslinti,kąapie ideologiją ir
jospolitinęreikšmęsakopatsOakeshottas.Paviršu
tiniškasjotekstųskaitymasdarlabiausupainiojair
taippakankamaipainųideologijųvaidmenspolitikoje
klausimą.Sušiaproblemasusijęnesusipratimaidaž
niausiaikylanedėlOakeshottominčių,odėlvien
pusiųinterpretacijųirbandymųjasnaudotivientik
politinėspropagandostikslais.
Oakeshottasnesistengiakaipnorssumenkintiideo

loginiųprincipųvaidmenspolitikoje: jiskalbaapie
paklydimus irpavojus,kuriegresia,kai ideologija 
per daug sureikššminama,perkeliama įpolitiką iš
kitųsferųirtampavie nin te liupolitikovedliu.Kitaip
neguScrutonas,Oakeshottasteigia,kad„pirmiausia
yrapolitinėveiklairtikpoto–politinėideologija“15.
Ideologiniaiprincipai,pasakOakeshotto,neatsiranda
anksčiauužjuoseabstrahuojamasirapibendrinamas
patirtis,kuriosleidžiasusivoktiirveiktitamtikroje
socialinėjesanklodoje–kaipirkulinariniaireceptai
nesukuriamianksčiaunegupavykstapagamintijuose
aprašytuspatiekalus.Oakeshottasnesako,kadpo li
tinės ideologijosyrapolitiškaižalingos.Priešingai–
jisteigia,kadjosgalibūtireikalingosirnaudingos.
Pavojingostosideologijos,kurios,kaipmarksizmas,
politikaiprimetanepolitiniusorientyrus,perkeltusiš
karo,religijosarbaūkinėsveiklossričių16.Konserva
toriai,įsivaizduojantys,kadOakeshottasprimygtinai
mokopolitikojevadovautistikpragmatizmuirneturėti
ideologijos17,greičiausiaineatkreipėdėmesioįminėtus
beikaikuriuoskitusbritųmąstytojoteiginius.
Antagonizmastarpkonservatoriųpolitiniųįsitiki

nimųirto,kądalisjųįsivaizduojakaip„ideologiją“,
yradirbtinis.Jisdaugiautarnaujapropagandiniams
negutiesos iššsiaišškinimotikslams.Požiūris,kad
liberalizmasirsocializmas–taiideologijos,okonser
vatizmas–ne,irkadpastarasisišesmėsskiriasinuo
jųbeituripranašumą,kadangiremiasineideologi
niaisprincipais,o„sveikuprotu“,–yraideologizuoto
mąstymopavyzdys.Išėjimas įpolitinioginčoareną
bandantįteigti,jogvisosbesiginčijančiosšalysklysta,
nesginčijasi,iružtikrintassavopolitinioteisumobei
pranašumoįrodinėjimasneišvengiamaiįsitraukiant
įginčą,betvistiekkažkodėlpretenduojant„nedaly
vauti“jame,otik„atstovautisveikamprotui“,–ga
nakeistas irkeblus,ypač intelektiniosąžiningumo
požiūriu,užsiėmimas.

Svarbupažymėti,kadOakeshottaspripažįstaga
limybę irnetgi,atsižvelgiant įaplinkybes,prasmę
„perkelti“politinęideologijąišvisuomenės,kuriojeji
natūraliaiišaugoištamtikrostradicijos,įkitąvisuo
menę,kurtokiostradicijosdarnėra18.Posovietinėje
Lietuvoje tokspolitinėsmintiesperėmimasatrodo
visaipateisinamas.JeiTSrinktųsisavokeliąpagal
vakarietiškusidėjiniusorientyrusirnebandytųužsi
sklęstinūdienėspolitikoskonjunktūroje,varguarkas
norssutrukdytųperimtivakarietiškąkonservatizmo
ideologijąirsudarytisąlygasjaiprigytiLietuvospoliti
nėjedirvoje.JukirTSvadovaišiandienpabrėžia,kad
neLietuvaeinaįEuropą,oEuropaateinaįLietuvą.
Reikia tikėtis,kadLietuvonateinančiąEuropą jie
suvokianetikkaipKraftJacobsSuchardarbaPhi
lipMorriskompanijas,bet irvakarietiškųpolitinės
mintiestradicijųbeipolitinėskultūrosprasme.

III. po LI TI KA

Apsiribojimaskonjunktūriškaipatogianuomone,
kadkonservatizmas–neideologija irtodėlesą juo,
kaipideologija,neįmanomavadovautispartijospoli
tinėjeveikloje,keliatamtikrųpraktinių,netikte
orinių, problemų.Dar1997m., praėjuspusmečiui
poTSpergalėsSeimorinkimuose, tekorašytiapie
valdančiosiospartijosvykdytospolitikos ideologinį
neapibrėžtumą.Kuogalibaigtisideologiniųnuostatų
neturėjimas irpasitikėjimasvientikbiurokratinės
mašinos tarnyste, jau tadanesunkubuvonuspėti:
„Politinėstapatybėsklausimasneišsispręssavaime.
Šiandienįšonąnustumiamasįtakingiausiospartijos
identitetoklausimasrytojgaliiškiltikitokiu–įtakin
giausiospartijosišlikimoklausimopavidalu“19.
Tolesnė įvykiųraidaverčiapripažinti,kad1997–

1999m.Lietuvoskonservatoriaikurkas labiauta
patinosisuvaldžianegususavodeklaruojamukon
servatizmu.Užuotvykdękonservatyviąpolitiką ir
vadovavęsi jos idėjiniaispamatais, jie visądėmesį
sutelkėtikįbiurokratiniusbeiekonominiusvaldžios
svertusirtaipįsigilinoįjųtobulinimą,kadnepaste
bėjoneitebevešėjusiobiurokratizmoirkyšininkavimo,
neiRusijoskrizės,sudrebinusiosGediminoVagnoriaus
vyriausybės„perkaitintą“, „žiauriomisakcijomis“ ir
perdidelėmisvalstybėsišlaidomisdusintąLietuvos
ekonomiką.Įpareigojančiųpolitiniųprincipųneturė
jimas lėmė,kadLietuvoskonservatoriaigaliausiai
tapo „ekonominiais konservatoriais“ (Amerikoje ir
DidžiojojeBritanijojepanašiaisatvejaisvartojamas
apibūdinimas),ojųlietuviškaskonservatizmas–„biu

15 oakes hott M., „po li ti cal Edu ca tion“, in: RationalisminPolitics
andOtherEssays,In dia na po lis, 1991, p. 51.

16 Ibid., p. 54.
17 Ku bi lius A., „Sva jo to jų ide a liz mas ir prag ma ti kų kon ser va tiz mas“, 

in:Dienovidis, 1999 04 16–22, Nr. 15 (417).
18 oakes hott M., op.cit.,p. 55.
19 Lau čius V., „Kon ser va tiz mas Lie tu vo je: po li ti nis taps mas ir idė ji nė 

raiš ka“, in:Kultūrosbarai, 1997, Nr. 10, p. 14.
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rokratiniukonservatizmu“(KarloMannheimotermi
nas:biurokratiniamkonservatizmuibūdinga„admi
nistracinėjuridinė“mąstysenairpolitikosproblemų
pavertimasvaldymoteorijosproblemomis20).
Vienasiškalbingiausiųbiurokratiniokonservatizmo

Lietuvojepadarinių–Valstybėstarnybosįstatymas,
rengtas1998–1999m.irpriimtastokiupavidalu,kad
ikišiolnegalinormaliaiveikti.Šiamgremėzdiškam
įstatymui būdinga smulkmeniška reglamentacija,
pasirinktasvalstybėstarnybosmodelisyrarigidiš
kas irsunkiaipritaikomasnedidelėje,neturtingoje
valstybėje,orengtoprojektonuostatosnetmokslo,
kultūros,švietimoirgydymosritimsprimetėkareivi
nėmisdvelkiančiastaisykles.Įstatymoprojektąrengti
buvopakviesti teisinio išsilavinimoneturintyskon
sultantai iš Ispanijos.Nenuostabu, kadVokietijos
MaxoPlanckoViešosios iružsienioteisės institutas
Heidelberge1998m.atsiuntėkritiškąišvadąapiešį
projektą.Apskritaitiems,kasskaitėGeorgoOrwello
„1984uosius“ ir turi supratimąapieJeremyBent
hamo„Panoptikoną“,kaikuriosValstybėstarnybos
įstatymokoncepcijosnuostatosatrodytųgąsdinamai
pažįstamos.Apiebiurokratiniamkonservatizmuibū
dingąmąstysenądaugkąpasakošioįstatymoideologų
požiūris:„Norsmokslasdarnepateikėuniversalaus
visuomeniniųpokyčiųvaldymomodelio,tačiauišaiški
nojųsėkmęlemiančiassąlygas“21.Kadmokslaskada
norspateiksuniversalųvisuomenėspertvarkosmodelį
ir jau išaiškino„sėkmęlemiančiassąlygas“–tikrų
tikriausiastechnokratinės/biurokratinėsutopijos,or
veliškos„šviesiosateities“pažadas.
Ekonominiaikonservatoriaiįsitikinę,kad,išspren

dusekonominesproblemas,visoskitos–politinės,
kultūrinės,moralinės– išsispręssavaime.Pastarą
sias jie,perimdamimarksizmo–leninizmomokymą,
įsivaizduojatikkaipantstatąviršvisuomenėsgyve
nimoesmiųesmės–ekonominiopagrindo.Lietuvoje
tautospalankumąjiemanėpelnysiąįrodinėdami,kad
žmonėsgyvenavisgeriau,nestokiąišvadąleidžiada
rytikaikuriestatistiniairodikliai,irdžiaugdamiesi,
jognepaliaujamaididėjabiudžetopajamos.1999m.
ekonomikosnuosmukioakivaizdojejųretorikavisiškai
atitrūkonuotikrovėsirprivertėatsistatydintivyriau
sybę,kuriojejiedominavo.Šiaismetaisekonominių
konservatoriųidėjinisbranduolyssukūrėatskirą„nuo
saikiųjųkonservatorių“partiją,kuriostolesnislikimas
kažinarvertasdėmesio.TačiauTSpolitinėpadėtis
pokeleriusmetustrukusioekonominiųkonservatorių
vyravimopartijosvadovybėjepablogėjotaip,kad,pa
lyginęjąsupolitikos„ekonomizavimu“kaltintobritų

ekspremjeroJohnoMajorovaldymopabaiga,galime
kalbėtiapiedargilesnękrizę.
Majoruitaippatnerūpėjokonservatizmoprincipų

ir jovyriausybėsvykdytospolitikosatitikimas.Jis
sukiojopartijosvairąbeaiškiosidėjinėsorientacijos,
matėtikekonomiką.Kritikųpožiūriu,taiirtapovie
naišpagrindiniųpralaimėjimo1997m.rinkimuose
priežasčių.„Kadkonservatizmoprincipaibūtųgeriau
suprantami,reikalingasišsamusirpatikimaskonser
vatizmoreikšmėsišaiškinimas,–rašėPoliticalQu-
arterly.–Galbūtpatskeisčiausiaspatarimas,kokį
esudavęsJohnuiMajorui,buvobandymasiškeltišį
klausimą.Ašpatariaupaklaustikiekvieno jovado
vaujamosvyriausybėsnario,kodėl jis (arba ji)yra
konservatorius.Nuošiopasiūlymojoveidasapniuko.
Galbūtjisbuvoteisus,atsisakęstaipadaryti.Tačiau
vienapriežasčių,dėlkuriųmespralaimėjome,buvo
ta,kadleidomekonservatizmuisunykti.Konservato
riaigeraijautėsitikkalbėdamiapieekonomiką.Mes
virtomeekonomikospartija.“22
TSpolitinėsperspektyvospo2000m.Seimorinkimų

priklausysnuoto,kaipbusįgyvendinamas1999m.,
atsisveikinussuekonominįirbiurokratinį„konserva
tizmą“išpažįstančiagrupuote,paskelbtasatsinaujini
mas.Yradukeliai.Vienas–pagalRobertoMichelso
„geležinįoligarchijosdėsnį“:suvadinamųjųpartijos
ideologųpagalbapašalinusnomenklatūrinę„biurok
ratų“viršūnėlę,nebeįstengusiąkontroliuotipadėties
iratsakytiužsavoveiksmus,vadovavimopozicijose
įsitvirtinakiti(išdaliesirtiepatys)žmonės,greitai
nustojantysapeliuotiįideologijąkaipįnebereikalingą
laimėtosvidauskovosįrankįirperimantysankstesnį
vadovavimostilių.Taibūtųmažiausiaiperspektyvus
kelias,pratęsiantisvisiškupartijos sunykimugre
siančią1996–1999m.politinioveikimotradiciją.Ki
taskelias– ideologinisatsinaujinimas.Einantšiuo
keliu,svarbunepatektiįkitokiopobūdžioaklavietę,
kurigrėstųtuoatveju,jeigukonservatizmoprasmės
suvokimokriterijussavonuožiūra imtųnustatinėti
partijosvadovybė, tarsi taibūtųkokionorseilinio
politinėsdienotvarkėsklausimosprendimas.Politi
nėspareigybėssavaimenesuteikiasprendimogalios
aiškinantis,kasyrakonservatizmas,kurisįsivaizduo
jamasjovariantaslaikytinas„tikru“bei„lietuviššku“
irkuris–netinkamu,„vadovėliniu“.
Lietuvoskonservatoriųpolitinį likimąnulemsne

tik jų1996–2000m.valdymopadariniai,bet ir tai,
koksbusidėjinispartijosbranduolysirkaipformuosis
joprioritetaiperartimiausiusmetus.Nuotopriklausys
irkonservatizmo„saulėtekio“praktinėsgalimybės.

20 Man nheim K., „Ide o lo gi ja i uto pi ja“, in:Diagnoznašegovremeni, 
s. 102–106.

21 „orien tuo ti vie šo jo val dy mo re for mos žings niai. Val dy mo re for mų 
ir sa vi val dy bių rei ka lų mi nist ro p. K. Skre bio pra ne ši mas LR Sei me 1998 

m. lap kri čio 12 d.“, in: Respublika, 1998 11 17.
22 Wil letts J., „con ser va ti ve Re ne wal“, in: PoliticalQuarterly, 1998, 

Vol. 69, Nr. 2, p. 113.
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Č ñòąíåòå âūęå ê âąšÿãąì ñïčíîé,
ėčöîì ïîâåší¸òåñü ê îįäîšąì.

Ąėåêñåé Òîėñòîé. Çìåé Òóãąščí

Nagrinėdamassenojolietuviųtikėjimoaptarimąsinte
tiniuoseLietuvosistorijoskursuose,PranasVildžiūnas
padaro liūdnąišvadąapie istorikųnenusimanymą1.
Kadangiesupaminėtasiraš,aptarsiukaikuriasau
toriauspastabas.
„Gudavičius,bendradarbiavęssuNorbertuVėliu

mirengiantBRMšaltinius,stulbinasavoatsparumu
profesionaliemsbaltųreligijostyrinėjimams“(p.384).
Istoriškai„nesiremianiekuo“,yra„pamėgęreligijos
analizeinetinkamąpozityvizmometodą“(p.384),okai
visdėltopasiremia„A.Greimoasmeninenuomone“,
taijųteiginys„mažaipagrįstas“,kadangiVildžiūnas
manokitaip(p.387).Pasirodo,AlgirdoJuliausGreimo
nuomonėsnepatvirtinaTeodorasNarbutas(p.387).
Galima,žinoma,turėtisavonuomonę.Veikiausiaiir

nuorodaįNarbutąskirtajopateiktiemsduomenims.
Tačiaukątuometreikėtųpasakytiapieautoriaustei
ginį,kad istorikaiyraatsparūsprofesionaliemsty
rinėjimamsirniekuonesiremia?Net jeiguGreimas
klysta, o teisus yraVildžiūnas (ką jis dar privalo
įrodyti), jovertinimaiyranetikslūs:bent jauGrei
muiašnesu„atsparus“.Nekorektiškaipateikiamiir
mano teiginiai.Nesumitologas irnesiimuspręsti,
kienoargumentaitvirtesni–JuozoJurginioarPranės
Dundulienės,betpastarajaivelioneiprikergtipažy
minį„nepatikima“(p.385),norintpasinaudotijosir
manonuomoniųsutapimuirtuotikintissustiprinti
savoargumentaciją,nėragražu.Oargumentacijadėl
tonesustiprėja:jukšaltiniųnurodymai,kadlietuviai
deginobelaisvius,niekurdėltonedingsta.Vildžiūnas
bandoišvedžioti,kad„dievųkultasLietuvoje,atro

EdvardasGudavičius

dIS KU SI JA?

Pro et contra

do,žmoniųaukųnereikalavo“irtaibuvo„kariųkaro
žygiųreligijosapraiška“(p.385).Okamtuomet,net
iršiosapraiškospožiūriu,kariaibelaisviusaukojo,
jeigunedievams?
Šiuoatvejusvarbiausiayratai,jog,apeliuodamasį

apraiškas,Vildžiūnas,tonenorėdamas,yrapriverstas
atsižvelgtiįkultopokyčius,taigiirįkariauninkųti
kėjimosavybiųatsiradimą.Tačiau:„SuGudavičiaus
tvirtinimu,esą„kariauninkų,ovėliau–bajorų,terpės
nebepatenkinogananutolęsirneryškusgamtąįkū
nijančiųdievųpanteonas“,sutiktitaippatnegalime“
(p.387).Kaipnesutinkama?Manoapibendrinančio
sakiniopirmasžodis (At si ra du sios)2praleidžiamas,
apiepažyminįneryškusnesakomanieko.MatVėlius
kaiptikkalbaapie„ganaryškiusaukštesniorango
dievus“,juospriešindamas„neindividualizuotomsdva
sioms“3(šiuoatvejuneryškioms).Vildžiūnas,žinoma,
pažymitiknutolimą:„Priešingai,vienaspagrindinių
senosiosreligijoselementų–dievųartumas“(p.387).
Betgikada,kokiuatvejuirkokiedievaiyranutolę(ar
priartėję?).Greimasnurodo:„Norsišpaviršiausjinai
iratrodo„veikli“,faktiškaiLaimaįbedalioherojaus
likimąnesikiša...ŠisroliųpasidalinimastarpLaimos,
lemiančios,irPerkūno,prižiūrinčioirvykdančio,dar
kartąpasitvirtina“;„Laima…yrapirmapradėdievybė,
priklausantisenajaidievųkartai…“4.Taigiaš„nu
ginčijamas“tadievybe,kurios„priartėjimą“kaiptik
priešinuneryškiems(nutolusiems)senesniemsdie
vams5.Artaimanipuliavimas,arneapsižiūrėjimas,
paliekuišsiaiškintipačiamautoriui.
VildžiūnonepasitikėjimasGreimu,net iratskiro

epizodopožiūriu,nėraatsitiktinis.Greimaslietuvių
tikėjimą suvokia kaip besivystantį ir besikeičian
tįreiškinį6.Vildžiūnui labiausiairūpišistikėjimas
kaipvisuma,mažaidominajodetalėsirpokyčiai.Ir

1 Vil džiū nas p., „Is to ri kai apie se ną ją lie tu vių re li gi ją ir mi to lo gi ją: 
Ty ri mų kri ti ka ir at si nau ji ni mo vil tis“, in: NaujasisŽidinysAidai, 2000, 
Nr. 7–8, p. 383–387. To liau nuo ro dos į šį straips nį žy mi mos teks te.

2 Gu da vi čius E.,Lietuvosistorija, t. 1, Vil nius, 1999, [to liau – LI], 
p. 180.

3 Lietuviųmitologija, pa ren gė Nor ber tas Vė lius, t. 1, Vil nius, 1995, 
p. 30.

4 Grei mas A. J., Apiedievusiržmones.Lietuviųmitologijosstudijos, 
chi ca go, 1979, p. 201, 241.

5 LI, p. 180.
6 Grei mas A. J.,op.cit., p. 247: „Ta čiau ne rei kia už mirš ti, kad mi to lo-

gi ja šia pras me nė ra tik kar tą ant vi sa dos nu sta ty ta re li gi nė sis te ma, kad 
tai drau ge ir te olo gi ja, t. y. nuo lat nu si tę sian tis ko lek ty vi nio po bū džio 
mąs ty mas apie sak ra lu mą ir jį iš reiš kian čius die vus, kad mąs ty to jų – 
žy nių, iš min čių – nuo mo nės ga li vie nos su ki to mis ne su si tik ti, vie nos 
ki toms da li nai prieš ta rau ti, vie nos ki tas nu ga lė ti, įsi ga lė ti, tap ti ben dra 
re li gi jos nuo sa vy be“.

7 LI, p. 179: „Su si da rė re tos są ly gos ga lu ti niam pa go niš ka jam ti kė ji mui 
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tuometnepastebima,kad„keistas“(p.383)manosky
relisorientuotasneįarcheologųaprašomuslaikus,oį 
XIII–XIVa.7Taisuprantama,nesVildžiūnuinekyla
klausimas,kaip tikėjimasvystosi.Jispiktinasi: „o
Gudavičiausnuomone,„pagoniųtikėjimasnepasiekė
religijoslygio“.Kaipreaguotiįpastarąjįpožiūrį?“(p.
386).VėlturiucituotiGreimą:„Kitaipsakant,jeigu
religijavadinsime–norstokiadefinicijairnebūtina 
–specifinęmitologijosformą,pasižyminčiąsistemati
zuotosirhierarchizuotosideologijosirjaiatitinkančių
institucijųbuvimu,tailietuviškosiosreligijosbu vi mas 
arne bu vi maspriklausonuosenosioslietuviųtautos,
politiniaipasireiškusiossavovalstybineorganizaci
ja,sampratos“8.OVildžiūnaspareiškia:„Ašnežinau
nė vienos tautos, kuri neturėtų religijos“ (p. 386).
TuometmanbeliekanurodytijauneGreimąarVėlių,
oabėcėlinįžinyną,kurreligijosskirstomosįpirmykš
tes iruniversaliąsias (pasaulines)9.Aštikpasakiau
kitaisžodžiais,pirmykštęreligijąvadindamastikė
jimu.Tačiaučianevienpasirinktoterminoreikalas.
KaipVildžiūnuinėratikėjimo(yravienreligija),taip
nėrairgenties(yravientauta).Ogalyra?Bentjau
yraautoriauspasakymai,kuriemsvisiškaiarnors
išdaliesgaliupritarti:„Viskasnetaippaprasta“(p.
387);„Mesnežinome,kadaatsirandareligija[arjau
ir tuomet religija?– E. G.], ir greičiausiainiekuo
metnesužinosime“(p.386).Sutinku,kadtiksliai(gal
reikėtų irtokiožodžio)nesužinosime,kaipatsirado
tikėjimas(anotVildžiūno,atrodo,religija),jeiturimas
galvojehominiserectivirsmoHo mi ne sa pien te laikas.
Bettuometdarnegalimakalbėtinetikapietautą,
betirapiegentį.Negalimakalbėtiirapiecivilizaciją.
Vildžiūnostraipsnyjepasakymas„Seniausiosmums
žinomoscivilizacijosišnyrajausureliginėmissistemo
mis“(p.386)liekamįsle:arcivilizacijačianeskiriama
nuoarcheologinėskultūros,kaipreligija(universali
religija)nuo tikėjimo (pirmykštės religijos), ar vis
dėltoskiriama?Kogero,taiirpačiamautoriuilieka
mįsle,nesšįkartąnepriekaištingaipavartojęs (gal
cituodamasliteratūrą)civilizacijos–religinėssiste
mosdarinį,jisnelaikoBažnyčiosreligijossusidarymo
rodikliu(p.386–387).Argumentas:„Kultotarnai ir

šiaipnegali taptibažnyčia,nesbažnyčia– taivisa
tikinčiųjųbendruomenė“(p.386).
Nesunkubūtų pasakyti, jog čiamanipuliuojama

daugiareikšmebažnyčiossąvoka.Pakaktųnurodyti
ZenonąIvinskį,kurisaiškiaikalbaapieBažnyčios
kaipkorporacijosarorganizacinėsstruktūros,one
tikinčiųjųbendruomenės,kuriątuometudarreikė
jokurti,prasmę10.Tačiaušiuoatvejuturimenevien
(galbūt tikgalimos)manipuliacijosatvejį.Pasklai
džiaukeliasenciklopedijas.Pasirodo,mūsųtarpukario
enciklopedijojeBažnyčioskorporacijossąvokavisai
nenurodoma11.Tometo trumpojiprancūzųenciklo
pedijaBažnyčiąapibrėžiavisainekonkretizuodama
josreikšmių12,opanašivokiečiųenciklopedijaBaž-
nyčioskorporacijosreikšmęišskiria13.Tokiąreikšmę
jaurandameirmūsųBostonoenciklopedijoje14.Kaip
matome,būtųgalimadaugkąapkaltintinesugebant
geraiapibrėžtivisųžodžiobažnyčiareiškiamųsąvo
kų.Sovietinė istorijosenciklopedijaBažnyčiosben
druomenęirjaivadovaujančiąorganizacijąsujungia
įviena15,omūsųgubernijoslietuviškasvertimasdar
aiškiaušiasabiprasmessulydo16.Galėčiau,kaiptai
daromano oponentas (žr. toliau), apkaltinti jį pa
senusiųarsovietiniųsąvokųpropagavimu,betne
pripažįstuideologiniųargumentavimometodų.Beje,
taibūtųjauirmanomanipuliacija,nessovietiniame
apibrėžime irgimanipuliuojama,vaizduojanttikin
čiuosius„kažkokiamažuma“,norspuikiaisuvokiamos
Bažnyčioskorporacijos ir išpažinėjųbendruomenės
atskirosprasmės.Svarbunetai.Net iratsitiktinis
literatūrospasklaidymasparodosąvokųapibrėžimo
trūkumus.Mokslasnestovivietoje irkiekvienas jo
žingsnis turtina, skaido ir tikslina sąvokųnomen
klatūrą.Kiekvienaenciklopedijaaržinynasgeriau
arblogiau(kieksugeba)taiapibendrina,betvisatai
padaromatiktąkartą.Irtodėlkaišiotimanpanosėn
žodynusaržinynus,kaiptaidarovienaskaunietis17,
tereiškiaviena–pradinukųišimtį.Nekažkuoskiriasi
irkabinėjimasispriepasakymųarpavartotųžodžių,
apiekurįesučiapriverstaskalbėti.
Betgrįžkimeprieautoriausiškeltocivilizacijosklau

simo.„Istorikaiimapamažuapsiprastisucivilizacijų

vals ty bė je to liau plė to tis or ga ni zuo tos vi suo me nės są ly go mis“.
8 Grei mas A. J., op.cit., p. 16.
9Pasaulio religijos.Populiarusžinynas, Vil nius, 1994, p. 128–

130.
10 Ivins kis Z., Lietuvosistorija.IkiVytautoDidžiojomirties, Vil nius, 

1991, p. 290: „be jo kių ko vų su kraš to kil min gai siais, be sior ga ni zuo-
jan ti Lie tu vos baž ny čia, Len ki jos baž ny čios pa vyz džiu, ga vo pir mą sias 
pri vi le gi jas ir sa vo tvir tas tei ses“.

11 Lietuviškojienciklopedija, t. 3, Kau nas, 1935, p. 164.
12 NouveaupetitLarousseillustre, pub lié sous la di rec tion de clau-

de Augé, pa ris, 1929, p. 1343: „Le mot Eglise se dit par ex cel len ce de 
l’Eg li se cat ho li que, apo sto li que et ro mai ne, aut re ment ap pelée Eg li se 
la ti ne ou d’oc ci dent, dont le pa pe est le chef vi sib le“.

13DerkleineBrockhaus.A.Z, Leip zig, 1928, S. 364: „Got tes haus, 
christl[iche] Gem[ein de], Ge samt chris ten heit oder ih re Tei le (Kon fes-
sio nen); relig[iose]OrganisationalsAnst[alt]“.

14 Lietuviųenciklopedija, t. 2, bos ton, 1954, p. 304: „baž ny ti nė at-
ski ros re li gi nės gru pės val džia ar ba ga lia, au to ri te tas“.

15 Ñîâåòñêąÿ čñòîšč÷åñêąÿ ýíöčêėîïåäčÿ, ò. 15, Ì îñêâą, 1974,  
ñ .  7 5 3 :  „ î ñ î į ū é  ò č ï  š å ė č ã [ č î ç í î é ]  î š ã [ č í č ç ą ] ö č č ,  î į ú å ä č í å í č å  
ï îñ  ėåä îâąòåėåé ò îé  čėč  č í îé  šåėčãčč  íą  îñ í îâå  âåš îó÷åíč ÿ  č  
êóėüòą“.

16 Lietuviškoji tarybinėenciklopedija, t. 2, Vil nius, 1977, p. 56: 
„Rel[igi nė] org[ani za ci ja], vie ni jan ti vie nos ku rios re li gi jos se kė jus, tu rin ti 
hie rar chi nę struk tū rą ir reg la men tuo tas rel[igi nes] ins ti tu ci jas“.

17 Žr. Voruta, 2000 04 1, Nr. 13–14 (439–440), p. 3.

dISKUSIJA?
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tyrinėtojų…nuostata,kadvisoskultūrosircivilizaci
josyralygiosirvienodaivertingos...Jospaprasčiausiai
skirtingos,kitokios“ (p. 387).Manšioapsipratimo
įskaitosVildžiūnasneduoda:„Išvardijęsvisągrupę
Viduramžių vidurio bei Vakarų Europos kultūros
vertybių bei pasiekimų, autorius nusprendžia, jog
Lietuvojekliūtisšiemsdalykamspasiektibuvoraš
toneturėjimas.Daugiauneiprieššešisšimtusmetų
Dusburgietisteigė,jog„prūsai…neturėjorašto…““(p.
387).Šitaipišvadinusmanoteiginįkryžiuočiųkroni
ninkomąstymu,esupribaigiamas:„Matyt,taiišties
labaibaisu“(p.387).Galiuatsakyti:taip,ištikrųjų
labaibaisu.Irkadtaipbaisunebūtų,visigalutinai
nenusigėręmūsųšiek tiek civilizuotosvisuomenės
tėvairūpinasi,kadjųvaikasateitųįmokyklą.„Kas
skaito,rašo,duonosneprašo,“–sakomūsųliaudies
išmintis.Nepagoniškųlaikųliaudies.Anoji liaudis
buvo„skirtinga,kitokia“.„Skirtingi,kitokie“buvoir
prūsai.Buvo,tikkurjieyrašiandien?Irbesišaipant
išPetroDusburgiečio(kliuvoirjam,nabagui),Vildžiū
nui,žinoma,irįgalvąneatėjo,kadšiokronikininko
požiūrisparodo,kiekvėlyvųjųviduramžiųEuropos
žmogusbuvo jautolipalikęssavoankstyvųjųvidu
ramžiųpirmtaką.EilinisXIVa.ho mo li te ra tusDievo
pažinimąsiejosuraštokultūra,kaituotarpuXIa.
eruditasPetrasDamianisteigė,kadfilosofijatėrate
ologijostarnaitė.Kurmanopasakyta,kadpagoniškos
Lietuvoskultūranebuvovertinga?Aš irgi tvirtinu,
kadjibuvo„skirtinga,kitokia“.JeiVildžiūnuinepa
tinkamanokonkretizavimas,koksbuvošisskirtumas
arkitoniškumas,taipirmiausiajisturipareikalauti,

kadpaliktasantriemsmetamsmokinysnebūtųvadi
na mas at si li ku siunuosavobendraklasių.
Straipsniopabaigojedaugpostringaujamaapiere

ligijosreikšmęcivilizacijųraidoje(p.387).Kuraštai
neigiu?Betvėlturiupažymėti,kadreikiažinoti tų
dalykų,apiekuriuosnorimadiskutuoti,vietą.„Supra
tingitielietuviai–keičiasaureligijaskaipkojines,
irvisiemsgerai“ (p.387).O jeipriminsiuVytautą,
kuristaipirdarė?Primenu,betneapibendrinu,nes
apibendrinti reikiamokėti ir juokaujant. Ir jei jau
kalbameapiereligiją,pacituosiudarvienąautorių:
„Re li gion préscrite,kuriosmokė kunigai, pamažu
formavovisuotinįmentalitetą:tuometu,kaitautos
atsivertimasdaugmažreiškė,kadseniejidievaipakei
čiaminaujuDievu...Taitikėjimolobiaiiratsidavimas
jiems,kuriereliginiamvienuolynųirkatedrųelitui
beidaliaipasaulietinėsaukštuomenės seniaibuvo
savaimesuprantamasdalykas, liaudyjepaplito tik
tada,kaisavoveikląpradėjoelgetaujančiųvienuolių
ordinai…“18Ar tokiosproblemos iškilopagoniškoje
Lietuvoje,kurnebuvorašto?ArįmanomaapieXVa.
Lietuvąparašytitokiąstudiją,kaipJohanoHuizingos
„Viduramžiųruduo“?
Kartoju:nuorodosįNarbutą,prieštaraujantGrei

mui,nelaikaušiųautoriųsupriešinimu.Tačiaušitaip
diskutuojantreikėjovisdėltosuprasti,kąsimbolizuoja
tokssugretinimas.

EdVARdAS GUdAVIčIUS

18 Europosmentalitetoistorija, su da rė pe ter din zel ba cher, Vil nius, 
1998, p. 102–110.
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TeologasAltasšioamžiausviduryjenurodė,kadmir
tiesbausmėsklausimasesąsegzistencinis,žmogaus
rūpesčiodėlsavosaugumoklausimas,todėlkrimino
loginiaiargumentaidėlmirtiesbausmėsvisuomenę
silpnaiteveikią1.Susipažinussušiuolaikiniaispasi
sakymaismirtiesbausmėsklausimu,greitaigalima
įsitikinti,kadšisargumentasšiandiennedominuoja
aptariantmirtiesbausmėsproblemą.Foucaultidėjų
veikiamifilosofailinkębausmę,kartuirmirtiesbaus
mę,aptartigalios,disciplinavimo,disciplinuojančio
reginiosąvokomis2.Istoriniaifaktailiudija,kadšiame
šimtmetyjedaugumaEuroposvalstybiųmirtiesbaus
mėspraktikosatsisako.VDRbuvopirmojiRytųbloko
valstybė,1987m.atsisakiusimirtiesbausmės.Lietu
voje1998m.gruodžio21d.įstatymumirtiesbausmė
pakeistalaisvėsatėmimuikigyvosgalvos3.
Dvimirtiesbausmėsaptarimoperspektyvosveda

prieskirtingųklausimų.Jeigumirtiesbausmėyra
viešas ir tiesioginisvaldžiosgaliospasireiškimas4,
taimirtiesbausmėspanaikinimasgalireikštijossil
pnumąarbakitossferosgaliaireikštiatradimą.Kita
vertus,jeigumirtiesbausmėkilusiišbaimėsdėlsavo
žemiškobuvimo5,taijosatsisakymasžymisugebėjimą
atrastibūdusjąįveikti.
MirtiesbausmėspanaikinimoLietuvojeistorijadaž

niausiaisuprantamakaipvaldžiosgaliosperkėlimo
išdava.Pirmiviešidebataidėlmirtiesbausmėsmūsuo
seprasidėjoapie1997m.,taigikažinarmirtiesbaus
mėspanaikinimo1998m.būtinybėkiloištiesioginių
irvisuomenėjeaiškiaiišreikštųporeikių.Šįįvykįjo
rengėjaisupratokaipbūtinąžingsnįvalstybeipereiti
išvienospolitinėsstruktūrosįkitą.Argumentuojant
priešmirtiesbausmę,dažniausiaipasitelkiamipoliti
niaiteisiniaiargumentai:mirtiesbausmėnederasu

MIR TIES bAUS Mė: TARp TEI SėS bAUS TI IR 
EG ZIS TEN cI NIo Rū pES čIo

NerijaPutinaitė

LietuvosRespublikosKonstitucijabeitarptautiniais
teisiniaisvalstybėspasirašytaisaktais,nes„Mirties
bausmėspanaikinimasyrairnarystėsEuroposSąjun
gojesąlyga,norsjoksEuroposSąjungosteisėsaktas
tokiosformaliossąlygoskolkasnenustato“6.
Mirtiesbausmėspanaikinimastuometuvisuome

nėje,besirūpinančiojetiesioginiųporeikiųtenkinimu,
radikaliųdiskusijųbeiplatesnioatgarsionesusilau
kė;vėliaupasirodėkeletassocialiniųteisiniųstudijų7.
Kadangivisuomenėsnuomonėapiešįklausimąnėra
susiformavusi,dabarjis,partijomsautsaiderėmssie
kiantpopuliarumo,iškeliamaskaipraginimasatsta
tytibuvusiądalykųpadėtį,grąžinantmirtiesbausmę
įBaudžiamąjįkodeksą8.Tai,jogLietuvospolitiniame
gyvenimemirtiesbausmėsklausimaskartaistampa
manipuliacijųpriemone, lyg ir liudytųšioreiškinio
interpretacijosa lãFoucault svarumą.Kitavertus,
šios praktikos atsisakymą bet kurioje visuomenė
jelydi jospiliečiųklausimaiapiesaugumąbeisim
patijosdėlskirtingųpriežasčiųiškylantiemsmirties
bausmės,kaipšįsaugumąužtikrinančiospriemonės,
propaguotojams.MirtiesbausmėsatsisakymasLie
tuvoje,nors irpaskatintaspolitiniųsusitarimųbei
tarptautiniųteisėsaktų,Vakaruoseturėjonetrum
pąteisėspraktikosklaidų, įvairiųmirtiesbausmės 

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.

1 Alt H.-p., DasProblemderTodesstrafe, München, S. 167.
2 Žr. Fou cault M., Disciplinuotiirbausti:kalėjimogimimas, vert. M. 

daškus, Vil nius, 1998; taip pat Aras se d., DieGuillotine:dieMacht
derMachineunddasSchauspielderGerechtigkeit, Rein beck bei 
Ham burg, 1988.

3 Žr. Valstybėsžinios, 1998, Nr. 115–3239.
4 Žr. baud ril lard J.,DersymbolischeTauschundderTod, München, 

1991, S. 263.
5 Žr. Alt H.-p., op.cit., S. 168.
6 „Lie tu vos Res pub li kos Kon sti tu ci nio teis mo nu ta ri mas dėl Lie tu vos 

Res pub li kos bau džia mo jo ko dek so 105 straips nio sank ci jo je nu ma ty tos 
mir ties baus mės ati ti ki mo Lie tu vos Res pub li kos Kon sti tu ci jai“, 1998 m. 
gruo džio 9 d., in: Valstybėsžinios, 1998, Nr. 109–3004.

7 Mirtiesbausmė–bausmėvisuomenei:tarptautinisprojektas, par. 
N. Son gai la, Vil nius, 1998; dob ry ni nas A, Ka tuo ka S., Mirtiesbausmė
Lietuvoje:teisiniaiirsociologiniaiaspektai, Vil nius, 1999.

8 Apie tai šių me tų rug pjū čio pa bai go je pa reiš kė ma žai įta kos Lie tu-
vo je tu rin čios Tau tos fron to ko a li ci jos at sto vas, Sei mo na rys Ri man tas 
Sme to na.

etika
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vykdymopraktikųbeijosapmąstymopriešistorę.

VALS TY bė, įSTA TY MAS IR TEI Sė bAUS TI

IkipatXIXa.pradžiosmirtiesbausmėsbuvonetik
plačiaitaikytos,betirvykdytosviešai,beto,nusikal
tėlioprisipažinimuiišgauti,kurisbūtinas,kadbūtų
paskelbtasnuosprendis,taikytikankinimai.Naujųjų
laikųfilosofaiapmąstėne tikpi
lietinėsvalstybėspagrindus,iškėlė
mintį,kadbausmėyraįstatymųpa
žeidimopasekmė,tačiauirklausė
apietai,kassuteikiateisębausti.
Hobbesas,mirtiesbausmęapibūdi
nęskaipaukščiausiąkūnobausmę,
svarstoproblemą–kaipatsitinka,
kadpilietisperleidžiakitamteisę
naudotipriešjįprievartą,kaipa
čiosvisuomenėssutartiesidėjayra
gintivienaskitą.Hobbesasnurodo,
kadvalstybėspagrindeesantinu
matytateisėįtokiuspoelgius,kurie
būtinijaiišlikti.Šiteisėleidžianti
priversti,žalotiaržudyti.Toksir
esąskiekvienosteisėsbausti,prak
tikuojamoskiekvienojevisuomenė
je,pagrindas9.
Suklausimuapie tai, arkūno

bausmės,ypačmirtiesbausmė,de
rasuvisuomenėssutartiesidėja,
susijusidaugpraktiškesnė–baus
mės funkcijos valstybėje – pro
blema. Hobbeso apmąstymuose
atrandamenetikėtą ir ištometo
praktikų,nukreiptųįvisuomenės
atgrasymąnuonusikaltimų,tie
siogiaineplaukiančiąmintį,kad
bausmėstikslasesąsnusikaltėlio
gerinimasarkitųgerinimasjopavyzdžiu.Bausmėstu
rinčiosžmoniųvaliądarytilankstesnępaklusnumui10.
Naujaisiaislaikaisįsitvirtinoidėja,kadvalstybė,at

stovaujantiįstatymui,yratikrasisbaudėjas,obausmės
tikslasesąsapsaugotiją,t.y.visusjospiliečius,nuo
galimųnetikšio,betirkitųnusikaltėliųišpuolių.Ne
galimaneigti,kadšiaprasmebausmėturėjoatliktidis
ciplinuojantįvaidmenį.Sušiabausmiųpraktikaderėjo
irviešomirtiesbausmėsvykdymopraktika.Naujųjų

laikųpradžiosfilosofai,pabrėžęįstatymųviešumoir
jųtaikymovalstybėjesvarbą,viešamemirtiesbausmių
vykdymeįžvelgėvienąviešųvalstybėsgyvenimoap
raiškų.Teisinispilietinėsvalstybėspagrindųkūrimas
rėmėsiįsitikinimu,kadbausmėesantineišvengiama
valstybėsišlikimoirtvirtėjimopriemonė.Kitavertus,
buvorūpinamasinetikvalstybės,betir jospiliečių,
kankinamaibaigiančiųgyvenimą,likimu.Kankinimai

tuometuteisinėjepraktikojebu
votaikominetikprisipažinimui
išgauti,kankinančiosbūdavo ir
viešaiatliekamosmirtiesbaus
mės.
VanDülmenas,atlikęsplačią

XVI–XIXa.pradžiosmirtiesbaus
mėspraktikosanalizę,teigia,jog
ikipatXIXa.pradžiosdažniau
siaibuvobaudžiamaremiantisne
moderniomisidėjomis,otradici
nėmiskankinimųbeiskausmin
gosmirties lydimomisbaudimo
praktikomis.Jisatskiriatradici
nę,pasibaigusiąXIXa.pradžio
je,irmoderniąbausmėspraktikos
epochas,teigdamas,kad„Tradi
cinei visuomenei buvo svetima
mintisnusikaltėlįgerintibausme
beibausmęsietisunaudavisuo
menei“11. Tik XIX a. pradžioje
visuotinaiįsitvirtinusinuostata,
esąnaudingiaupatįnusikaltėlį
atskirtinuovisuomenės,onevi
suomenęgąsdinančiaiveiktižiau
riaibaudžiantnusikaltėlį.
CesareBeccaria,pasibaisėjęs
viešaivykdomomisbausmėmis,
1764 m. išleido knygą „Apie
nusikaltimus ir bausmes“12.

Naujieji laikai sunaujomismintimispaveldėjo se
nasbaudimopraktikas,prieškuriasbuvonukreipta
filosofokritika.Norsnevienasnetiktometo,betir
vėlesniųlaikųfilosofųBeccaria’osargumentussuprato
kilusiusiššfilosofosilpnumo13,tačiauknygasusilau
kėdaugybėsšalininkų.Beccarianeatsisakėminties,
kadbausmėyrabūtinapriemonėvisuomeneiišlikti,
tačiaukritikavopatįbausmių,kailiepsnosesąmai
tinamosgyvųžmoniųkūnais,pobūdį.Visuomenęesą

9 Hob bes T., Leviatanas[arbabažnytinėsirpilietinėsvalstybėsmate
rija,formairvaldžia], vert. K. Ras te nis, Vil nius, 1999; žr. 28 ir 30 sk.

10 Ibid., 30 sk.
11 Van dülmen R., TheaterdesSchreckens:GerichtspraxisundStraf

ritualeinderfrühenNeuzeit, München, 1995, S. 179.
12 be ka ri ja č., Apienusikaltimusirbausmes, vert. R. bu ro kas, Vil-

nius, 1992.
13 Kaip tik to kia yra Ap švie tos fi lo so fo Im ma nu e lio Kan to nuo mo nė. 

Jis bec ca ria’ os ar gu men tus prieš mir ties baus mę kaip ne su de ri na mą su 
vi suo me nės su tar ti mi pa va di no so fis ti ka ir tei sės iš krai py mu, ki lu siu iš 
jaus min gu mo ir afek tuo to hu ma niš ku mo; žr. Kant I., „Me tap hy sik der 
Sit ten“, in: Kant I., WerkeinzehnBänden, Hrsg. v. W. Weis che del, 
darm stadt, 1983, bd. 7, S. 457.

14 Žr. Eme le J., DieUnrechtmäßigkeitderTodesStrafe, Gie sen, 
1817, S. 29.

Miestiečių bausmės. Iliustracija iš Sebastiano 
Münsterio knygos „Kosmografija“ (1552)
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būtinabausmėmisatgrasintinuonusikaltimų,tačiau
užmirtiesbausmętaidauggeriaugaliatliktiįkalini
masikigyvenimopabaigos,priverčiantnusikaltėlius
dirbtisunkiusdarbus.Vienmintisapietokįniekingą
likimą,manėBeccaria,turėtųsukrėstikiekvieną,ke
tinantįpažeistiįstatymus.
Beccaria’osnuopelnupradedamaklaustiirapietai,

arbūtinanusikaltėlįžalotiarbasunaikintifiziškai,
kaivisuomenęnuojogalimaapsaugotijįizoliuojant.
Nusikaltėlįnubaudusmirtimi,jisnetikneperauklė
jamas,betužkertamaskeliastolesniamperauklėjimo
vyksmui.XIXa.pradžiojekartojamiargumentai,kad
mirtiesbausmėprieštaraujavisuomenėssutarčiai,o
betkuriosbausmėstikslasyraužbėgtinusikaltimui
užakių,vadinasi,problemaspręstinanusikaltėlius
saugiaipatalpinuskalėjime,juospriverčiantužsidirbti
pragyvenimui,onesunaikinant14.
Šiųargumentųpaveiktiįstatymųleidėjaišvelnino

mirtiesbausmęnustatančius įstatymusbeimirties
bausmėsvykdymą15.Norsteisininkųatlikti tyrimai
liudija,kad jauXVIIIa.pabaigojemirtiesbausmių
kiekis,lyginantsukitomisbausmėmis,gerokaisuma
žėjo,deginimasantlaužonepraktikuojamas,obau
dimoratuatvejųpasitaikoitinretai,mirtiesbausmė
manomaesantiefektyviausiabausmė.Daugiausiajų
visdarskiriamaužapiplėšimusirvagystes, tačiau
jųsantykis,palygintisubausmėmisužnužudymus,
imamažėti,oužsantuokoslaužymąskirtųbausmių
pasitaikotikvienetai16.
Keičiantispožiūriuiįbausmęapskritai,pradėtaat

sisakytiviešomirtiesbausmiųvykdymopraktikos.
Naujųjųlaikųidėjospakeitėnetikįstatymųleidėjų,
betirvisuomenėsnuomonę.Žmonespradėjopiktinti
viešosmirtiesegzekucijos.Kitavertus,viešosbaus
mėspraradonetikauklėjamą,bet irdrausminamą
beidisciplinuojamąfunkcijas.
Paradoksalu,tačiauyrapasitaikę,kaiviešosmir

tiesbausmėsvykdymoatsisakytakaiptiksiekiant
valstybėjeįvestidaugiautvarkos.XIXa.antrojepu
sėjeviešosmirtiesbausmiųegzekucijosbuvotapu
siosvisuotinėmisliaudiesšventėmis,nutolusiomisnuo
pradinio,džiaugsmodėl išrautosdarvienosblogio
šaknies, idealo.VienojeXIXa. vidury buvo viešai
įvykdytamirtiesbausmė.Egzekucijosdienąmiesto
aikštėjesusirinkominiosžmonių,prekeiviaiprista
tėbūdelių, įsisiūbavotikra liaudiesšventė,kurioje
gausiai pardavinėtos „vargšo nusidėjėlio dešrelės“
bei „kartuviųalus“.Dienabaigėsi įsilinksminusios

liaudiessukeltomisbaisiomismuštynėmis,pokurių
valdžiainelikoniekokitakaipmirtiesbausmėsvyk
dymoegzekucijas išviešosaikštėsperkelti į tylų ir
uždarąkiemelį17.XIXa.viešamirtiesbausmėprarado
patrauklumą, josatsisakytabeveikvisoseEuropos
valstybėse.Šioamžiauspirmojepusėjeviešaimirties
bausmėvykdytatikDanijojeirPrancūzijoje.
1848–1850m.daugelisVokietijos irŠŠveicarijos

miestųatsisakė irmirtiesbausmės.Vėliau ją, tie
sa,vėl įvedė, tačiaumirtiesbausmėsatvejųbeveik
nepasitaikė.XIXa.pabaigojeAnglijojebuvo įkurta
SocietyfortheAbolitionofCapitalPunishment.Nors
iki šiol išlikusinuostata,kadvalstybėyravienin
telissubjektas,galintis imtisatsakomybėsužbau
dimąmirtimi,tokiapraktika,ką jaubekalbėtiapie
kankinimusarviešąkankinančiąmirtiesbausmės
egzekuciją,šiandienneatrodoesantibūtinapriemonė
visuomenėstvarkaiišlaikyti.
Naujųjųlaikųpradžiojesteigiantispilietinėmsvals

tybėms, valdžia dėl visuomenės apsaugojimo įgijo
teisęatimtivalstybėspiliečiųteises,netteisę įgy
vybę.Šiandienmusgalistulbintineatitikimaitarp
nusikaltimų irbausmių,kuriųpavyzdžiųgausu to
metopraktikoje.Istorinispožiūrisleidžiateigti,kad
pilietinėvalstybėšiuometunegyvenaegzistencinės
grėsmėssąlygomis, todėl,piliečiųsaugumągalėda
maužtikrintikitomispriemonėmis,nesinaudojasavo
teisebeinesiimaatsakomybėsatimtiišsavopiliečių
gyvybės.

TEI Sė Jų IR MoKS LI NIN Kų AT SA Ko MY bė: KLAI-
doS IR Iš RA dI MAI

Nusikaltėlioatpažinimoirmirtiesbausmėsvykdymo
grandyje,netesantįstatymams,leidžiantiemsskirti
mirtiesbausmę,glūdi irkonkrečiųžmonių, išaiški
nančiųnusikaltėlį,skiriančiųjammirtiesbausmębei
jąvykdančių,atsakomybė.XVIIIa.pabaigojeBent
hamas,argumentuodamaspriešmirtiesbausmę,nors
irsutikdamas,kadtaiesantiefektyviausiabausmė,
teigė, jogpasitaikančiosbaudimoklaidosbaudžiant
mirtimiyraneatšaukiamos18.XIXa.pagrindinistei
sininkųargumentaspriešmirtiesbausmębuvopa
grįstassavoatsakomybėsribųsuvokimu,pripažįstant,
kadteisminėjepraktikojepasitaikoklaidų.Šiteisėjų
atsakomybėbuvoirikišiolliekavienaspagrindinių
argumentavimopriešmirtiesbausmępagrindų.Bū
tanetatvejų,kai išvisatsisakytamirtiesbausmės

15 Flec kens tei nas ap ta ria Eu ro pos vals ty bių mo nar chų ini cia ty vas 
XVIII a. ant ro je pu sė je at si sa kant mir ties baus mės; apie tai žr. Flec-
kens tein M., DieTodesstrafeimWerkCarlJosephAntonMithermeiers 
(1787–1867), Frank furt a. Main, ber lin, bern, New York, pa ris, Wien, 
1992, S. 36–39.

16 Ibid. Van dülme nas pa tei kia iš sa mią kai ku riuo se Vo kie ti jos mies-
tuo se XVI II a. vyk dy tų baus mių sta tis ti ką.

17 Žr. Ibid., S. 147.
18 Žr. bent ham J., AnIntroductiontothePrinciplesofMoralsand

Legislation, New York, 1948, p. 200.
19 „Lie tu vos Res pub li kos Kon sti tu ci nio teis mo nu ta ri me“ mi ni mas JAV 

at lik tas ty ri mas, nu sta tęs, kad 1900–1985 m. 350 nu teis tų jų, nu baus tų 
mir ties baus me, bu vo ne kal ti.
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praktikos,aptikus,jogteisėjassuklydo.Iršiandien,
pasisakantpriešmirtiesbausmę,pateikiamiskaičiai,
rodantys,jogteisėjųklaidosneišvengiamos19,omirties
bausmėsatvejujųklaidosnepataisomos.
Paminėtinišioamžiauspradžiosteisėsprofesoriaus

Liepmannoargumentaipriešmirtiesbausmę20.Jis
pasitelkiaXIXa.pabaigosirXXa.pradžioskrimino
loginęstatistiką,kadparodytų,jogmirtiesbausmių
skaičiusneturitiesioginioryšiosuįvykdytųžiaurių

nusikaltimų skaičiumi, kartu paneigdamas gąsdi
nančiąmirtiesbausmės reikšmę.Mirtiesbausmės
efektyvumasneatsveriąsgalimųsuklydimų, „teisi
nėsžmogžudystės“,pasekmių.
Teisininkainetikpateikiaįvairiausiasgalimasiš

imtisarklaidųpriežastisskiriantmirtiesbausmę,
betiškeliairkaikuriuosnusikaltimomotyvus.XIX
a.pradžiojepradėtaskreiptidėmesys įgalimusne
įprastusnusikaltimų,užkuriuosbaudžiamamirtimi,
motyvus: „Yra įtikima, jogkaikurienusikalstatik
dėl to,kadbūtųnuteistimirti,kadangigyvenimas
jiemsgalibūti tapęsnepakeliamas,o jie–neturėti
tiek jėgų irstiprumo,kadpatys jįužbaigtų“21.Tuo
metususidomėjusžmogauspsichika,pradėtaargu
mentuoti,kadnemažaižiauriųnusikaltimųįvykdo
nenusikaltėliai, obepročiai.Yrapasitaikęatvejų,
kadpomirtiestoksžmoguspripažįstamasnepakal
tinamu.1897m.Buržemirtiesbausmėbuvoįvykdyta

nusikaltėliuiBacheriui.Medikamspaskelbusišvadas
apie jobūklę,atsakingamvaldžiospareigūnuiteko
tikpasiguosti,kadnuteistammirtinegalimapadaryti
skrodimo,koljamneįvykdytamirtiesbausmė22.
Nesitenkinamairtuo,kadnusikaltėlisprisipažįsta

įvykdęsnusikaltimą.Liepmannasminiatvejį,anotjo,
atskleidžiantįnusikaltėliosilpnaprotystę.1849m.už
trisžiauriusnusikaltimussuimtasvagisSiegelis.Jis
greitaiprisipažino,papasakojosmulkiausiasnusikal
timųįvykdymodetales,buvonuteistasmirti.Jobylai
pasiekusTeisingumoministeriją,atsitiktinaipaaiš
kėjo,kadnuteistasisturįstvirtąalibivisiemstrims
nusikaltimams.Žmogusprisipažinęs,nesišsigandęs
kalėjimoirpasirinkęsmirtį,oneįkalinimą23.
Silpnaprotystė, nepakeliamos gyvenimo sąlygos,

jausmųstaigaaptemdytasprotaspatenkaįteisinin
kųakiratįkaipgalimosnusikaltimųpaskatos.Neiš
vengiamaiatsirandanuomonė,kadtokiųnusikaltimų
blogįgeriausiapašalintinegriežtaibaudžiant,ogy
dant,gerinantmaterialinįpiliečiųbūvįbeikultivuo
jantžmoniųtarpusaviosantykius.Vystantisžmogaus
mokslams,įnusikaltėlįpradėtažiūrėtinetikkaipį
pilietį,įvykdžiusįnusikaltimą,tačiauirkaipįgyve
nimobeivisuomenėsaplinkybiųsuformuotąžmogų.
Teisėjovaidmuoskiriantnelaisvėsatėmimobausmę,
kuriosmetunusikaltėlisgalėtųpasikeisti,omirties
bausmę,taposunkiaipateisinamas.Susiformavusioje
pilietinėjevalstybėje,kuriojebausmėsuprantamakaip
perauklėjimoirgerinimopriemonė,netneklaidingi
teisėjųmirtiesnuosprendžiaiatrodoesąperviršinės
irsuesančiavisuomenėsbūklenesiderinančiosprie
monės.Visuomenė,išaugusiišbūtinoapsisaugojimo
metų,savotvarkossergėtojamspradedakeltidaug
mažesniusreikalavimus.
Sumirtiesbausmėspraktikasusijusinetikteisėjų,

betirjosvykdytojųatsakomybė.Šiandien,sukaupus
gausiasžiniasapiežmogauskūnąbeiištobulinustech
niką,praraja tarpgyvybės irmirtiesgalibūtiper
žengtanepastebimai.TamnereikianetjauNaujaisiais
laikaispatobulintų įrenginių,mumsšiandiensavo
masinionaikinimoidėjakeliančiųšiurpą,nereikiair
budelio,antkuriopečiųkristųatsakomybėtiksliai,
nedrebančiarankaįvykdytinuosprendį.
MirtiesvykdymoinstrumentųpatobulinimaiXVIIIa.

buvoatliekamihumanizmotikslais,užjaučiantvarg
šąnuteistąjįirnorintpalengvintijokančias.Mokslo
vystymasisskatinodiskusijasirapiegalimybęmirties
bausmę, jei jiyraneišvengiama,padarytinaudingą
visuomeneiirmokslui.Diderot,remdamasistuo,kad
anatomijosstudijomsparankiauveiktisugyvu,one

Vedimas į kartuves. XVI a. Raižinys

20 Liep mann M., DieTodesstrafe:EinGutachtenmiteinemNach
wort, ber lin, 1912.

21 Eme le J.,op.cit., S. 28–29.
22 Žr. Liep mann M., op.cit., S. 136.

23 Žr. Ibid., S. 163.
24 Žr. Aras se d., op.cit., p. 41.
25 Apie to kios ma ši nos idė jos įgy ven di ni mo is to ri ją žr. Aras se d., 

op.cit., p. 20–28.
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sumirusiukūnu,„Enciklopedijoje“nusikaltėliussiūlo
baustivivisekcija.Nusikaltėliomirtisantmedicininių
bandymųstalo,jįprofesionaliaistebintgrupeimedikų,
yrasekuliarausmąstytojo,mirtiesbausmęsuvokian
čiokaipgyvybėsatėmimofaktą,idėja.Naujųjųlaikų
pradžiojebudelisvisdarbuvoreikšmingaišvisuome
nėsišstumta,visuomeneibūtina,mirtiessakralumo
paženklintafigūra,kėlusisiaubąirpagarbą,kaipir
joatliekamasamatas24.Tobulinantmirtiesbausmės
vykdymoinstrumentus, įmirtįpradėtažiūrėtikaip
įžmogausgyvenimopabaigosfaktą.
NorsDiderotpasiūlymasvisuomenėjeirneprigijo,

medikųpagalbabuvotobulinamosmirtiesvykdymo
priemonės.MedikasGuillotinapradėjonaująerąbaus
miųpraktikoje,pasiekęs,kadnaujaefektyvidaktaro
Louisoišrastagyvybėsatėmimomašinakuogreičiau
būtųpradėtataikytipraktikoje25.Perdušimtusmetų
mirtįnešantys instrumentai tapo tokie tobuli,kad
pirmosiosmašinosbei„daugiavietės“giljotinossta
tymoprojektaimumsgalipasirodytibanalūs.Šian
dienžmogusgaliprarastigyvybębeveiksavaime,be
niekienoįsikišimo.
Galimybėslengvaiatimtigyvybębei jaučiamagy

vybėsvertėsdisproporcijaverčiajaustiirdauggeriau
matomąatsakomybęjąsaugant.Išryškėjažmogausgy
vybėspažeidžiamumas,susidūrussujopatiesišrastais
irjokūnuisunaikintipuikiaipritaikytaistechniniais
prietaisais,tadiškylabūtinybėnuojoapsaugoti.Šią
atsakomybęsavokailiupatyrė irpirmosiosmirties
bausmėsmašinosišradėjas.Matydamas,kaipplačiai
galibūtipritaikytašinaujovė,beinegalėdamassusi
taikytisufaktu,kadmašinaiprigijojo(„giljotina“),o
netikrojoišradėjovardas(„luizetė“),Guillotinasukūrė
nuodingaspiliulesirdalijojasdraugamstamatvejui,
jeikadatektųsujasusidurti.Ištobulintimirtiesin
strumentaisudarosąlygasmirtiesbausmęvienumetu
įvykdyti ne vienam irne grupei žmonių, o tokiam
kiekiui,kokįgalinumatytijosvykdytojai.Akivaizdu,
jogteisinismirtiesbausmėsatsisakymasgali jeine
užkirsti, taibentapsunkintikeliągalimaitotalinei
mirtiesbausmėsįgyvendinimopraktikai.

NU SI KAL Tė LIo GAR bė: KAN TIš KAS AR GU MEN-
TAS UŽ MIR TIES bAUS Mę

KantasyravienasiššnedaugelioNaujųjųlaikųfi
losofų,nurodęssąlygas,kuriomismirtiesbausmėyra
būtina.Kantasnemanė,kadmirtiesbausmėsreikia,
idantvisuomenėbūtųatgrasintanuonusikaltimo,
kadįvykdžiusmirtiesbausmęnusikaltėliuivisuome
nėgalibūtiperauklėta.Dorovėsmetafizikoje, teisės
teorijaiskirtojedalyje,jispasitelkiamoralinįgarbės
argumentą,parodydamas,kadyranusikaltimų,už
kuriuosnegalimajokiakitabausmė,tikmirties.

Kantasnumatėkelisatvejus,kaibūtinaiskirtina
mirtiesbausmė.Tai–dvikova,kūdikiųnužudymas,
tėvynėsišdavimasbeikitožmogausnužudymas.Rei
kalaudamasmirtiesbausmėsužtėvynėsišdavimą,šį
nusikaltimąsupratokaipbandymąnužudytitėvynę
(parricida)26.Pažymėtina,kadKantasmirtimiragina
baustibetkurįbentkiekprisidėjusįprienužudymo.
PačiamežudymoakteKantasįžvelgiatokįnusikalti
mą,atlygioužkurįsvėrimas,bandymaspakeistikokia
kitabausme,išeinaužteisininkųkompetencijosribų.
Kantasnekalbaapietai,kaipturėtųbūti įvykdyta

mirtiesbausmė,norsirgriežtaipasisakopriešteismo
pavertimąmedicininekolegijairpriešnorussunusi
kaltėliuatliktijogyvybeipavojinguseksperimentus.
SavoargumentusKantasrėmėpatiesiškeltairiš

plėtotažmogiškumo,paremtosavosuprastairįsisąmo
nintažmogausverte,samprata.Šiosvertėsperspekty
vojetoksnusikaltimaskaipkitožmogausnužudymas
yraneįsivaizduojamas.Kantasargumentuoja:„Todėl
kokįnepelnytąblogįtukitamsukeli,daraitaipats
sau.Pykstiant jo,pykstipatsantsavęs,apvogi jį,
apvogipatssave,suduodijam,suduodipatssau,nu
žudaijį,nužudaipatssave“27.Jisteigia,kadtiktaip
apibrėžtaatlygioteisė(Wiedervergeltungsrecht)galinti
tiksliainustatytibausmėskiekybęirkokybę.
Apvogdamaskitą,sukurisąlygas,kuriomisvisi,tu

rintyskokiąnorsnuosavybę,tampanesaugūs.Beabe
jo,jiemsnegresiamirtis,tačiaujieprarandanuosavy
bėssaugumą.Tokiojesituacijoje joksžmogusnieko

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

26 Ibid., S. 440.
27 Kant I., op.cit., S. 453–454.
28 Ibid., S. 456.
29 Au gus ti nus A.,VomGottesstaat, Zürich, 1955, bd. 2, XXI kn., 

14 sk.
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neturėtųirniekonegalėtųįgyti,oišgyventigalėtųtik
maitinamaskitų.Kantasdaro išvadą,kadžmogus,
kuriantistokiąsituaciją,turėtųišgyventijospasek
mes,būtinubaustaslaikinosvergystėsbausme.
Jeikasnužudo,taiprivaląsmirti, irtamnesąjo

kiųteisingumopatenkinimosurogatų.Nenužudžiusi
žudiko,taiyraneprivertusi jopatirtisavoveiksmų
pasekmės,tautagalintipatipatirti,kąreiškiajonu
sikaltimas.Kantosamprotavimasremiasimintimi,
kadnužudydamaskitą,žmogussukuriasituaciją,kai
kiekvienasžmogusvalstybėjegalibūtinužudytas.Va
dinasi,šiątaisyklępritaikiusjampačiam,negalima
jokiakitabausmė–tikmirties.Mirtiesbausmėesanti
būtinaa pri ori pagalvisuotinįteisingumo,kuriuore
miasivisosteisinėsvisuomenėsnormos,įstatymą.
Tačiaumirtiesbausmėesantisvarbinetikvisuo

menei išlikti.Kantaskalba irapienusikaltėliovi
dinįblogį,kurissunaikinamastikmirtiesbausme.
Žudikasesąpatsmielaipasirinktųmirtiesbausmę,
kadangikievienasžmogusjaučiąs,jogesąsužgyvybę
svarbesnisdalykas–garbė.Gyventigėdapaženklintą
gyvenimąesąblogiauneguišvisnegyventi28.Kantas
teigia,kadjeikaltinamasnužudymužmogusteigtų,
jogmirtiesbausmėjampernelyggriežta,iškitųga
lėtųtikėtistikpajuokos.Kantasmano,kad,suvokęs
savonusikaltimobaisumą,nusikaltėlispatiriadidelę
vidinęsąžinėspriekaištųsukeltąkančią.Nusikaltimo
įsisąmoninimasjauyražmoguididžiausiajįpatįnai
kinantibausmė.Teisingumoskirtair įvykdytamir
tiesbausmėesantine žiaurumas, omalonė,kurią
valstybėsuteikianti savonevertumąsuvokiančiam
nusikaltėliui.
Kantišškasetinisteisinisargumentasteisėsprakti

kojeneįsitvirtino.Visuomenėssaugumasirgerovė,one
žmogausvidinėsnuostatos,buvopriimtoskaipteisinio
baudimotikslasirpagrindas.UtilitaristasBenthamas,
pasisakydamaspriešmirtiesbausmę,yrapateikęsir
tokįargumentą:kambaustižmogų,jeiguvisuomenėjį
galipadarytisaunaudingą?Baustijaunąmoterįmir
timi,kadirkokįbaisųnusikaltimąjibūtųįvykdžiusi,
yranenaudinga,nesnubaustoji taivisuomeneigali
pagimdytidaugvaikų,kurieužaugęgalitaptigerais
piliečiais.
Naujaisiaislaikaisneįsitvirtinonetikkantiškasmir

tiesbausmėsreikalavimas.Nebuvoatkreiptasdėmesys
irįkantiškąbausmėskaipilgalaikiožmogausatskyri
monuovisuomenėsaptarimą.Kantasyrapastebėjęs,
kadnėradidesnėsbausmės,kuriąvisuomenėgaliskirti
žmogui,kaipjįizoliuoti,taippasmerkdamamąstymo,
kartu ir jožmogiškumo,kuris turįsbūtinuolatpa

tvirtinamaslaisvaibendraujantsukitaisžmonėmis,
degradacijai.Kantas,beabejo,suvokėlaisvėsbaus
mėssvarbąvisuomenėssaugumuiužtikrinti, tačiau
atkreipėdėmesįį josneigiamąpoveikįtąvisuomenę
sudarantiemsindividams.
Kantoįnašasįmirtiesbausmėsaptarimoistorijąyra

neabejotinas.Joargumentaiatskleidė,jog,siekdami
nustatytibausmę,kuriąžmogusturėtųpatirtiužkito
žmogausnužudymąirpasitelkdamietinius,atsako
mybe,pareigairnelygstamažmogausvertegrįstus
argumentus,turimepripažinti,kadantnusikaltėlio
pečiųgulaaukščiausiaatsakomybė.Kitavertus,abe
jotinayratai,kadKantoišdėstytietiniaiargumentai
tiesiogiaitinkateisineipraktikaipagrįsti.

VARG šAS NU SI dė Jė LIS, bLo GAS VALS TY bėS pI-
LIE TIS AR GY VA bū TY bė?

Laikuibėgantakivaizdžiaikeitėsimirtiesbausmės
praktika:nuokankinamosmirtiesikivisiškomirties
bausmėsatsisakymo.Visosšiospraktikosirjųpoky
čiaiišreiškiairpožiūrioįžmogausvietąbeijogyvy
bėsvertękeitimąsi.Naujųjųlaikųpradžiosbausmių
praktikosgalikeltipasibaisėjimą,tačiaujosrėmėsi
sielos irkūnoryšiobeižmogausir jodaromoblogio
pasaulyjesamprata.
Skausmingosbausmėspagrindimąmatomešv.Au

gustinofilosofijoje.Kankinantibausmėsusijusisunuo
stata,kadskausmasišgryninažmogaussielą.Visas
žmogausgyvenimasesąsbausmė.Vargšainusidėjėliai
turįpatirtidaugblogio,kolblogosdvasiosnuojųnu
sisukančios29.Patiriamasblogisjiemsnekenkiantis,
nettada,kaididėjantikančiajuosatvedaįmirtį.
Taipsuprantantbausmę,įnusikaltėlįžiūrimakaip

įvargšąnusidėjėlį,įjonusikaltimoatlygįkankinan
čiamirtimi–kaipįjopadarytoblogioperkėlimąjam
pačiam.Juodidesnis josukeltasblogis, juodidesnį
skausmąjokūnasturįsiškęsti.Naujųjųlaikųpradžios
bausmėspraktikosatskleidžia,kad,kankinimaispri
verčiantvargšąnusidėjėlįpripažintisavonusikaltėlio
nuodėmę,nebuvodomimasikonkretausnusikaltimo
motyvais.Antteisėjopečiųnekritodidelėteisingos
dalykųpadėtiesieškotojoiratradėjoatsakomybė.Be
abejo,nubaustasžmogusgalėjobūti irnekaltasdėl
konkretausnusikaltimo, tačiaunuodėmingaskaip
irkiekvienaskitas.Žemiškas teismas, kankinanti
bausmėturėjoneatlygintinusikaltimovisuomenei
padarytąžalą,o išgrynindamasparengtinusidėjėlį
paskutiniamteismui,kurislaukiavisų.
Augustinas,kalbėdamasapiedvimirtis,žemiškąir

anapusinę,pabrėžė,kadjeigužmogusžemiškamegy
venimeiryrabaudžiamasnepakeliamomiskančiomis,
nebūtinaitaipasikartosdievišškameteisme30.Augus
tinišškosmintiesatgarsiųmatomeirIgnacoLojolos

30 Ibid., XXI kn., 13 sk.
31 Žr. Lo jo la I., Autobiografija,Dvasinėspratybos, vert. L. Vir ba las, 

Vil nius, 1998.
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dvasinėsepratybose,kuriomisatsisakiusdžiaugsmo
jaučiantskausmąir liejantašarasdėlmūsųnuodė
mių,siekiama,kadmirtisirteismasbūtųdaugaiš
kiauatmenami31.
Izoliuotoperauklėjimoidėjamumsgalipasirodyti

daughumaniškesnėnegukankinimopraktikos, ta
čiauplačiaitaikomoslaisvėsbausmėsmažaidėmesio
kreipiaįžmogaussielą,rūpinasitamtikrųpilietinio
elgesiomodeliųįdiegimu.Žmogusčia–neDievokū
rinys,oracionaligamtiškabūtybė,kurielgiasipagal
savožinojimą,oblogaselgesysžymižinojimostoką.
Išpilietinėsvisuomenėsrealijųkylantysššiuolai

kiniaiteisiniaipolitiniaiargumentai,atrodo,neturi
jokiųsąsajųsu teologinearetinemirtiesbausmės
samprata.Juk ir šiandien teologaipripažįsta,kad
žmogausgyvybėsavaimenėrasvarbiausias irgalu
tinisdalykas32.Beto,kasgali labiaunederėtiprie
kantiškomirtiesbausmėsreikalavimoginantžmogiš
kąorumą,neibesąlygiškassiekisišsaugotižmogaus
gyvybę.Kitavertus,akivaizdu,kadpožiūryjeįgyvybę
šiandienaptariantmirtiesbausmėsklausimąsusidu
riateologinės,etinėsirpolitinėsnuostatos.
PlėtodamietinįKantoargumentą,atsisakęteisinių

joimplikacijų,prieitumeprieišvadosapienelygstamą
betkurio,netirnusikaltusio,žmogausgyvybėsvertę.
VilniausarkivyskupasmetropolitasAudrysJuozas
Bačkis,diskutuojantdėlmirtiesbausmėspanaikini
mo,yranurodęs:„DabarLietuvojeįmanomaapsiginti
nuonusikaltėliųkitaisbūdais,vengiantbaustimirties
bausme.Mirtiesbausmėspanaikinimubūtųišreikšta
pagarbakiekvienožmogausgyvybei.Beto,mirties
bausmėspanaikinimasbūtųženklas,kadnenorima
atimtigyvybėsužgyvybę,kadgalimapasiūlytihuma

niškesniųpriemoniųnusikalstamumuisustabdyti“33.
Visuomenėskeitimasisbeipilietinėsvisuomenėssusi
formavimasirjostvarkossergėtojamsleidžiapripa
žinti,kadvalstybėjenėragyvybiškaisvarbiųdalykų,
svarbesniųužpačiągyvybę.
Galima ginčyti Schmalenbergo teiginį, esą bau

džiamosios teisės sekuliarizavimas turi teologines
prielaidas,nesšiandienesąpripažįstama,kad joks
nusidėjėlisnegalisurengtiabsoliutausteismokitam34.
Pagrindinėteologinėprielaida,atskleidžiantikrimi
nologinio žmogauselgesioaiškinimo trūkumusbei
kartuesantistipriausiasargumentaspriešmirties
bausmę,yraši:„Žmogusyratokiapaslaptingabūtybė,
kadapie jį,kaip irapieDievą, tegalimesusidaryti
tiknetiksliąnuomonę“35.Teologiniaiaretiniaiargu
mentai,ššiuolaikišškaiaptariantmirtiesbausmę,gal
irnėralabaipopuliarūs,tačiauteisinęformąįgavęs
siekisišsaugotižmogausgyvybę,netjeitainėranau
dinga visuomenei arnet intuityviai grėsminga jos
piliečiams,atskleidžia,jogšiandienpsichologiniaiar
socialiniai(netteisiniai)argumentaimirtiesbausmės
bylojenėrasvarbiausi.
Krikščioniškamepasaulyjemirtiesbausmėyraišli

kusitosešalyse,kurjiįtvirtintagiliosteisminėsbei
pasaulėžiūrinėstradicijos(pavyzdžiui,JAVbeiŠveica
rijoje).Mažomsšalims,nesugebėjusioms irneturė
jusiomssąlygųtokiastradicijassuformuoti,mirties
bausmėsklausimutenkadarytipolitiniussprendimus,
tiesiogiainekylančius išvisuomenėsnuomonėsbei
neišvengiamai iššaukiančiusbei iššauksiančiusne
igiamųvertinimų.Lietuvojesavatradicijanepagrįsta
politinėkokybėkaipbrokąišryškinajosneatitinkančią
visuomenėsistorinę,teisinęiregzistencinępatirtį.

32 Tai pri pa žįs ta te olo gai Al tas ir Schma len ber gas; žr. Schma len berg 
E., TötendeGewalt:eineTheologischethischeStudie, Frank furt a. 
Main, ber lin, 1981, S. 123; Alt H.-p., op.cit., S. 168.

33 Žr. „Lie tu vos Res pub li kos Kon sti tu ci nio teis mo nu ta ri mas“, 
op.cit.

34 Schma len ber gas pa brė žia, jog te olo gi nių prie lai dų jis ne su -
pranta kaip teis mo prak ti kos at skie di mo tei sė jų ma lo ne; žr. Schma len-
berg E., op.cit., S. 176.

35 Schma len berg E., op.cit., S. 120.
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Visdažniauanalizuodamisavopožiūrį įkelisšimt
mečiusgretagyvenančiusnekrikščionis(daugiausia
žydus),pamiršomepatysjųakyseesantysgojų,gaurų 
arkafirinų,t.y.nežydųirnemusulmonų,visuomene.
Nekrikščioniųveikladaugumosatžvilgiu–nematoma
visuomeniniųsantykiųpusė:kiekvienasjųturėjoiš
ankstinį,bendruomenėjesusiklosčiusįirsugyvenimo
patirtimipagrįstąelgsenos,bendravimoar,priešingai,
saugausatstumoišlaikymoirpažiūrųmodelį.Jis,kaipir
visuomenėsdaugumojeatsiradęsnekrikščioniųįvaizdis,
klostėsikasdieniogyvenimorealijų,prietarų,stereotipų
irbaimiųfone.Šįkartsvarbūsnekrikščioniškosdaugu
mossusikurtiirnevisadateisingasjosnuostatasveikę
įvaizdžiai,bet,priešingai,žydųnuomonėapiejuospri
ėmusiąirsąlygasgyventisudariusiąvisuomenę.Žydų
požiūrioįnežydus–gojustemayrabeneryškiausias
antijudaistiniųdarbųakcentas irveiksminganepa
kantumokurstymoforma.Taipprisidengiamakilniais
krikščioniųperspėjimoirapsaugojimonuotariamožydų
piktavališkumotikslais.Iškreiptasdaugumosdomėji
masisjudaizmuirbekontekstiscitavimasišTalmudo
daugiųdaugiausiapretenduotųįbandymustirtižydų
požiūrįįnežydiškąvisuomenę,betneįrimtusproblemos
tyrimus.Atsisakiusilgaivisuomenęaudrinusiųpagrin
diniųantijudaistiniųtekstųpožymių–nepakantumoir
budrumo,bendraujantsužydais,vertanaujaipažvelgti
įtai,kaipLietuvosDidžiosiosKunigaikštijosvisuomenė
atrodėjojegyvenantiemsžydams,kaipsugyvenimasčia
veikėbendruomenėselgsenąnežydiškojeaplinkoje.
Patysžydaivengėatviraipareikštisavonuomonę

nežydiškaivisuomeneisuprantamakalba.Pasirinkta
daugumosneerzinimopolitikaapgalvotaipasirengus
būtinajaiginčiai.VakarųEuropojevienkvietimas
viešaireligineipolemikaitapogalimoišpuolioprieš
bendruomenęsignalu.Ketveriųmetųseimesvarstant
žydųpadėtiesAbiejųTautųRespublikojereformavimo
variantusLietuvosžydai,atrodo,pirmąkartąįsitraukėį

JurgitaŠiaučiūnaitėVerbickienė 

STE RE o TI pų SIE NA
Žy dai ne žy diš ko je Lie tu vos di džio sios Ku ni gaikš tijos vi suo me nė je

visuomenėjekilusiąpolemiką.Čiabendruomenėneturė
jovieningosnuomonės:jąišsakėkahalaiirjuosnaikinti
siūlępavieniaidrąsuoliai.Pirmąsykįvisuomeneisu
prantamalenkųkalbažydaiviešaidėstėsavorūpesčius,
vertinobendruomenėsorganizacijosveiksmingumą,
religijosišpažinimoirtradicijųpuoselėjimogalimybes.
Iškeldamaįkyrėjusiasproblemas,žydųbendruomenė
nekomentavoiršiojepolemikojeneitinsubtiliaiišsa
kytonepakantumo.Naująneoficialiąsugyvenimopusę
atskleidžiahebrajiškaibendruomenėsreikmėmssukur
tiirtikjojefunkcionavęlabaisavititekstai.Religijos
nuostatos,pasaulėjauta,bendruomenėsstereotipinis
mąstymasjosesumišęssureakcijaįdažnaiaplinkinių
reiškiamąsavopatiesneigiamąįvaizdį.Manau,greta
išpopuliarėjusiųįvaizdžiotyrimų,siekisapžvelgtikeletą
LDKžydųstereotipiniomąstymoirelgsenosaspektų
yrakorektiškas.Taiantrakrikščioniųiržydųsantykių
pusėirsugyvenimovisuomenėjedalis.

  
ŽY do įVAIZ dIS 

JaunuoXVIa.vidurioLDKvisuomenėjemanyta
žydusesantgudria,klastinga,žalinga,apgavikų ir
turtuolių–krikščioniųskurdintojųtauta,bekitako,
amžinakrikščioniųpriešeirkenkėjabeijudaizmotarp
krikščioniųskleidėja1.Įprastąkolektyvinįžydostere
otipąlydėjovisuomenętrikdantiskrikščioniųvaikų
ritualiniožudymogandas.Krikščionybėkaipoficialiir
valstybėjevyraujantireligijaturėjoneabejotinąpra
našumąmisijųirtikėjimoskleidimosrityje.Juolabiau
prozelitamsbuvopalankiirpatrauklivalstybėspolitika:
priėmusiamkrikštąsuteikiamabajorystė.Daugumos
pranašumasskatinantkrikščionybėspriėmimątarp
kitatikiųmažaitepadėjoatsikratyti ilgaineįveiktos
judaizmoplitimoirkrikščioniųtapimojudėjaisbaimės.
Josradimasisgreičiausiaisietinassujudaizuojančių
erezija.Platinantiems judaizmąar islamąLietuvos
Statutaigrasinomirtiesbausmesudeginant.
Krikščioniškamepasaulyjevisuotinaiišplitusuniver

1 šiaučiūnaitė J., „Žydai 16 a. Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės 
visuomenėje: fobijomis virtę stereotipai“, in: Kultūrosbarai, 1998, 
Nr. 8–9, p. 58.

JURGITA šIAUčIūNAITė-VERbIcKIENė – VU istorijos dokto-
rantė, tyrimų sritis – LdK tautinės mažumos. šia tema yra pa-
skelbusi straipsnių.
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saliamžydostereotipui,sunkuatskirti,kąeuropėjanti
Lietuvosvisuomenėperėmėiškitur,okassusiforma
voLDK.NepalankausiąišLDKnekrikščionių–žydų
įvaizdįilgainiuikeitėkintančiosocialinioirekonominio
gyvenimoaktualijos.Prarasdamasatgyvenusiusbruo
žusjisnedaugkito,kolKetveriųmetųseimometubuvo
sulygtatiesvisuomenėssuformuluotu,o irpatiems
žydamspriimtinuketinimu„padarytijuoslaimingais
irkraštuinaudingais“.

Go JAUS – NE ŽY do SAM pRA TA 

Talmudinėjetradicijojevisosreligijos, išskyrusju
daizmą,apibrėžiamosvieninteliuapibendrinančiu
terminu:avodazara–svetimaskultas2,t.y.visosne
judėjųreligijos.Taippatpripažįstamaskirtingažydų
irnežydųkilmė:žydaisavekildinaišbibliniųperso
nažųAbraomo,Izaoko irJokūbo,onežydaiesantys
neigiamųveikėjųEdomoirEzavopalikuonys.Go jaus 
išskyrimasirtradicinisžydo–nežydokasdieniųsan
tykiųreglamentavimasEuropojeilgaikėlėrūpesčių,
norssegregacijatarpžydųirkrikščioniųtolydžioma
žėjo.JauXI–XIIa.pripažintiHalachosautoritetai
išaiškinoskirtumustarpTalmudoepochospagoniųir
Viduramžiųkrikščionių,nesšienebėrastabmeldžiai3.
Taigiirjuosvadintigojais netiktų.NuoXVIa.Vidurio
Europojetituliniuosehebrajųkalbaleidžiamųknygų
puslapiuosespausdintasšiąnuostatąliudijantisskel
bi mas4.Neapsikentussunepaliaujamukrikščionių
domėjimusižydųpožiūriuįgojus,pastarąjįaiškinimą
priminė216Vokietijosrabinų(1893m.),pasirašiusių
deklaraciją,neigiančiąklaidingąžydųraštijosirmora
lėstraktavimą5.Talmudeįtvirtintosmoralėsnormosir
įstatymainumatėautonomiškągyvenimąsunežydais
žydųdaugumoje.Diasporojesusidurtasunenumatyta
komplikacija:žydaipatystapomažuma.Šiaplinkybė
vertėpermąstytidvibuvimodiasporojeproblemas.Pir
ma,peržiūrėtikasdieniussantykiussukrikščionimis.
Antra,pasirinktisaugiąbendruomenėspozicijąneitin
bičiuliškojevisuomenėjeirišlaikytireligiją,kalbąbei
tradicijas.Panaikintusbuitiniobendravimosunežydais
draudimus6pakeitėbendruomeniųsavisaugaibūtinos
kontaktųsudaugumareglamentacijos.Modifikuota
gojaus–nežydosamprataliko.
Mums įprastesnisskirstymas įkrikščionis irne

krikščionissuuniversaliachristianitaspretenzija į
pranašumąturėjoatitikmenįjudaizme–savosios,kaip
Dievotautos,irtikrosiosreligijospagrindimą.Taivi
suomenėsvertinimoišeitiespozicijairvienasvarbesnių

nuostatų.DarneturintsugyvenimoLietuvojepatirties
jaubuvosusiklosčiusižydųelgsenosirpažiūrųsistema.
Susidūrusisunaujosaplinkosrealybejigalėjonekis
ti,būtiatmestaartaptidargriežtesnė.Judaizmoir
krikščionybėskonfliktągeriausiaiatskleidėBažnyčios
inicijuotibekompromisiaiViduramžiųteologiniaiginčai,
antijudaizmasirvisuomenėsnepakantumasbeikrikš
čioniškamepasaulyjeišsibarsčiusiųžydųelgsena.

po ZI cI JA: NE pRo Vo KUo TI

Gyvenantžydamsnepakančiojeaplinkoje,greta
religijos irpapročių išsaugojimoabsoliučiavertybe
pripažintaskolektyvinissaugumasiškiekvienoasme
niškaireikalavoveiktipagalbendruomenėstaisykles
irjosnaudai.Bendruomenėssavikontrolėypačryški
susikūrusLietuvosVaad’ui(1623)–svarbiausiaisa
vivaldžiosbendruomenėsinstitucijai.Jiformavožydų
pozicijąvisuomenėje,kaikeitėsisąlygosarįkaisdavo
atmosfera.Analizuojantžydųelgsenąvisuomenėje,
reikėtųnuolatprisimintidaugumoje funkcionavusį
neigiamąįvaizdį ir jopasekmes:pogromus,kaltini
musritualinėmisžmogžudystėmis,ūkinėsveiklos
suvaržymusirpan.
Vaad’osprendimaipateikiaplatųkontaktųsudau

gumaspektrą:kaineerzinamavilkintsabalųkailius
ikiteismovengimoirpolitikųkontroliavimo.Išvar
dytos įtakossritysrodožydųbendruomenėssąlyčio
suišoriniupasauliupobūdį:neerzinti,neprovokuoti,
įsiteiktiirpamaloninti,papirktiarišpirkti,kontroliuo
tiarsusitaikytisunebevaldomasituacija.Taiduoklė
bendruomenėssaugumui,kaijossolidarumas,bendros
kilmėsirlikimosuvokimasdraudžiaaukotivienąvisų
naudai.PrimenamasvaizdusTalmudopasakojimasapie
trisžyduskeliautojus,kelyjesutikusiusniekadėją,rei
kalavusįišsirinktivienąjų,idantnebūtųnužudytivisi
trys.Nesudėtingosiužetopasakojimomoralas:veikiau
visikeliautojaiturėtųpasirinktimirtį,nei„išduotivieno
žydosielą“7.Vaad’osprendimaiiržydųbendruomenės
gyvensenagrindžiamisolidarumoišmintimi.
Didžiausiakontaktussunežydaisperteikiančiųnu

tarčiųdalistenkasprendimams,kuriuossutartinai
galėtumevadintivisuomenėsneerzinimoirneprovo
kavimopolitika.AntrojoirTrečiojoLietuvosStatutų
rengėjuspiktinožydųaprangosištaiga,oXVIIa.pir
mojepusėjepatysžydai,grasindamibaudomispiktnau
džiaujantiems,reglamentavosavoaprangosdetales8.
Prabangosdemonstravimasprilygoprovokacijai.Tačiau
vengdamakonfliktų,bendruomenėsavoiniciatyvarū

2 Kac J., Krizistradicijnaporogenovogovremeni, Ierusalim, 1991, 
s. 24.

3 Ibid., s. 26.
4 Ibid., s. 46. 
5 Mejer F., ChristianskieučenijaoTalmudeiŠulchan–Aruch, Vilno, 

1910, s. 37–39.
6 Kac J., Krizistradicij, s. 44.
7 IstorijaevreevvRossii, Moskva, 1914, t. 11, s. 227.
8 OblastnoipinkosVaadaLitovskichevreiskichobščin, Sn. peterburg, 

1912, Nr. 179–188, 315–324.
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Žydas. 1701. panevėžio katedra

pinosikiekvienožydoirkrikščioniosandorioteisėtumu
iršva ru mu.Ypačjeižinomaapieinicijuojamąnesąži
ningąnežyduinuostolingąsandorį.Beje, irpatiems
žydams„negalimaskolintisiškurionorsgojausarba
pono“9bebendruomenėsteismoatstovųirvienoišjos
vyriausiųjųpritarimo.Nevykdantkomplikuotųsąlygų,
kahalasgalįsįspėtiskolintojąkrikščionį,kadjoverslo
partnerisžydasyranepatikimasšvaistūnas.Pateiktose
kasdienėsesituacijose(bentjaupagalVaad’osprendi
mus)bendruomenėveikiavisuomenėsnaudaiirvaržo
asmeninęžydoiniciatyvą.Jiaukojamabendruomenės
saugumuiirnemalonumams,kuriuosgalėtųsukelti
apgautaspasijutęskarštakošisskolintojas.Apdairią
elgsenąsuaplinkabaigtųLietuvos
Vaad’onutartis10,draudžiantižy
damsturėtireikalų(nuonuomosiki
tarnybos)subesaikonaujaiįveda
mųmokesčiųrinkimu.Taivienąiš
įprastųveiklossričiųirpragyvenimo
šaltiniųatimantissprendimas,kad
neprovokuotųvisuomenės,kuriai
būdingasžydų,krikščionių skur-
dintojų,stereotipas.Naujųmokes
čių įvedimaspiktino,kaip žinia,
tokiomsnaujovėmsnepritariančią
visuomenę.
Atsargumas,prasmingasmokyma

sisišankstesniųneviensavųklaidų
–sąmoningasatpirkimoožiopadėties
vengimas.Patysžydaiįžvelgėsuiru
čiųir išpuoliųpriešjuossusiejimo
tendenciją.Panašūsmotyvai lėmė
bendruomenėsapsisprendimąneteik
tiparamoskiekvienam,kuris„savava
liaudamaserzinsirmuškurįnorsiš
nežydųirdėltoatsidursnelaimėje“11. 
Siekdamabekonflikčiosugyveni

možydųbendruomenėakimirksniu
reaguodavoįsklandančiusgandus
arišsakytasnuomones.Idealubuvo
numatyti iraplenkti įvykius.Tar
kime,gandasapietariamąostijos
išniekinimąLDKnežinomas.Tačiau
kaimynųkraštuosetaivienasdaž
nesniųantižydiškųišpuoliųmotyvų.
Įvertinuskitųvalstybių(kadirLenkijos)žydųpatirtį,
galimaiprovokacijaipedantiškaipasiruošta12:kaltina
masisišperkamas,numatomilėšųšaltiniaibeiišlaidų
proporcijosjamirbendruomenei.Panašiaiveikiamair

pareiškuskaltinimusritualinežmogžudyste.Norsšis
siužetasypačdažnaslietuviųtautosakojeapiežydus13,
ištiesųLDKyrapalygintimažaiteismuspasiekusių
ritualiniųžmogžudysčiųprocesų.Nepriekaištingai
veikęsgeraisuderintasirpakankamaipateptasišpir
kimo–papirkimomechanizmastapoveiksmingiausiu
problemųsprendimobūdu.

NE pA VERS KI ME SA Vo pRIEšų 
TEI Sė JAIS…

Išpirkimasesantkomplikuotaibylai,kaijossvars
tymaigalėjosukeltikraštutinęvisuomenėsreakciją,

atrodosuprantamasbendruomenės
interesųkontekste:neprovokuoti,
slopintiatsiradusiąįtampą.Tačiau
dažnasnusikaltusiožydoišpirkimas
išvalstybiniųteismoinstitucijųtapo
vosnekasdieniukahalorūpesčiu.
DarVytautoDidžiojoprivilegijoje
baudžiamųjųbylų(nettarpdviejų
žydų)sprendimaspriskirtasdidžiojo
kunigaikščio jurisdikcijai,t.y.nu
sikaltimąpadaręsžydasteistinas
nežydųteisme.Kahaloinicijuojamą
baudžiamosiosteisėstradicijųpažei
dinėjimą,išperkantžydąišnežydų
teismo,rabinasMejerisZakasko
mentavotaip:„ašvisadaprotestuoju
priešmūsųdabartiniusvadovusdėl
to,kadjiekyšiaisstengiasiišgelbėti
nuoteismovagis irnusikaltėlius,
patekusiusįnežydųvaldžiosrankas
(jietaiaiškinatuo,kadnežydųteis
mastokiaisatvejaisskelbiamirties
bausmę,otaiprieštaraujažydųtei
sei),irdėltosėjanusikalstamumąir
vagiliavimą“14. Ilgalaikiskyšininka
vimasirpiktnaudžiavimas,vengiant
teisingumo,XVIIIa.pabaigojetapo
svariuargumentukahalųlikvida
vimąsiūlantiemsžydams.Ketverių
metųseimometuįsiplieskusiuose
žydųpadėtiessvarstymuose įVil
niauskahaloprašymąkaraliui ir

sei muiatsakęVilniausžydaiantrinorabinominčiai:
„Kahalai[...]žydų nusikalstamumopriedanga,kaižydas
nusikalstairbūnapašauktasįšaliesteismą,kahalasjį
ginaarteismąpaperka“15.

JURGITA šIAUčIūNAITė-VERbIcKIENė 

9 Ibid., Nr. 163.
10 Ibid., Nr. 533.
11 Ibid., Nr. 69.
12 Ibid., Nr. 110.
13 Anglickienė L.,„Žydas pasakojamojoje tautosakoje“, in: Liau dies 

kultūra,1996, Nr. 1, p. 51.
14 IstorijaevreevvRossii, s. 226.
15 MateriaùydoDziejówSejmuCzteroletniego, Wrocùaw–Warszawa 

ir kt., 1969, t. 6, s. 111.
16 OblastnoipinkosVaada, Nr. 28.
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Baimękeliantisnežydųteismassuvoktaskaiptradi
ciniobendruomenėsvidausteismobetdinpriešprieša,
lėmusižydųelgseną.Sutarčiųirparašųfalsifikatoriui
aržydui,išdrįsusiambylinėtissužydu,LDKteismuose
popersekiojimųiratskyrimonuobendruomenės,nu
matytasunkiausiaišleistinųbausmių–„netperduoti
įnežydųrankas,kadbūtųišnaikintidygliakrūmiaiiš
vynuogyno“16. Bendruomenėsglobospraradimas–leng
vesnėbausmė,neibylosperdavimasįLDKteismą.La
koniškai,betiškalbingaitaiaiškinažydųkronikininkas
NatanasHanoveris:„nepaverskimesavopriešųteisė
jais“17.Stipriausiasbaimęirnepasitikėjimąvalstybės
teismaisskatinęsimpulsasbuvonežydų–priešųteisėjų
įvaizdis.Jis labainaudingaspsichologinįspaudimą
bendruomenėjegalėjusiemsdarytikahalams–nusi
kaltėliųgelbėtojamsnuoneteisingųžydųtradicijoms
prieštaraujančiųteismų.

NAU dIN GI RY šIAI  

Teismųpapirkimasarnusikaltusiųišpirkimastėra
vienakahaloveiklossričių,kurtvar kant rei ka lussvar
būsnaudingiryšiaisuįtakingaisasmenimis.Naujųryšių
užmezgimuarjauesančiųpalaikymuirišlaidųskyrimu
rūpinosiVaad’as,vykdęstikslingąįsiteikimoirpamalo
ninimopolitiką.Jiužtikrinoparamąkebliosesituacijose.
Žydųbendruomenėnusižiūrėdavoirdidįjįkunigaikštį,
irįpavietoseimelįatvažiavusįprovincijosbajorą.Tai
kontekstas,kurprasmęįgaunavisuomenėsdalijimasį
gojus ir po nus–įeiliniusirįtakingus.Šievertipamalo
ninimodėlsavogaliospakenktiarpagelbėti.Siekiant
saugumo,bendruomenėskontrolėsperpamaloninimus
mechanizmasapėmėvisuspolitiniogyvenimolygmenis.
Taipstengtasisutrukdytigalimąžydamsnepalankių
įstatymųpriėmimąseime,„kadneketintų[...]nieko
naujo,opataisytųviską,kągalimapataisyti“18.Arčiau
siaipavietųcentrųgyvenębendruomenėsįgaliotižydai
turėjolabaikonkretųtikslą–stebėtiseimeliųdarbą,
kuoanksčiausužinotiapiegalimusžydamsnepalankius
siūlymusirstengtis,kadjųbūtųatsisakyta:antižydiški
projektaibūtųatmestidarpaviete.Seimeliuiišsirinkus
atstovus,seimedaromastikrasispamaloninimomostas:
„pavietoatstovamsseimederapareikštipagarbąkokia
norsdovanairprašytijųbūtiseimemūsųgeradariais“19.
TaiišVaad’onutarčiųaiškėjantispavietųatstovųiš
lydėjimoįseimąscenarijus.Joveiksmingumoniekada
nežinosime,nes ir išlydintiesiems, ir išlydėtiesiems
rūpėjoslaptumas.

Mū Sų pRIE šAI

Gretaganadažnosgo jaus–nežydosąvokosVaad’o
sprendimųtekstuoserasimeirmūsųpriešųsampra
tą.Jiapibūdinaišimtiniusantižydiškusvisuomenės
veiksmus:kaltinimusritualinėmisžmogžudystėmis,
prievartinįžydųvaikųkrikštą,BogdanoChmelnickio
maištąarreikalavimąapribotinežydžiųtarnaičiųsamdą
žydųnamuose.KritiniųįvykiųkonteksteChmelnickio
maištąpergyvenusiųžydųautoriųkronikosemūsųprie-
šosąvoka,gretadarkeliųnežydųpaminėjimų,įgavo
naująprasmę.NatanasHanoverisvisuomenęskaldo
įprakeiksmo„tebūnamirtingasjovardas“20 lydimus
maištininkusiržydųužtarėjus–„tebūnapagarbintasjo
vardas“21. Dvipolį visuomenėsskilimąikitoldidžiausio
pogromometumatodardužydųkronikininkai:Mejeris
išŠčebžešinobeiSabatajusHakohenas.Taivienintelis
vertinimovariantas,kaiišžudomosžydųbendruomenės,
prievartaujamakeistireligijąarliguistaiieškomaneva
slepiamoturto.Daliesvisuomenėsištiestaranka,maišto
aplinkybėsbeijodalyviaiformavokronikosenaująpo
žiūrioįnežydiškąvisuomenękoncepciją.„Stačiatikiai
sukiloprieškaraliausvaldžiąirsusijungėsutotoriais,
niekadėjųpalikuonimis.“22Pirmąkartąpabrėžtiikitol
neaktualūskonfesiniaikrikščioniųskirtumai.Stačia
tikiai–maištininkaiir juospalaikantysmiestiečiai,
katalikai–nukentėjusiejiiržydųužtarėjai.Visuomenės
konfesinėdiferenciacijasureikšmintatikChmelnickio
maištąaprašiusiosežydųkronikose.Vėliaujinyksta,
norsmaištošešėlissusupaprastintumūsųpriešųįvaiz
džiutebelydibendruomenę.
Mejeris išŠčebžešinosupriešino „Edomo luomą“,

„Edomodidikus“,„Edomokunigaikščius“ ir nevaldomą
maištininkųgaivalą,nuokuriokunigaikštisVišniovec
kis„gynėirsaugojožydus,iterelissavojauniklius,it
gailiaširdistėvassavokūdikius“23.Chmelnickiomaišti
ninkamsirjampačiamtekęprakeiksmainėrasvarbūs.
Pakaksto,kadkaskartminėdamasChmelnickį(Chmel),
NatanasHanoverispriduriaprakeiksmo„tebūnamir tin
gasjovardas“abreviatūrą.Iliustratyvusžydųelgsenos
irmesianizmoidėjųgyvybingumopavyzdysyragaono
rabinoJechielioMicheliopateikiamaasmenvardžio
Chmel traktuotė.Nevataipirmosios frazėschewlej
moschiachjowojleolam(kančios,skelbiančiosMesijo
atėjimą,užklupsžemėje,opojųateisgerosiosnaujie
nosšauklys)raidės24.
Maištonualintiemsžydamsrojausvaizdinysheb

rajųkalbarašiusiopoetoMoišėsišNarolioeilėsevirto

STEREoTIpų SIENoS

17 NatanGannover, „pučina bezdonnaja“, in: Evreiskiechroniki17
stoletija, Moskva–Ierusalim, 1997, s. 137.

18OblastnoipinkosVaada, Nr. 147.
19 Ibid.
20GannoverN., Op.cit.,s. 86, 89 ir kt. rašoma abreviatūra.
21 Ibid., s. 128.

22 Ibid., s. 83.
23 MeierizŠčebržešina,„Tiagoty vremion“, in: Evreiskiekroniki17

stoletija, Moskva–Ierusalim, 1997, s. 166.
24Ibid., s. 84.
25 Tazbir J., Dziejepolskiej tolerancji, Wydawnictwo Interpress, 

1974, s. 74.
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priešinguišvytosirvienišos,savosūnųpaliktosnašlės
vaizdiniu25. Kintantgyvenimorealijoms,rojumiAbiejų
TautųRespublikatebeatrodėtikužsipuolantiemsžy
dus,nevaklestinčiusinCla rum Reg num Po lo no rum / 
Para di sus Ju de o rum arPoloniaestparadisusjudeorum,
etinfernusrusticorum.

 
NE įVEIK TAS įVAIZ dIS

Savaipsuprastagynybairsaugumosiekimastapo
esminežydųelgsenossavybe,kaiprevencijossumeti
maisdovanomisnuginkluojamimenamipriešai.Sunku
nustatytižydųnuostatųpirmaeiliškumąnulėmusius
veiksnius.Jievisiatrodolygiaverčiai:religijosirtradi
cijųsuformuotaspožiūrisįnežydus,žydųasmeniniaiir
versloryšiaibeigyvenimopriešiškosekraštuosepatirties
perimamumas.Atsineštinisirkaimynystėjeįsikūrusių
bendruomeniųpatyrimasbuvoypačnaudingassavitam
žydųgyvenimuiLietuvoje.Tikėtina,jogjisformavosi
taip,kaipvisuomenėpriėmėkitursusiklosčiusiussan
tykiussužydais–suteikėjiemsbeveikstandartizuotą
VytautoDidžiojoprivilegiją.AnksčiausiaiEuropoje
atsiradęsmitasapienevažydųniekinamąostijąLDK
neprigijo.NorsVytautoDidžiojoprivilegijadraudė
tuokaltintižydus,ožydaibuvonumatę,kaipelgtis,
jeigandaspasklistų.Akivaizdu,kadLietuvosVaad’o
medžiagojeyraneatitikimųtarprealiųirgalimųįvy
kių.Taileidorastisnesaugumoirlaikinumojausmui.
Nustelbdavonuolankumo irsusitaikymosu likimu
laikysena„uždidelesmūsųnuodėmes“26.Todėlkelių
šimtųžydųminiaišNatanoHanoveriokronikossiužeto
nesipriešinovienamjuosžudančiammaištininkui.
Vaad’onutartysperteikiapačiųžydųsuvoktasjųbu

vimovisuomenėjeproblemasirtariamaijasišspręsti
galinčiąveiką.Kartu josrodožydųbendruomenėje
susiklosčiusįkrikščioniškosvisuomenėsįvaizdį.Visuo
menėgalintipasikėsintiįsaugumąirsugriautiįprastos
gyvensenostėkmę.Žydųbendruomenėpriešiškumą
slopindavoįsiteikimais,išpirkomis,stebėjimuirgreitu
reagavimu.LDKvisuomenėsuneigiamužydostereoti
pupačiųžydųbuvosuvoktakaipsvetima,nepakanti,
pavojingairnepatikima.Lietuvosžydųbendruomenė
suformavoilgainekitusiąsantykiųsudaugumakon
cepciją–neprovokuoti.Jirealizuotapasaulietiniame
visuomeniniųsantykiųlygmenyje,neliečiant irtaip
aiškiųreliginiųskirtumų.
Specifinėelgsenairpozicijakrikščioniškosvisuomenės

atžvilgiurodėžydųbendruomenėssugyvenimonaujoje
aplinkojesiekiusirįsivaizduojamąjųrealizaciją.Deja,
sustotaaklavietėje.Neigiamasįvaizdisnesubliuško,bet
tapotikįvairiapusiškesnis,okorupcijosatvejudarir

pagrįstas:netirtada,kaiapvalipinigųsumaarasmens
rangąatitinkantidovanabuvovienintelisatsiradusios
problemossprendimas.Įvertinęilgalaikępatirtįirgūž
damiesineprovokavimokiaute,žydaivisomisišgalėmis
siekėbendruomeniniosaugumo.

TRA dI cI Jų GNIAUŽ TAI

IšLietuvoskilęsirjojeaugęsApšvietosfilosofasŠlomo
MaimonasAutobiografijojeperteikėXVIIIa.antros
pusėsiliustratyvųužsikonservavusiosžydųbendruo
menėsgyvenimovaizdą–žydųtradicinėselgsenosir
realausužbendruomenėsesančiopasauliopažangos
priešpriešą.Jiįgalinaįvertintiilgalaikiųbendruomenės
pastangųišlaikytižydiškumąpasekmes,poveikįpačiai
bendruomeneiirjossantykiussudauguma.„Kiekvienas
Lenkijosžydasnuovaikystėsbuvoruošiamasrabinu
irtikvisiškasnesugebėjimasatimdavoišjotąvardą
[...].ĮsivaizduokiteLenkijosirLietuvosžydąmaždaug
dvidešimtpenkeriųmetų,suganailgabarzda,suplyšu
siaisdrabužiais,kalbantįsenosiosžydų,žydųvokiečių
žargono,lenkųirrusųžodžiųmišiniokalbairtvirtinan
tį,[...]kadturįsšiokiųtokiųmoksložinių.“27 Lietuvos
rabinasBerlyne,prajuokinęsmedicinosstudentus,jų
akivaizdojejautėsinepilnavertisirribotas.Vėliauuž
sienyjemokslųragavęsateityježymusžydųfilosofas
samprotavo:„Ašbuvauperdaugišsilavinęs,kadgal
vočiauapiegrįžimąįLenkiją,kurmanęslaukėpilnas
praradimųgyvenimas,beviltiesdirbtibetkokįprotinį
darbą,bebičiulystės,kurmantektųvėlnugrimzti į
prietarųirnemokšiškumogelmes,iškuriųašvargais
negalaisištrūkau...Ašperdauggeraižinojaurabinų
despotizmąirprietarųgalią,viešpatavusiąLenkijoje
jaukeletąšimtmečių“28. Bendruomenėspastangosuž
tikrintisaugumąirbekonfliktįgyvenimąizoliuojantis
nuėjoperniek.Konservatyvusbendruomeniniogyveni
moįšalasvirtovienąpokitosžydųkartasįtraukiančia
prietarųklampyneirtradicijųgniaužtaisracionaliau
mąstančiamirmaištaujančiamjaunamrabinuiMai
monui.Beabejonės,šieveiksniaistabdė jaukitose
valstybėseįsibėgėjusiąžydųasimiliaciją.OišKetverių
metųseimotribūnosbuvotiesiogreikalaujamakasdien
nedėvėti išaplinkiniųišsiskiriančiųtradiciniųžydų
drabužių.Bendruomenėspastangospaveiktinežydišką
visuomenę buvoneefektyviosirtrumpalaikės,ilgainiui
virtusiossiekiamosaugumoiliuzija.Kontrastaiskatino
konfliktusirkomplikavožydųgyvenimąvisuomenėje.
Neigiamoįvaizdžionepavykoneiįveikti,neipaveikti,
nes išlikopažinimoirsuartėjimokliūtis–abipusių
stereotipųsiena.

26 OblastnoipinkosVaada, Nr. 365 ir kt.
27 „Iz avtobiografii Solomona Maimona“, in: Evreiskajabiblioteka, 

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

JURGITA šIAUčIūNAITė-VERbIcKIENė 





473NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 9–10

Rugsėjopirmoji,žymintinetiknaujų
universitetiniųmetų,betir„Aukštojo
moksloįstatymo“įsigaliojimopradžią,
provokuojadarkartąkeltiklausimą
apievalstybėsmokslopolitiką.So
vietmečiumokslasbuvovisiškaipa
jungtaspolitiniamsporeikiams,todėl
valdžiajamskyrėypatingądėmesį,o
mokslininkųlojalumąskatinogausy
beprivilegijų.Valstybėbuvodidysis
užsakovasirmoksloplėtroskrypčių
prižiūrėtojas.Humanitariniaimoks
lai turėjobūtipersmelktivalstybę
remiančiosvieningosideologijos,tiks
lieji–prisidėtiprievalstybėsgerovės
kėlimo.Mokslasbuvoapsaugotasnuo
nepriteklių,tačiauapiesavarankišką
mokslo,ypačhumanitarinio,gyvavimą
negalėjobūtiirkalbos.
Kartais ir ššiandien pasigirsta

mokslopaskirtį ideologizuojančių
argumentų.Nekartąesamegirdėję
oficialiųmokslo įstaigųvadovųpa
reiškimų,kadmokslasturįsrodyti
valstybeikelią.Šitaipproblemąfor
muluojapatysakademiniopasau
lioatstovai.Bandymaimodifikuoti
ideologizuotomokslosampratą,kai
nebėrapolitinėsideologijos,ovisuo
menėsraidoskryptissunkiaiapčiuo
piama,pasireiškiakaipmokslinės
bendrijosveiklospriešpriešinimasbet
kuriemsnatūraliemssocialiniamsar
politiniamsprocesams.VienameVil
niausuniversitetorektoriausRolando
Pavilionioknygos „Priešabsurdą“
pristatyme,dargegužėsmėnesįįvy
kusiameVilniausuniversitete,pasi
sakėFilosofijosfakultetoPolitologijos
katedrosvedėjasprof.VygintasPši
bilskis.Pirmapergalepriešabsurdą
jispavadinonaujųmokslųkūrimą:

aka de my bė

Aka de mi jos nau da: vi suo me nei, 
vals ty bei ar sau

TOMASDAUGIRDAS

produkcijąmokslo įstaigos, laisvos
rinkossubjektai,galiparduoti?Nors
geriausias lietuviškaseksportas į
užsienįyrapatysmokslininkai, ta
čiauužjįrinkossubjektasnegauna
jokiopiniginioatlygio.Mokslininkai
Lietuvąpaliekasavanoriškai,jųkaip
sportininkųneperka joksoficialus
kitosvalstybėsmokslininkųklubas.
Labiausiai„rinkabilūs“šiandienyra
tiemokslininkai,kuriesavožinias
užsienioužsakovamsgaliparduoti
pasilikdamiLietuvoje.Tokiaismoksli
ninkaislabiausiaiirdžiaugiasiuniver
sitetai,apiejųfinansiniuspasiekimus
iškilmingaiskelbdamisavometinėse
ataskaitose.
Universitetamsnenaudingi kai

kurietiksliejimokslai,irvienareikšš
mišškainuostolingi–humanitariniai
mokslai.Pastarųjųtyrinėjimaitikrai
neduodajokiosmedžiaginėsnaudos,
omokamajiemsužneiužsienyje,nei
Lietuvojenepaklausiąhumanitarinę
produkciją.Jeivalstybėsmokslopo
litikaleistųakademinėmsįstaigoms
veiktivienpagalšįkriterijų,taiuni
versitetamsįgijusvisiškąautonomiją
tvarkytifinansiniusvidausreikalus,
humanitaramsgrėstųišnykimas.Kita
vertus,bent išdaliessavobuvimą
mokslininkaihumanitaraipateisina

pedagogineveikla,okai
kuriųsričiųspecialistų,
pavyzdžiui,mokančių
užsieniokalbų, peda
goginė veiklamokslo
įstaigaigaliduotiirpa
jamų.
Jeinuostolingoseuni

versitetųmokslosrityse
visasdėmesyskreipia

„Tačiauirnaujiesiemsmokslamsiš
kylapavojingostendencijos–bandoma
paverstipanašiaisįbuvusiusmokslus,
prisitaikančiuspriesituacijos,one
žengiančiuspriešaky“.
Paveldėtassovietinis ideologinis

žodynasgalileistisupriešintitokias,
turbūtnetikėtaipačiampasisakiu
siajam išsprūdusias, sąvokaskaip
„prisitaikymas“(turimagalvojeprie
politinėssituacijos)bei „žengimas
priešaky“ (norimaįtvirtintimokslo
pasiekimaisgrįstąideologiją).Ideolo
gizuotissiekiantismokslas,šiandien
išlaisvintasnuovalstybėsporeikiojį
pajungtivisuomenėsideologizavimui,
saveperteikianekaip ideologiškai
naudingąvalstybei,tačiaukaippasi
priešinantįjospolitiniamstikslams.
Noromnenoromprisimenakovingasis
SalomėjosNėriesketureilis: „Gana
jaumumbedarboslankiotgatvėse,
/Ganajaujumstovėtužmūspečių
ir liept! /Mesmokėsimkurti savo
ateitį,– / Irpaskelbtpasauliopia
tiletką“.Akivaizdu, jogpolitiniais
pareiškimaisgarsūsmokslopasaulio
atstovai,neturėdamitiekgalios,kad
mokslovardupolitinęvaldžiąpaim
tų į savorankas,bent jauesamos
valdžiosžingsniusvadinaabsurdu, 
osavo (kartu irmokslinės)veiklos
pobūdį supranta kaip
kovąpriešjį.
Daugpopuliaresnėuž

ideologinęšiandienyra
mokslokaiprinkosdaly
viosamprata.Universite
taipasiskelbiamokslinę
produkcijągaminančiais
irparduodančiaislaisvos
rinkossubjektais.Kokią
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masįpedagoginėsprodukcijosgamy
bą,taikylaklausimasapiemokslinių
tyrinėjimų,kuriuosremtimoksliniam
laisvosrinkossubjektuinenaudinga,
likimą.Valstybėsmokslopolitikąkol
kasaiškiausiaiišreiškiantis„Aukštojo
moksloįstatymas“numato,kadpeda
goginėveiklauniversiteteturibūti
derinamasumoksliniaistyrinėjimais
arkūryba.Tačiauetatųmažinimoir
dėstymokrūviųdidinimolaikaissun
kutikėtis,kadmokslininkasgalėtų
daug laikoskirti laisvaimokslinei
veiklai.Šiemetvyriausybei leidus
universitetamspriimtitieklaisvųjų
studentų,kiekjiemanoesantnau
dinga,varguarpagerėsuniversitetų
pedagogų,skaitysiančiųdidesnėms
auditorijoms,padėtis.Niekasne
siginčys,kadpedagoginėsveiklos
negrindžiantmoksliniaistyrimais,ji
pasmerktataptimechaniniužiniųper
davimuirperėmimu,kasmetkartojant
arklausanttaspačiastiesas.
Mokslininkųveiklosmoksliškumą

mėginamakontroliuotikiekybiškai
irkokybiškaivertinantmokslinępro
dukciją.Lietuvosmokslopasaulisyra
mažas,tadnešališkaskokybinisver
tinimasjojesunkiaiįsivaizduojamas.
„Neatsargi“teisingakritinėpastaba
galisukeltiir„institucinį“priešišku
mą,neigiamaiatsiliepsiantįpasta
bosautoriausmoksliniųtyrinėjimų
vertinimams.Mokslinėsprodukcijos
kiekybėtaippatneatrodoesantikrite
rijus,pagalkurįremdamiesikiekvienu
atvejugalėtumenustatyti,kurismoks
lininkaspateisinasavoegzistenciją.
Rimtomokslinioveikaloparengimas
galiužtruktiištisusdešimtmečius.Šį
darbą,netikneatnešantįapčiuopia
mosnaudos,betirneteikiantįgreit
gaminamosintelektinėsprodukcijos,
dirbančiomokslininkogyvenimas
neišvengiamaipasirodytųveltėdiš
kas.Periodiškaivertinantmokslinės
produkcijoskiekį,skatinamasištiesų
nenaudingosmokslinės literatūros,
nepaveikiančiosneivisuomenės,nei
kolegųminčių,gausinimas.Būtent
tuo šiandien skundžiasiSuomijos

humanitarai, patyrę visus rinkos
perkėlimoįakademijąprivalumusir
trūkumus,reikalaujantysmokslinių
tyrimųstabilumąbeiilgalaikiškumą
garantuojančiosmokslosistemosre
formos.
Akademijoskaiprinkossubjekto

vaidmuovalstybėjeyraneideologi
zuotivisuomenęartenkintivalstybės
planiniusužsakymus,olaikumokėti
mokesčius.Nenuostabu,kadšiandien
akademiniaibiurokrataiakademijoje
turididesnęgaliąnegumokslotyri
nėtojai.Moksliniamrinkossubjektui
nerūpitolimatikslųperspektyvaar
naudavisuomenei.Visuomenė,daž
niausiaiperžengiantivienosvalstybės
ribas,jamreikalingakaippateikianti
kitusrinkossubjektus,sukuriaisgali
maprekiauti.Moksloįstaigai,laisvos
rinkossubjektui,susirūpinusiamsėk
mingafinansineveikla,negalirūpėti
irvalstybėspolitinėgerovė.Nesant
aiškiosfinansinėsautonomijosužtva
rasperžengiančiosvalstybėsmokslo
politikos,negailestingųrinkosdėsnių
spaudžiamosmoksloįstaigos,galinčios
savonuožiūrapakreiptimoksloraidą,
darotairemdamosivienfinansinės
naudosprincipu.
Argalimaalternatyvaideologinei

bei„rinkiškai“mokslovaidmensvals
tybėje sampratai?Abiematvejais,
norsdėlskirtingųpriežasčių, laisvi
moksliniaityrimaibeiintelektinėkū
rybayrasuvokiamikaipnepasiteisi
nantys.Humanitarams,suvokusiems
savoegzistencijos „veltėdiškumą“,
neliktųniekokitakaipkartusuJonu
KossuAleksandravičiumipripažinti:
„Betikslomūsgyvenimasireilės“,o
šimtmečiųtradicijąturinčiomsmokslo
sritimspaprasčiausiaiišnykti.
Kažinarkasginčys,kaduniver

sitetųgyvavimoistorijadaugilgesnė
neipolitiniųtotalitariniųrežimųar
rinkosekonomikos.Šiandieniuoseki
virčuosetarpuniversitetųirvalstybės
mokslopolitikosformuotojųpamirš
tamasklausimasapieuniversiteto
irvisuomenėsryšį,atveriantiskitų,
nepolitiniųideologiniųirnerinkos

ekonomikos,ožinojimąskleidžiančių
tikslų,perspektyvą.Nerinkosirne
ideologinįpožiūrįįuniversitetoreikš
męvisuomeneiknygoje„Universiteto
idėja“yraišdėstęsJohnasHenryNew
mannas.Jisteigia,kadsvarbiausias
universitetouždavinys–išugdytidis
ciplinuotąintelektą.Esąklaustina,ar
idealiosšioamžiausugdymosistemos
nesukuriančios intelektualiaisiau
rapročiųirnekūrybingųasmenybių.
Žinojimasesąskažkasdaugiaunegu
pasyvusdetalių įsisąmoninimas,o
kuriantžmogausintelektinękultūrą
turibūtinumatoma,kadjisjąnešisį
visuomenęirjagrįsvisuomeneireikš
mingussprendimus.
Universitetaslavinąsdidžiambet

paprastamtikslui:„jissiekiavisuome
nėjekeltiintelektinįlygį,kultivuoti
visuomenėsnuomonę,grynintitautos
skonį,populiarųentuziazmąapriboti
teisingaisprincipaisirpopuliariasas
piracijas–tiksliainustatytaistikslais,
suteiktiplatesnįirblaivesnįpožiūrį
įamžiausidėjas,palengvinantįpo
litinėsvaldžiosveikimą irgražinti
privatausgyvenimosantykius“(VII
apmąstymas).Tokiairesantitikroji
universitetonauda:suteiktižinoji
mą,kurisesąsnenaudingasžemąja,
mechanine,merkantilineprasme,o
gaunamaskaipdovanairperduoda
masvisuomenei.
Valstybei,visaspastangasnukrei

pusiaiįbūtinuosiusrūpesčius,New
mannoidėjosapiebesąlygiškąuniver
sitetiniomokslosvarbąvisuomenei
beiper jąvalstybei,galipasirodyti
pernelygnutolusiosnuotikrovės.Aki
vaizdu,kad„kompromisiniu“vadina
mas„Aukštojomoksloįstatymas“yra
įekonominėskovosarenąžengiančio
universitetopriešinimosivalstybės
mokslopolitikos formavimuirezul
tatas.Visuomenė,kurioslavinimui,
onesavofinansiniamsarvalstybės
ideologiniamstikslamsuniversitetas
irturėtųtarnauti, liekašiųdebatų
nuošalėjebeineaptinkamauniver
sitetoregoslaukešiamnusistatant
strateginiustikslus. 
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KąJumsreiškiakrikščionių tikėjimas?KoksJūsų
santykissuKatalikųBažnyčia?ArkaipnorsveikėJus
dvasininkai,religiniairašytojai,poetai?

Turbūtdaug,ypač tėvų,giminiųtikėjimasmano
ankstyvojevaikystėje.Kartaisatrodo,kadirikišiol
tebesujaunesančiojesavoKalnujųbažnyčioje,tente
besilaikautėvorankos,kupinastadadarnesuprantamo
dievobaimingumo,klausausimaldųirgiedojimų,alsiai
kvepiančiųsmilkalais,vaškuirgėlėmis.
Dabarsuprantu,kaipkrikščionybėbuvogiliaiper

smelkusiviską:tėvųirvaikųsantykius,šventes,gamtą,
kasdienįdarbą,duoną,tolimąvakariniųvarpųskambė
jimą,rugiųlaukusperSekmines,mergaičiųgiedojimus
naktįperGegužineskeliaujantnuokryžiauspriekry
žiaus,senelėsmaldaknygę,kuriosnemokėjoskaityti,
betperpamaldaslaikydavorankose,onakčiaidėdavosi
popagalve.Darbuvoatlaidai,Kūčios,Velykos.Visatai
buvonuosekmadienioikisekmadienio,nuošventėsiki
šventės,nuogimimoikimirtiesirdarpomirties...
Tokioskrikščionybės,visagaubiančiosbažnyčiosjau

neturiu,nesperpusęamžiausjibuvosuniokotakartusu
kaimu,parapijųbendruomenėmis,giminystėsryšiais.
Taimansimbolizuojatėviškėsbažnyčiosgriuvėsiai.
Dabarsuprantu,kaiptengiliaimumysebuvoįsišak
nijusikrikščionybė,užpildžiusiįvairiausiasgyvenimo
ląsteles,sudarėlietuviškokaimokultūrospagrindą.
Kitaiptariant–jibuvoirkultūra,iržmogauslaikyse
nanetmirtiesakivaizdoje,joelgesys,bendravimobū
das.Galimakalbėtiapiekatalikiškąvalstiečiųetninę
kultūrą.Šiskatalikiškasįspaudasyralabaigilus,ką
liudijaiškaimokilusiųrašytojųkūryba,netirtų,kurie
abejingiBažnyčiosatžvilgiu.
VėliausantykiaisuBažnyčiabuvoįvairūs,permai

ningi.Agresyviaibuvokompromituojamos,naikinamos
visojegyvensenojesuleistostikėjimošaknys,visokiais
būdaistrukdomabendruomeniškai išpažintiDievą,
kuristaposavotiškaiužkonspiruotas,įslaptintassą
monėje,kultūros irmenovaizdiniuose.Likogrynai
individualuskelias.
Artėjimasarpriartėjimasvykokitukeliu–perkū

Į„NaujojoŽidinioAidų“klausimusatsakoMarcelijusMartinaitis

rybą,vedusiątarsiatgal–įKalnujųbažnyčią.Todėl
irvienąnaujausiųsavopoezijosknygųpavadinau
„Atrakinta“,kuriojeprasiskleidėtaankstyvoji,savaip
gyvenimąnulėmusireliginėpatirtis,neišnykstantinet
irklaidžiojant,neatšaukiama,kaipirkrikštas.Galí 
būtiirgyventitoli,tačiaubeveikneįmanomanutolti
nuopirmopaprastotakoįbažnyčią.Oyrataiirgrįžimo
kelias,norsgrįžtijaukitas.
Šiaipvadinamųjųreliginiųrašytojųkūrybabeveiknesi

domiu.Didžiausiąįspūdįdarėirdarogiedojimai,giesmės,
ypačAntanoStrazdo,AntanoBaranausko,Maironio.Nieko
naujaiparašytageriaunerandu.Kartaislabiaupriartėja
mapriešventumoneminintsvarbiausiųtikėjimovaizdinių
arbataipaverčiantkūrybosaktu,kokiayra,sakysime,
BernardoBrazdžionioarbaJonoJuškaičiopoezija.

„poEZIJA – TAI pASTANGA UŽMEGZTI 
RYšį SU KAŽKUo“

Marcelijus  Martinaitis. Algimanto Žižiūno nuotrauka

Literatūra ir reLiGija
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Dvasininkaiyradaręįtaką.Labaigerbiukeletąkuni
gų,sukuriaisgalimatartis,pasikalbėtiįvairiausiomis
temomis.Bijaufanatikų,pasikėlusiųįpuikybęviendėl
to,kadkarščiautikiužkitus.Puikavimasissavotikė
jimuyralabiausiaiatgrasus.

KaipJūsasmeniškaisuprantateDievą,Kristų?Arjis
įpareigoja,arvaržo?

Kūrybosžmoguitainepaprastaisudėtingiklausimai.
Sako,jeigunori,kadpokalbisilgainesibaigtųirniekuo
neužsibaigtų,reikiapaklausti,kasyraDievas.
Antravertus,kažkožmoguineduotasuprasti,užrakin

tagaldėlto,kadneimtųmanipuliuotiAukščiausiaValia,
nesiektųtaipasisavintiirpritaikytisavoprofaniškiems
tikslams.Kartaisgalvoju,kadžmogusdarnebaigtas
kurti,kadjispaliktassavikūrai.ArnetaisakoKristaus
mokymas,pagaliau–civilizacijosistorija,tasruošima
sis,artėjimasįkažką?Yrapaskelbtasbaigtinislaikas.
TodėlkartaisgalvojuapieLaiką,protunepaaiškinamą,
neįmanomaiįmanomą,nessujuoįmanomastikDievas.
Iškurirįkurjistrykštakaipnesulaikomas,jokiomis
žmogauspastangomisnevaldomasenergetinissrautas?
OgaltaipreiškiasiDievovalia?Artokiubūdunesame
suJuoirJame?Ogaltaiiryra,konesuprantameir
kasteikiavisuotinįBuvimą?Tainėravientikinčiųjų
problema.BetšissupratimasarnevedaįDievą?Jeine,
taibentįpoetinįpasauliosupratimą.
Įtokiusklausimus–kaipašsuprantuDievą–bū

čiaulengvaiatsakęsvaikystėje.Odabar–nežinau.
VaikystėjemanoįsivaizduojamasDievasbuvoKalnujų
bažnyčioje,tenirlikogriuvėsiuose.Taibuvoirmūsų
kaimo,tėvųirseneliųDievas,įsivaizduotaskaipsenas,
barzdotas,ilgu,virvesujuostudrabužiuvyras,kartais
geras,kartaispiktas,matantis,kaipašganaukarves,
einuperrugiųlauką,tinginiauju,piktžodžiauju,irviską
atleidžiantisburnojetirpstantišpažintiesKomunijai.
PasaulistadabuvopilnasDievorūstybėsiratlaidumo.
Ankstiišvykęsišnamų,tonaiviojoPaserbenčiokaimo,
Dievokiturneradau.Atėjosusimąstymolaikas.
Darirvaikystėjekartaisnukrėsdavobaisusnetikė

jimošiurpas.Geraiprisimenuvienąnaktigonę.Šiltą
vasarosnaktįganiauarklius,gulėjaužolėjeiržiūrėjau
įgilų,beribįžvaigždėtądangų,pajutęsbegalinęvie
natvę:nejaugiašvienastojebegalinėjeerdvėje,arten
niekonėra?Šikartaispatiriamakosminėvienatvėyra
vienasdidžiųjųklausimų.

Aršiuolaikinėjekultūrojesiejasireligijairkūryba?
Kokiosjųtarpusaviosąveikosribos?Artikėjimasreiškia
kurti,ugdytiirreliginęliteratūrą?

Apskritaireligija irkultūravienabekitosbeveik
neįmanoma.Neapsiėjonetbolševikai,siekękurtisavo

kultūrąantsugriautosreligijospamatų,tojvietoj,kur
buvopaneigtasDievas.Šitariamaipažangikultūrabuvo
savotiškasnegatyvinisreligijosatspaudas,kritimasį
stabmeldystę(savostabųgarbinimas,komunizmoidėjai
atnašaujamoskruvinosaukosirkt.).Studijuodamiate
izmą,jįjuokaisvadindavomekomunistųtikybosmokslu,
kurisbuvoremiamastikėjimu,kadDievonėra.
Otaisavaippatvirtina,kaipgiliaireligijayraįsišak

nijusikultūroje,kaipjojekasnorssunkiaipajudinama,
nepakeitusnusistatymofundamentalausfenomeno–
Dievoiraukščiausiųtikėjimotiesų–atžvilgiu.
Kultūros,kūrybos irkrikščioniųreligijossąveika

buvoiryraganadinamiška,šistikėjimaspriimaįvai
riausiusmeninėsraiškosbūdus,savaipjuosveikiair
toleruoja,pradedantseniausiuEuroposmenuirbaigiant
postmodernizmu.
Artikėjimasreiškiakurti?Taip.IrDievosamprata

yraniekadnesibaigiantikūryba, fundamentalus jos
šaltinis.Irpatikrikščionybė–kūryba,dvasinėžmogaus
savikūra.Priešdutūkstančiusmetųįvykodidžiausias
pasikeitimasžmonijos istorijoje,suteikęs jaistiprų
kūrybospagreitį.

Arreligijaneatrodoesantipirmiausiaetika,teikianti
gyvenimoorientyrus?ArtainėrareligijabeDievo?Ar
šiuolaikinėjeliteratūrojeDievągalimapakeistiniekio,
tuštumoskategorijomis?Aršioskategorijos,situacijos
literatūrojeneištirpdopačiosDievosampratos?

Manosupratimu,diskusijos,kasyrapirmiau:etika
arreligija,primenabevaisįginčąapietai,kasiško
atsirado:arkiaušinisišvištos,arvištaiškiaušinio.
Religijairetikaneturėtųkonkuruoti,juolabiaubūtisu
priešinamos.Jukateizmasbeatodairiškaikalėįgalvas,
kadetikatėrareliatyvus,viennuosocialiniųstruktūrų
priklausantisdalykas,oreligijatikperimantitai,kas
jaiparanku.Tuotarpureligija(turiuomenykrikščio
nybę)yravienastipriausiųdoroviniųreguliatorių,per
Bažnyčiąįtvirtinusifundamentaliasetinesnuostatas,
kuriostikinčiajamyradieviškos.Tuotarpu,sakysime,
DešimtDievoįsakymųveikiairkaipstiprusuniversalus
žmogiškasveiksnys,pirmojižmoniųkonstitucija,su
tartissuDievu.Kasbūtųreligija,jeigujinetaptųtam
tikraisžmogiškaispasireiškimais,elgsenomis?Mano
supratimu,krikščionybėsusiejodieviškumąiržmogiš
kumą.Kąkitagalėtųreikštitai,kadKristusįžengėį
žmogausistoriją?
Tačiauvienreligiškaiinterpretuotietikąnėragerai.

Jukkrikščionybėpaliekalabaiplačiąerdvęžmoguiveik
ti,numatyti,pačiamkurtisavotobulėjimonuostatas,
kylančiastiekišreligijos,tiekišjovisuomeninioarba
pilietiniogyvenimo.Čiajaususiduriameirsupilietine
etikossamprata,priklausančianuoįvairiausiųžmonių
sambūvioveiksnių.Todėl,manosupratimu,Bažnyčia
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negalipersisavintivisųdorovėsnuostatų,nestaiiš
šaukiasusikirtimąsuvisuomenebeijosinstitucijomis.
Etikataippatyramanominėtossavikūrosprocesas,
susijęssutamtikrunerimu,kylančiuišžmogausdva
siosgelmių.

Arfolklorinėjekultūroje,kuriryškiJūsųkūryboje
irkuribūdavogaunamaužgimus,esamairkrikščionių
tikėjimo?Kiekjisprisidėdavoprieagrarinėskultūros
atkūrimošeimoje,bendruomenėje?Kiekliaudies„sin-
kretinėjeetikoje“,dorovinėjekūrybojepasireikšdavo
krikščioniškadvasia?Kiekjipalaikėžmogausdorovinį
mentalitetą?

Įšiuosklausimusjauesubeveikatsakęs.Galiutik
pakartoti,kadetninėarbafolklorinėkultūrabūdavo
paveldimakartusukrikščioniųtikėjimu.Kaikurie
tikėjimodalykai jaubuvoetnizuoti ir folklorizuoti:
medinėliaudiesskulptūra,tautosakairŠv.Raštoper
pasakojimai,agrarinėsšventėsirkt.Šikultūragyvavo
šeimoje,čiajibuvokuriamairatkuriamakaipvienas
svarbiausiųetninių,etiniųirreliginiųveiksnių.Taip
Bažnyčiapasiekėnamus,šeimas,buvoįsileistaįtradi
cinįlietuviųgyvenimą.
Tiemsžmonėms jauatrodė,kadDievassupranta

lietuviškai.ArtainedidžiulisnuopelnasValančiaus,
bažnyčioseprakalbusio lietuviškai,visokiaisbūdais
raginusionepamestisavokalbosirpapročių,kuriuos
asimiliavokatalikiškastikėjimas.Todėlskiriudulie
tuviųetninėskultūrossluoksnius:senąjį,paveldėtąiš
senosiosbaltųkultūros,irnaująjį,jausukrikščionintą,
ryškiausiąpavidaląįgijusįXIXa.irglaudžiaisusijusį
sutautosatgimimoistorija.

KokiąvisdėltoprasmęJūsųkūrybojeturikultūri-
nėmitologija?Kasslypipotariamumitiniomąstymo
naivumu?Armitųpaplitimasliteratūroje,literatūros
mitiškumasnėranaujoreligingumoieškojimas?

Nėra.Visųpirmamitologija,mitainėrareligija.Jie
galitiktaptijosšaltiniu,kaijųfigūros,siužetaitampa
garbinimoobjektais,įvedamostamtikrosapeiginėspro
cedūrosbeiišpažinimokanonai.Galibūtiiratvirkščiai,
kaireliginiaisiužetaibeišventenybėspatiriaantrinį
mitologizavimą,priskiriamosjiemstamtikrosfunkci
jos,susijusiossugimimu,mirtimi,gamtosreiškiniais.
Yramitologizuotosirkaikurioskrikščioniškotikėjimo
figūros(šv.Jurgis,šv.Agotairkt.),irsietossuagrari
niaispapročiaisbeiapeigomis.
Tuotarpusenojibaltųmitologijajaunetekusireliginio

pamato.Mitologijakaipmokslasarbakaipmenokūrinių
temosarišraiškossureligijaarbareligijomisnekonku
ruoja.Pagaliaumitofunkcijakultūroje,kaipjausakiau,
nėrareliginė,mitiniųfigūrųrealumudažniausiaineti

kima,nestaiyratamtikrimodeliai,kuriaisbandoma
paaiškintiįvairiaspriešybes,paveldimusarchetipus,
fobijasarnetprietarus.Prasminginetiekpatysmitai,
kiekjųaiškinimai,kuriųgalibūtibegalodaug,pra
dedantreligijomisirbaigiantmeninekūryba.Kitaip
sakant,taiyratamtikrosžmoniųsantykių,kompleksų,
gamtosreiškinių,AlgirdoJuliausGreimožodžiais,figū
ratyvinėsišraiškos.Mitinėsfigūrospaprastaiveikiane
tiekreligijų,kiekbendruomeninėssąmonėslygmeniu.
Kasšiandiengalitvirtinti,kadmūsųpasakųirsakmių
velniai,raganos,laumės,laimės,aitvarai,kaukaiyra
religinėsfigūros,atstovaujančioskokiainorsreligijai,
norsdarMartynoMažvydo„Katekizmo“prakalbojejos
įvardytoskaipkrikščionybėskonkurentės.
Mitas,kurisreiškiasikaipstipriprasmiųkoncentra

cija,ypačpalankusmenineikūrybai,nesirmenasyra
savotiškasmitųkūrimas.Tainėrairnaujosarsenos
pagoniškosreligijosieškojimas,visaine.Taitvirtinu
patsbūdamas„mitologiškas“.
Beje,netaipseniaimitas,mitiniaipasakojimaibuvo

palankūspasakytitai,kaskitaisbūdaisneįmanoma,su
darėvadinamosiosEzopokalbospamatą.Taipatsirado
irmitologinėKukučiofigūra.TadargaliKukutistapti
kokiunorsšventuojuarnaujosreligijospradininku?

GreimasyrapastebėjęsJūsųkūrybojetikėjimoreikšmę
irkartusunkumąjįapibūdinti,RimvydasŠilbajoris
pavadinęsKukutį„graudžiuRūpintojėliu“.Kiekištik-
rųjųJūsųpoezijąyralėmusireliginėdvasiairkaipji
pasireiškia?

ManlabainetikėtabuvoGreimoganaplatimano
eilėraščio„Ašara…“studija.Jąskaitydamaspatyriau,
kaipanalizėsbūdugalimaprisikastiligigiliausių,net
patiesautoriausneįsisąmonintų,tikpoezijaintuity
viaiperteikiamųpatirčių.Skaičiaušiąstudijąirpats
saukartojau:taip,tikraitaip.Jisatskleidė,kaiptame
nedideliamekūrinėlyjeyragiliaiužšifruotatai,kąjau
sakiau–vaikystėskrikščioniškastikėjimas,joreiški
masisetnokultūriniaisvaizdiniais, litanijųirmaldų
intonacijomis.
Beje,šiseilėraštissukurtasdar„anaislaikais“,irat

rodokeista,kadbuvospausdinamas,deklamuojamas,
cenzūranedarėjokiųkliūčių.Dabargalvoju–kodėl?
Tikriausiaidėlto,kadbukamliteratūrosreguliuotojui
buvoneįkandama,nesuvokiama,jaunežinomairne
suprantamatai,kassujudina,pažadinajautriausiusir
paslaptingiausiussąmonėsirpasąmonėsklodus,kas
išliekažmogujenetirtada,kadajisrežimonuolatper
sekiojamas,slopinamas,užgniaužiamas.
Panašiai„meniškaiįslaptintų“dalykųatrandudauge

lyjetometopoezijosirprozoskūrinių,įkuriųgilumas
nepajėgėprasiskverbtijokia,netpatipikčiausiacenzūra.
Vilniausuniversitetevesdamasliteratūrosseminarus
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beipratybassustudentaisbandomesuvoktituosgiliuo
siusturiniusJuozoApučio,RomualdoGranausko,kitų
prozininkųbeipoetųkūryboje,atrasdamiten„įslaptin
tą“krikščionybę.Taigiatsiverianepaprastaiįdomios
prasminėsatodangos,religinėpatirtis,kuriąneseniai
dengėstoraskomunistiniorežimoledas.Ojukpoledu
išliekatai,kasgiliaiįsišakniję.
Taip,irKukutisyrašiektieknekanoniškas„rūpinto

jėlis“,kurisvisusprisileidžia,visusišklausoiratsako
taip,kaipkiekvienassuprantapagalsavobūdą,nuo
taiką,sugebėjimus.

GyvenimasJūsųkūrybojenenusakomasloginėmiska-
tegorijomis,apibūdinamastiktuo,„kamžodžiųnėr,kas
vientiktaiklausa“.Atrodo,tamegyvenimeyrakažkas
gilesnio,kągalimaišvystivien„sielosakimis“.Kokią
reikšmęperėjimuiišbuvimoįnebuvimąiratvirkščiai
čiaturitranscendencija?

Mangyvenimasnėravienlogiškasfenomenas, jis
sunkiaireguliuojamaspagališankstiniusnumatymus,
skaičiavimus,brėžinius.Kaipgreitaižlungaįvairios
diktatūros,užsimojusiostotaliaipagališankstinesdok
trinastvarkytiirkeistigyvenimą.Bandoma„logiškai“
atkurtipraeitį,nugyventągyvenimą,rašantistorijas
arprisiminimus.Bettaidažniausiaiyratikįpraeitį
nukreiptosutopijos,bandantkąnorspateisintiariš
teisinti,pagaltaimodeliuotidabartįirateitį.Bettos
logikosgreitsubyra.Todėlreligija,menasieškopatva
resniųžmogausgyvenimąveikiančiųveiksnių.
Štaiašnegaliupaaiškintinetsavogyvenimo,kažkas

nuolatišsprūstagalvojant,rodos,apieaiškiausiusdaly
kus.Priminėtkaikuriasmanoeilėraščiųtemas,kurios
sukūrybairperkūrybąreiškėsiįvairiaispavidalaislyg
irbemanovaliospastangų,atskleisdamos„nelogiškas“
patirtis,kuriųtarsinepatvirtinakasdienėpraktika.
Kažkasžmogujeyraįmontuota,kasnėrajispats, jo
fizinispavidalas.Paprastaitaivadinamasiela.Todėl
manatrodo,kadžmogusgyvenadarirtranscendenci
jojearbakitaip–transcendentinįgyvenimą,kartaisto
nesuvokdamasarbataijausdamastikėjimoarkūrybos
aktųmetu.Kūryba,Dievasirreligijačiayraarčiausiai
vienaskito,norsyrairgalibūtiįvairiųfilosofiniųin
terpretacijų.Šiaipartaip,fenomenalitranscendentinė
valiareiškiasiperžmogiškaspatirtis,ypačkaijosnėra
kaipnorsužgniaužiamos,ribojamos,veikiamosracio
nalizmoirprakticizmo.Gyvenimasnesutikaš.

Jūsaktyviaidalyvaujatevisuomenėsgyvenime.Kokio-
miskrikščioniškomisvertybėmisvadovaujatėssocialinėje
irkultūrinėjeveikloje?Kokiomisnuostatomisturėtųbūti
grindžiamasbendruomenės,visuomenėsformavimas?

Kokiomisvertybėmisnorėčiauvadovautis, turėtų

aiškėti išankstesniųatsakymų.Kaikuriosjųtikrai
naivios,šiandienniekurnepritaikomos,tinkamostik
eilėraščiamsrašyti.Taiyratosvertybinėsnuostatos,
kuriosatsineštosišvaikystėskaip„naivioji“katalikiška
valstiečiųetika.Ikišioltaijaučiukaipstiprųkūrybinį
impulsą.Tačiauvertybinėsnuostatoskūrybojeirrea
liamegyvenimelabaiskiriasi,kartaisvienosprieškitas
stojapiestu.Manyjetarsinuolatveikiaduasmenys,du
gyvenimai,duelgsenoskodeksai–dabartinisiratsi
vežtasišvaikystėskaimo.Jaukažkurrašiau,kadesu
kaipbažnyčiasudviembokštais.
Labaipasigirčiausakydamas,kadgriežtailaikausi

kokiosnorssusirašytosvertybinėssistemos.Yratik
siekiamybė:pakantumas,taikdarystė,vengimaspa
kenktikitam.Šiaipesuprisidaręsvisokiųnegerumų,
vaikystėsMartinaitisnaktimismansapnuosevaizduoja,
kaipsėdžiukatile,ovelniaiantgalvospilaverdančią
smalą.Įšventuosiusnetinku,betirįvelniožabangas
pakliūtinenorėčiau.Dabarapievisuomenę.Priklau
somdidžiuliamkrikščioniško tikėjimopasauliniam
kontinentui,esampaveldėtojaiirtęsėjaikrikščioniškos
Europoskultūros,kuriojenusistovėjusi irtamtikra
vertybiųsistema,ojąmėginopakeistiirsunaikintibol
ševizmas.Esantkrikščioniškaivisuomenei,jojevyksta
savaiminiaireliginiųveiksniųveikiamisavireguliacijos
procesai.TaiLietuvojeperpusęamžiausbuvopažeista,
tarpžmoniųnutrūkoreliginėkomunikacija,kurilėtai
atsikuria.Būtųnegeraiprimestikokiasnorsdoktri
nas,kolvisuomenėtamnėrapasirengusi,kolpaveikta
sekuliarizacijos.

Aržodispoezijojegaliįgautisakralinįskambesįirar
galiprisidėtipriegyvenimoatnaujinimo,perkeitimo,
nušvitimo?Artaipriklausonuomeniškumo,nuoįkū-
nytųdoroviniųvertybių,nuoDievoieškojimo?

Poezijayranevienžodžio,betirįtaigosmenas.Kitaip
tariant,kartaisjipasakodaugiauirsvarbiaunežodžių
tiesioginėmisreikšmėmis,ointonacija,kaipJūssakote,
sakraliniuskambėjimu.Jukjikiloiškreipiniųįaukš
čiausiasgaliaspirmykštėseapeigose,išmagikos,sakra
liniųgiedojimų,tikint,jogdievaiišklausotiktokiąypa
tingąkalbą.Todėljilaikytašventa,otie,kuriejąkūrė,
rečitavo,giedojo,vadintiišrinktaisiais,žyniais,dievų
pasirinktaispranašauti.Pagalšiątradicijąirpoetaiva
dintitalentais,genijais,kuriųlūpomiskalbaaukščiausia
valia,angelai,otamtikraisatvejais–piktojidvasia.
Lietuviųpoezija,josištakostaippatpaženklintosšven

tumu.Jukpirmojilietuviškaeiliuotakalba,pradedant
Mažvydu,buvosakralinė,galimasakyti,ikiKristijono
Donelaičio.Būdinga,kadirpasaulietinėpoezija,eilė
raščiaibeveikvisąXIXa.buvovadinamigiesmėmis,o
poetai–giesmininkais,nespoezijadarvisbuvosiejama
nesuskaitymu,osugiedojimu.Mūsųžmonėmseilėraš

į „NAU Jo Jo ŽI dI NIo-AI dų“ KLAU SI MUS AT SA Ko MAR cE LI JUS MAR TI NAI TIS
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čiaisavoformairskambėjimubuvopanašūsį jiems
geraipažįstamasgiesmes,„kalnus“,todėlkurnorsjuos
užtikębandydavodainuoti.Beto,mūsųpoezijosklasi
kasukurtakunigų,kuriegeraijautėsakraliniųtekstų
įtaigą.Iščiairradosimūsųlyrikosaukštasisstilius,
jotradicija.Savotiškureformatoriumireikėtųlaikyti
Strazdą,kurisgiesmęsusiejosu liaudiesdaina, jos
poetika,padėdamaspamatussavitailietuviųpoezijai.
Apskritaipoezija,manoįsitikinimu,yrapastanga

užmegztiryšįsuKažkuo,kasyraanapustavogyveni
mo,kasdieniškųpatirčių,kurneįeinama,neatidaroma
rankomisirprotu,betgalimaįtenpatektiypatingu
būdu,nušvitimoakimirką.
Otopasiekiamanevienžodžiu,betirypatingujo

pavartojimu,skambesiu.Taivisaikitakalbospatirtis,
veikiantivisusžmogausemocinius,jutiminiusbeido
roviniusregistrus,priartinantipriedidžiųjųdieviškos
paslaptiesdurų.Jukkaiklausomėsšioskalbos,rodos,

niekoblogopasaulyjenegaliarbaneturiįvykti.Dauge
liuimūsųgeraipažįstamašiemocinėkalbospatirtis.
Manlabaisvarbusšisantrinis,negramatinisžodžio

lygmuo.Beveiknesąmoningai,kaipdabarpastebiu,savo
kūrybojeesunaudojęsdarvaikystėjegirdėtasnevien
tautosakos,betirgiesmių,litanijų,maldų,pamokslų,
raudųintonacijas,tai,kasgirdima,kasgiliainusėda
ganapaslaptingojeakustinėjeatmintyje.Kartaisgalvo
ju,jogtaiyražmoguiduotaskanalassusisiektisutuo
Kažkuo,kuriovardądraudžiamaminėtibereikalo,nes
žodisneperteikiaesmės.ArtainėradidžiojiDešimties
Dievoįsakymųišmintis?
Šią,pavadinčiau,akustinękultūrąypačištobulino

krikščionybėbeiEuroposmenas,folkloras.Gaila,kad
jišiandientokiabrutali,skvarbi,kurtinanti,praradu
sižmogausbalsą,nesjofunkcijasvislabiauperima
įvairiosaudiovizualinėspriemonės.Didžiausidalykai
pasakomitiksavobalsu.
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Praėjojautrysdešimtmečiaipoto,kaiRoland’asBart
hes’aspaskelbė:autoriusmirė.Pastaraisiaismetais
Vakaruose(ypačPrancūzijoje)pasigirstaautoriųbal
sų,mėginančiųpasipriešintitokiamjųnumarinimuiir
ieškančiųsavogyvybėsįrodymoargumentų1.Omūsų
lietuviškoje terpėjenesama jokiospomirtinėsnuo
taikos ir toliau tęsiasi ramusgyvenimas:Lietuvos
humanitariniuosemoksluoseautoriaussąvokaatro
doįgavusiamžinybėsirneliečiamybėsstatusą.Jiir
toliaulygniekurniekosėkmingaiparazituoja,retai
kadapaliečiamakritinėsaranalitinėsminties.
Šiamestraipsnyjenorėčiaunediskutuotidėl„mi

rusiojo“statusobeiteisių,nereikalautijoreanima
cijosarpranašauti joprisikėlimą,betpasvarstyti,
kaipgalimakalbėtiapieautoriaus instancijąpoto,
kaibuvopaskelbtajomirtis.Kasištiesųmirė,arba
kienomirtisbuvopaskelbta?Kąpagaliaureiškiašis
„mirė“?Arautoriausmirtisreiškiabetkokiossub
jektyvybėstekstemirtį?Kąreikštųšiandienkalbėti
apiesubjektąteksteartekstinįsubjektą?Artaidar
įmanoma?
Svarstantsubjektyvybėsklausimąliteratūriniame

diskurse,autoriaussąvokaatlikspagrindinėssąvokos
vaidmenį,okitossąvokos–pasakotojo,pasakojimo
adresato(skaitytojo),veikėjo–busaptartostiek,kiek
pateksįjosorbitą.

1. AU To RIUS MI RęS. AU To RIUS pRI SI Kė Lė? 
(RoLANd bART HES)

Jaugerokaipriešpaskelbiantautoriausmirtį, li
teratūros kūrinys buvonagrinėjamaskaipuždara
reikšminėstruktūra,visiškaineatsižvelgiantįautorių
(pvz.,rusųformalistųmokykla).TačiautikPrancūzi
jojeautoriusiškilokaippro ble ma.1968m.parašytas

MI RU SIo AU To RIAUS ME TA MoR Fo ZėS
Sub jek ty vy bės pro ble ma li te ra tū ri nia me dis kur se

NijolėKeršytė

Barthes’ostraipsnis „Autoriausmirtis“buvomani
festiniopobūdžio.TuometuPrancūzijojevykogana
aršikovatarpsenosiosakademinėsirvadinamosios
„naujosios“kritikos.Šikova,kaip,atrodo,irdauguma
intelektualiniųdiskusijųPrancūzijoje įgavopolitinį
pavidalą–taibuvokovatarp„konservatorių“ir„kai
riųjųliberalų“–irkaiptikdėltojitaipįsiliepsnojo,
nes išesmėsčiabuvogrumiamasidėlvaldžios,dėl
kontrolės,kuriąsiekėišlaikyti„akademiniai“kritikai2.
KovospretekstasbuvoBarthes’oknygaapieRacine’ą
(priešakinesgretasprancūzųtradicijojeužimančioau
toriausnetradicinėinterpretacija),kuriąkartusuvisa
gvardijakritikųužsipuolėprancūzų literatūrologas
Raimond’asPicard’as,gynęspozityvistineskauzalisti
nio–genetiniodeterminizmonuostatas.Atsakydamas
įšįantpuolį,Barthes’asparašėstraipsnį„Kritikair
tiesa“,opokeliųmetų–„Autoriausmirtis“.Pasta
rasisstraipsnisišreiškėtamtikrastometo„revoliu
cingai“nusiteikusiųprancūzųintelektualųnuostatas,
intelektualų,kovojusiųprieštamtikrąintelektualinį
reakcionizmą.Tačiautainebuvokoksnorsregioninis
konfliktas.Jameišryškėjobendroseuropietiškosin
telektualinėstendencijos.Todėl,nesileisdamaįdeta
les,pabandysiuapibendrintipagrindinestokonflikto
priešpriešas.
„Naujiejikritikai“siekėperžengtibetkokįhie rar

chinįdualizmą,kurį,anotfilosofų,įsteigėirdaugybę
šimtmečiųpuoselėjoVakarųmetafizinismąstymas.
Meniniame tekste šįdualizmą išreiškia skirtumas
tarpvidujybės (giluminėkūrinio idėja,turinys,sig
nifikatas,suvokiamumasprotu, logosas,subjektas)
irišorybės(paviršinėkūrinioišraiška,signifikantas,
jusliškumas,raštas,objektas)arbatarpšal ti nio(au
toriausarrašytojodvasiakaipprasmės instancija,
kaipkūrinioprasmėsgimimovieta)irrezultato(au
toriausatžvilgiu išoriškaskūrinys).Vidujybė/išory
bėyraerdvinėskategorijos,žyminčiostokįsantykį,
kurioantrasisnaryspajungiamaspirmajampagalNIJoLė KERšYTė – VU filologijos fakulteto Literatūros teorijos 

katedros doktorantė (disertacijos tema „Intersubjektiniai santykiai 
literatūriniame diskurse“). Verčia šiuolaikinę prancūzų filosofiją 
(I. Levinas, J. derrida). 1 Žr. cou tu rier M., Lafiguredel’auteur, pa ris: Seu il, 1995.

2 Žr. bart hes R., CritiqueetVérité, pa ris: Seu il, 1966.

Literatūra ir fiLosofija
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panašumoaratvaizdoprincipą:išorybėatvaizduoja,
pamėgdžioja, įkūnija„originalą“–dvasinęsubstan
ciją,arbavidujybę.Šaltinio/rezultatosąvokostąpatį
santykįnusakoperlaikinęstruktūrą,kaiperėjimas
nuovienonariopriekito (pvz.,nuoautoriausprie
kūrinio)suvokiamaskaiploginispriežastinis,okartu
kreacionistinisryšys.Meniniotekstointerpretatorius
ar literatūroskritikas tokioje santykiostruktūroje
turi judėtipriešingakryptimi:nuo išoriškokūrinio
prievidujybęįkūnijančioautoriaus,nuorezultatoprie
šaltinio.Taipsuponuojamasneskaidomosvienovės
principas:vienasautorius,vienasąmonė,vienapras
mė,vienalogika,vienairabsoliutitiesa.
Tokiaisamprataipriešgerustrisdešimtmečiuskaip

tik irpasipriešinoprancūzų intelektualai. „Tekstui
suteiktiautorių–reiškiasustingdytitekstą,priskir
ti jamgalutinįsignifikatą,uždarytiraštą“3. „Rašto
uždarymas“čiareiškianiekadanesibaigiančių,bet
vissunaujuskaitytojubeinaujomisepochomisat
sirandančių interpretacijosgalimybiųsustabdymą,
paskelbus,kadtekstasturivienągalutinęreikšmę
(„signifikatą“),kurią jampriskyrėpatsautorius ir
kuriątereikėjoiššifruoti.
Kas įvyksta pasipriešinus šiam autokratiniam

principui?–Inversijadvejopašiožodžioprasme:1)
santykioapvertimas,kaitai,kasužėmėcentrinę ir
privilegijuotąvietą(vidujybė,autoriuskaipprasmės
šaltinisirpan.),yrasuskliaudžiamairtampa„išoriš
ka“ interpretatoriausatžvilgiu–nepaneigiamaar
numarinama4,betpadedamaįskliaustus,atsisakant
įtaiatsižvelgti,–oįjovietąatsistojapati„išorybė“
(rašytinistekstas,išraiškosplotmėirpan.);taipįvyk
domas„galios“apvertimas,matteokratinęsignifikato
valdžiąkeičiadecentralizuotasignifikantųdemokra
tija;2)vienonario,kaipšaltinio,patalpinimas,įver
timas(inversija)įkitąsantykionarį–rezultatą,taip
panaikinanttarpjųpriežastinėssekosryšį;kūrinys
nebeturi jokioskilmėskokiojenors išorėje (vadina
mojojetikrovėje,kuriaipriklausoautoriuskaipjus
linėbūtybė), jispatstampasavokilmėsvietaarba
prasmėsprodukavimolauku.
Štaitokiabūtųglaustairschematiškaistorijaapie

tai,kaipliteratūrostekstas„neteko“savoautoriaus.
Šiojenetektiesistorijojereikėtųatkreiptidėmesįįtai,
kadautoriusčiasuvokiamasdvejopaprasme:kaipem
pi ri nis subjektas(rašytojas)irkaiptranscendentalinis 
subjektas(sautapatuskūrėjas,turintisvienoslogi

kos,vienosprasmėsmonopolįiresantis„iki“ar„už“
savokūrinio,kaipjoprasmėsegzistavimopamatinė
sąlyga,garantuojantivisųkūrinioprasmiųsąryšin
gumą,perskaitomumą).Abiematvejaisautoriuspri
klausoiki teks ti neitikrovei.TadBarthes’oskelbiama
autoriausmirtis–taiautonomiškosbeisautapačios
subjektyvybės,kaipvienintelėslogosobeigaliosins
tancijos,suskliaudimasirtekstosuvokimasanapus
arnepaisantjos.Tekstastraktuojamaskaipbeasme
nėreikšmėsgaminimosistruktūra:„rašyti–taiper
išankstinįbeasmeniškumą [...]pasiekti tokį tašką,
kuriameveikia, ‘atliktyjedalyvauja’[per for me]vien
kalba,one‘aš’…“5.
Taigiarpaskelbus„autoriaus“mirtį,darįmanoma

kokianorsprasmekalbėtiapiesubjektyvybętekste?
Arautoriaus,kaipikitekstinėssubjektinėsinstancijos,
paneigimasneišvengiamaireiškia irsubjektyvybės
nusitrynimąpatiestekstostruktūrose?Pagaliau,ar
autorius,miręskaipempirinisirtranscendentalinis
subjektas,nėrapersikūnijęsį„tekstinį“subjektąar
subjektus?
NorsBarthes’asraštą(tekstą)siejasubeasmeniš

kumu,betvisdėltoneatsisakotamtikrossubjekto
instancijos.Tiesąsakant, toBarthes’as irnegalėtų
padaryti,nesraštąjislyginasuperformatyviniukal
bosaktu:„…rašymas[…galižymėti]tai,kąOxfordo
filosofaissekantyskalbininkaivadinaperformatyvu
–retažodineforma(išskirtinaipateikiamaesamojo
laikopirmuasmeniu),kuriossakymonesudarojoks
kitas turinys (jokskitaspasakymas), išskyruspa
tįaktą,kuriuosakymasyraskelbiamas[se profêre]:
kažkaspanašausįkaralių‘Skelbiu’arsenovėspoetų
‘Giedu’“6.Tokskalbinisaktassavaimereikalaujasa
kančioarskelbiančio (adresanto) ir jį „priimančio“
(adresato)instancijos.Šiesubjektaikonstituojasitik
perkalbinįaktą ir jame.Kaiptiktokiesubjektai–
rašantysis („skriptorius“) irskaitytojas–„palaidoja
Autorių“iružimajovietą7.Jieegzistuojatiktiekir
tol,kolveikia:kalba,rašo,skaito.Taigryniveiksmo
subjektai,arbasakymorašymoaktantai,onekokios
norsvienalytėsbeiautonomiškossubstancijos.Tai,
ką jiesako,nebeatsiejamanuoto,ką jiedaro8.Tai
kalbiniai,gramatiniai,betneempiriniai,psichiniai
asmenys:„…kalbažino ‘subjektą’,one ‘asmenį’;šis
subjektasuž jįapibrėžiančiųsakymoaktoribųyra
tuščias,irjoužtenkatam,kadjisgalėtųiškalbėti,t.
y.išeikvotikalbą“9.

3 bart hes R., Lamortdel’auteur in Lebruissementdelalangue (Essais
critiquesIV), pa ris: Seu il, 1984, p. 68.

4 šia pras me gy vų au to rių maiš tas at ro do kiek ko miš kas: nie kas jų 
ne nei gia ir ne nu ma ri na, tie siog juos nu ty li (iš sky rus biog ra fus ar is to ri-
kus), kal bė da mi apie jų kū ri nį, ku riam pri pa žįs ta ma ne pri klau so my bė 
au to riaus at žvil giu, o ne va sa li te tas.

5 op.cit., p. 64.

6 Ibid., p. 66–67.
7 Ibid., p. 67. „…au to rių pa nai kin ti raš to nau dai (o tai, kaip ma ty si-

me, reiš kia, kad au to riaus vie tą už ima skai ty to jas)“ (p. 65), „skai ty to jo 
gi mi mo kai na – Au to riaus mir tis“ (p. 69).

8 Žr. Aus tin J. L., HowtodoThingswithWords, ox ford Uni ver si ty 
press, 1962.

9 Ibid., p. 66.
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Barthes’oteorijojetekstasnebėrajoatžvilgiuišoriš
kokūrėjo(autoriaus)sukurtasproduktas,atiduotas
kito, taippat joatžvilgiu išoriškobeiautonomiško
subjekto(skaitytojo)vartojimui.Tekstasnebėramai
nųobjektas,kuriuoapsikeičiaautonomiškisubjektai.
Suvokianttekstąkaipkalbinįaktą,onekaipužbaig
tąkomunikacijosproduktą,panaikinamabetkokia
subjekto–objekto(teologinėjeplotmėjekūrinio–kūrėjo)
arbavidujybėsirišorybės,kuriątojividujybėemanuo
ja(autorius)arbaįsavina(skaitytojas),priešprieša.
Kaipirperformatyviniskalbosaktas,tekstasaprėpia
kalbinioaktodalyviusirtaipnebeliekajokiosišorės
(užtekstinėsmaterialios tikrovės)nei jokio vidaus
(ikitekstinėsdvasinės,psichinėstikrovės).
Čianebeliekaskirtumotarpto,kasgyvairnegyva

(tradiciškaigyvybė,gyvastispriskiriama„tikrovei“,o
negyvumas,dirbtinumas–kūriniui,tekstui).Jįkeičia
skirtistarpto,kaskalbiška,irto,kasnekalbiška.Kaip
tiktai,kasneturikalbiniopavidalo,iryrapaskelbia
mamirusiu.Vienintelėgyvasties,galios irveikimo
terpė–kalba.Subjektasgyvuojairveikiatiek,kiek
kalba.Būtentkalbayratasbendras„vardiklis“,kurio
dėkagyvaskalbantissubjektasišesmėsnesiskirianuo
„sukurto“arbatekstiniosubjekto.Tiek,kiekabuyra
kalbantyssubjektai,tiekjiemsgaliojatiepatysgra
matikos,stilistikos,retorikosdėsniaibeiprincipai.

2. TEKS TAS KAIp SA KY Mo AK TAS. NA RA To Lo GI-
JA

Ilgą laiką autoriausmirtis buvo siejama su bet
kokiossubjektinės instancijostekstemirtimi.Buvo
linkstama tekstą interpretuoti kaip ikisubjektinių
struktūrų realizaciją (struktūralizmas, semiotika)
arbademaskuoti,dekonstruoti jameglūdinčiassą
monėsintencijas,parodant,kadjosyravaldomosbei
sąlygojamosikisąmoniniųbeiikiloginiųprincipų(po
ststruktūralizmas,dekonstrukcionizmas).Tačiauper
kelispaskutiniuosiusdešimtmečiusišryškėjonaujos
tendencijos.Šaliatekstokaiprašto–anoniminėsiki
subjektinėsreikšmiųstruktūros– teorijosvisdau
giauimtakalbėtiapietekstąkaipdiskursą.Kitaip
sakant, ieškomateksto,kaipkalbinėssistemos,pa
raleliųsukalbiniuprocesu,susakymoaktu,užuotjį
interpretavuskaipanoniminiųužbaigtųpasakymų
visumą.Augantsusidomėjimuisakymobeidiskur
soproblematika, išnaujosugrįžtamapriesubjekto
klausimo.Tačiaujaunebeprieautonomiško,vieningo
ir saupakankamosubjekto,betpriekalbinioarba
tekstiniosubjekto.Tokssubjektassuvokiamasnekaip
sauvidujybę iš reiš  kian tis,betkaipperkalbą(tekstą)
irkalboje(tekste)su ki tu subjektuužmezgantisryšį 
subjektas.
Kuoypatingassakymo(énonciation)aktasirkuojis

skiriasinuopasakymo(énoncé)?Sakymasneatsieja
masnuokonkrečiossituacijos,kuriojejisatliekamas,
irnuokonkretausatlikėjo–sakytojoarbasakymo
adresanto(énonciateur),kuriskamnors„adresuoja“,
„skiria“savosakymą,kreipiasiįsavoadresatą(énon
ciataire).Kalbojetokiąsituacijątiesiogiainurodoas
meniniai įvardžiai ir laikobeivietosprieveiksmiai,
žymintys sakytojo santykį su sakymoadresatu (jų
pozicijųpasiskirstymą),onetiesiogiai– įvairūsmo
daliniaiveiksmažodžiai,būdvardžiaiarprieveiksmiai
(at ro do,galbūt,ne abe jo ti na irt.t.),kuriaissakytojas
išreiškiasavovertybinępozicijąto,kąjissako,atžvil
giu.Išesmėsnėraneutraliųpasakymų,net irpats
beasmeniškiausiasdiskursasimplikuojasakytojąbei
josantykįsusakomaisdalykais.Otosantykioslė
pimasarbavengimasjįparodyti,pvz.,moksliniame
diskurse,kurprisidengiama„nešališko“,„objektyvaus“
kalbėjimokauke,rodotamtikrąsakytojopozicijąarba
joprisiimtąvaidmenį.
Išpirmožvilgsniogaliatrodyti, jogtekstassusa

kymuneturiniekobendrairtėragrynasmilžiniškas
pasakymas,nes jis jauvisiškaiatitrūkęsnuosavo
pirminėssituacijos,kuriojebuvo„atliekamas“;josa
kytojas (autorius,rašytojas)–„miręs“, t.y.patsvi
siškai „susvetimėjęs“susavopasakymu (sakytojas
gyvuojatiktol,kol jissakoarrašo),o joadresatas
(skaitytojas)yraneapibrėžtas.Taiginuogyvossa
kymosituacijostekstasvisadayra„atjungtas“,kaip
sakosemiotikai.
Beabejo, rašytinis tekstasnėrakokianorsgyvo

kalbėjimoimitacija,tadtikrovėjevykstantis„grynas“
arba„gyvas“sakymasskiriasinuojauužrašyto,užfik
suoto,pasakymupaverstosakymo.Tačiaukiekvienas
pasakymasneišvengiamaiimplikuojasakymą.Tokią
nuostatąbenepirmasisėmėskelbtižymusprancū
zųkalbininkasÉmile’isBenveniste’as,osavotyrimų
aksiomająpavertėnaratologaispasivadinęprancūzų
teoretikai(Gérard’asGenette’as,CvetanasTodorovas,
išdaliespriejųprisijungęsBarthes’as).Jųįsitikinimu,
išpasakymųvisumos–pasakojimo[récit]–galima
rekonstruoti sakymoarbapasakojimoakto [nar ra
tion]situaciją.Beabejo,naratyvinisdiskursas,kaip
sakymostruktūra,yradaugkomplikuotesnisužgyvo
sakymoaktą.Sakymaspasakymearbapasakojimo
aktas(naracija)pasakojimeturinuosavusdėsniusbei
principus,kuriųneaptiktumėmegyvamesakymoakte.

NIJoLė KERšYTė

10 pran cū zų in te lek tu a lų ter pė je iš es mės esa ma dvi ejų na ra to lo gi jų. 
Vie na yra te mi nė, ana li zuo jan ti na ra ty vi nio dis kur so tu ri nį ar ba „tu ri nio 
for mą“ – tai na ra ty vi nio dis kur so se mio ti ka, ki taip dar va di na ma Al gir-
do Juliaus Grei mo se mio ti ka. Tai anks ty va sis šios se mio ti kos etapas, 
ku ria me nag ri nė ja ma pa sa ky mų plot mė, be veik ne krei piant dėme sio 
į tai, ko kio je si tu a ci jo je sa ko mi tie pa sa ky mai. Ki ta na ra to lo gi ja, ku ria 
pran cū zi jo je dau giau sia už si i ma Ge net te’as, yra for ma lio ji ar ba mo dali-
nė. Ji ir ana li zuo ja pa sa ko ji mą kaip is to ri jų „rep re zen ta vi mo“, pa tei ki mo 
bū dą. bart hes’as ir To do ro vas nau do ja si tiek se mio ti ka, tiek for ma li ą ja 
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Šiųdėsniųmetodologineanalizeiružsiimanaratyvinio
diskursoteoretikai,analizuojantys,kaippateikiama
istorija,kaipsutvarkoma,sukonstruojamanaratyvinė
informacija,nepriklausomainuojosturinio10.
Naratologainesileidžia įabstrakčiussamprotavi

musapierašytinįtekstą,betapsiribojakonkrečiais
naratyviniaisdiskursais.Jųteorijojepaslaptingasis
Barthes’oskriptorius,kaipmirusioautoriausmeta
morfozė,perkrikštijamaspa sa ko to jovardu.Narato
logaidaugiausianagrinėjavienąkalbinioaktopusę,
t.y.pasakotoją,kaipkalbantįsubjektą:kaippasa
kotojasdėstopasakojamą istorijąarba įvykius (tai
pasakojimolaikoanalizė:pasakojamųįvykiųtvarka,
tempas,dažnis),kaipjiskonstruojapasakojimąkaip
kalbinįtekstą(gramatinė–sintaksinė,taippatpasa
kojimolygmenų,t.y.pasakojimopasakojimebei jų
kombinacijųanalizė),pagaliau,kokiojesituacijojejis
dėstopasakojimą(kokįgramatinįasmenįpasirenka,
arpatsdalyvaujapasakojimekaipveikėjas,arkalba
tik iššalies)11.Dupastariejianalizėsplanai leidžia
atskleistipasakotojokaipkalbančiosubjektoryšįsu
kitaiskalbiniaissubjektais.Naratologųsupratimu,
kitasgalimaspasakojimosubjektas–taijoadresatas
[nar ratai re](pasakojimosuvokėjasarbaskaitytojas12).
Tačiaušitaip jie išvedapernelygtiesioginęparalelę
tarppasakojimokaip teksto irpokalbio, gyvosko
munikacijos.
Naratyviniodiskursosakymostruktūrosyradaug

sudėtingesnės nei gyvo kalbėjimo ta prasme, kad
jamepaprastaidalyvaujadaugiauneidukalbiniai
subjektai.Minimaliąsakymostruktūrąnaratyvinia
mediskurseturėtųsudarytitrysnariai:pasakojimo
adresantas(pasakotojas),pasakojimoadresatasirpa
sakojimodalyvis (veikėjas)13.Ryšystarppasakotojo
irpasakojimoadresatopasakojimedažniausiaiyra
implicitiškas,neakivaizdus,rekonstruojamasištam
tikrųgramatiniųbeistruktūriniųpasakojimoformų,
matpasakojimoadresatasnepriklausotaipačiaiplot
meikaippasakotojasirišvisneturisavokalbos14.O
štaiveikėjosantykissupasakotojugalibūti tiesio
ginis,„abipusis“,pagaliau,kalbojeirperkalbąbesi
reiškiantissantykis (turiuomenyjevadinamuosius

homodiegetiniuspasakojimus,kuriuosepasakotojas
kartuyrairveikėjasšaliakitųveikėjų).Tiesa,vei
kėjaspriklausopasakymoplotmei,tačiautamtikrais
pasakojimomomentaisjispatsgalitaptikalbančiuar
pasakojančiuiršitaippereitiįsakymoplotmę,kuriai
priklausopasakotojas.Neganato,veikėjosakyme(ar
pasakojime)patspasakotojas,kaipvienasišveikėjų,
galitaptisakymo(pasakojimo)„objektu“irtaipatsi
durtipasakymoplotmėje.
Deja,naratologijojeveikėjasaptariamasvienpasa

kymoplotmėje,t.y.kaippasakojamosistorijosdalyvis,
kaipvienasišpasakojimoobjektųtarpkitųarkaip
veiksmo„ramstis“,kuriodėkajudavisaspasakojimas
irkuriuoremiasiveiksmointriga(pastarojisamprata
–aristoteliška).Tokiuatveju jisarbatraktuojamas
kaipnaratyvinėsprogramosdalis(semiotikoje),arba
išvisignoruojamas,tariant,jogbūdamasviennaraty
viniodiskursoob jek tas(ar„pseudo–objektas“),kurį,
kaip ir visus išgalvotus objektus, diskursas siekia
aprašyti, pateikdamas jų veiksmus,mintis bei žo
džius,veikėjasnedominapasakojimoanalizės,kuri
nukreiptaįnaratyvinįdiskursą,onejoob jek tus15.
Tokiakaikuriųnaratologų,konkrečiaiGenette’o,

nuostatasuponuoja,jogpasakotojaspriklausosakymo,
oveikėjas–pasakymoplotmeiirjogtasplotmesgali
mavienareikšmiškaiatskirti.TačiaupatiesGenette’o
atliekamapasakotojoinstancijosbeipasakojimolyg
menųanalizėrodo,jogpasakotojas,kaipirveikėjas,iš
esmėspriklauso(argalipriklausyti)abiemplotmėm.
Tadveikėjasyranetikpasakojimo„objektas“,betirjo
subjektas,sakymosubjektastiek,kiekjispatskalba,
tiek,kiekišpasakymoplotmės(kurjisyratai,apie
kąpasakojama)pereinaįsakymoplotmę(kurjisyra
tas,kuriampasakotojasleidžiakalbėtipačiam).
Taigi naratologai užsiima vienpasakotojo ir pa

sakojimoadresatoryšioaptarimuirdažnaiapsiriboja
naratyviniųdiskursųklasifikacija.Pasakojimąjiesu
paprastintaisuvokiakaipvienosubjekto(pasakotojo)
adresuojamą„pranešimą“kitamsubjektui(pasakojimo
adresatui)irdaugiausiaiužsiimavienašiokomuni
kacijosaktopuse:kaippasakotojas„užkoduoja“savo
„pranešimą“,atsižvelgdamas į joadresatą.Pasako

na ra to lo gi ja (to liau ją va din siu tie siog na ra to lo gi ja, o pir mą ją – se mio-
ti ka). Tie sa, per pas ku ti nį  de šimt me tį skir tu mas tarp semio ti kos ir na ra-
to lo gi jos pa ma žu nu si try nė, mat sa ky mo plot mės analizė ta po nor ma 
bet ko kiam te ore ti kui, už si i man čiam na ra ty vi niu dis kursu.

11 pir muo ju at ve ju pa sa ko to jas va di na mas ho mo die ge ti niu, t. y. 
priklau san čiu is to ri jai (diçgçsis), da ly vau jan čiu pa sa ko ja muo se įvy-
kiuose kaip vienas iš veikėjų, o ant ru – he te ro die ge ti niu, t. y. apie 
is to ri ją pa sa ko jan tis tar si iš ša lies.

12 Tie są sa kant, skai ty to jo, kaip ir au to riaus są vo ka, kaip už teks ti nė ir 
su po nuo jan ti em pi ri nę bei psi chi nę bū tį, ne var to ja ma na ra to lo gi jo je. 
Skai ty to jas – tai eks tra die ge ti nis, t. y. pa sa ko ja mos is to ri jos at žvil giu 
iš oriš kas ir jo je ne da ly vau jan tis ad re sa tas. Ta čiau jei gu jis yra eks pli -
ci tiš kai kon sti tuo ja mas pa sa ko ji me (žr. 14 nuo ro dą), tuo met jis virs ta 
in tra die ge ti niu pa sa ko ji mo ad re sa tu.

13 be abe jo, tai ne reiš kia, kad ne ga li ma ap tik ti re du kuo tų to kios mini-
ma lios struk tū ros pa vyz džių, kai, pvz., pa sa ko to jas ir vei kė jas su tampa 
pir mo as mens ho mo die ge ti nia me pa sa ko ji me (pvz., iš pa žin ti nia me 
ro ma ne ar ba au to biog ra fi jo je).

14 Iš im tis – tos pa sa ko ji mų vie tos, ku rio se pa sa ko to jas tie sio giai 
krei pia si į ta ria mą skai ty to ją, pra šy da mas jo pa gal bos (pvz., Trist ra mas 
Shan dy to pa ties pa va di ni mo Lau ren ce’o Ster ne’o ro ma ne), at si klaus-
da mas jo nuo mo nės ar tie siog mė gin da mas nu ma ty ti ga li mą jo re ak ci ją. 
Ta čiau ir šiuo at ve ju, nors pa sa ko ji mo ad re sa tas ir įei na į pa sa ko ji mo 
sce ną, jis lie ka be bal sis ir be kal bis. Apie tai pla čiau žr. Eco U., Lector
infabula, pa ris: Gras set, 1985.

15 Žr. Ge net te G., Nouveaudiscoursdurécit, pa ris: Seu il, 1983, p. 
93–94.
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jimo,kaipintersubjektiniųsantykiųlauko,apiman
čioskirtingomsplotmėmspriklausančiuskalbinius
subjektus,kuriepersipinaar„susitinka“pasakojimo
struktūrose,sampratanaratologijaiyrasvetima.
Tokiossampratosatramųtenkaieškotiužšiuolaiki

niųnaratyviniodiskursoteorijųarnetikijų.Jos„pra
dininku“galimabūtųlaikytirusųteoretiką,filosofąir
literatūrologąMichailąBachtiną.Tiesa,atsigręžimasį
Bachtinodarbusšiamekontekstegaliatrodytianach
ronistiškas,juolabkadvėltekssugrįžtiprieautoriaus
sąvokos.Tačiauneichronologiniai,neikultūriniaiar
idėjiniaiskirtumai,kuriebūtųsvarbūs istorikuiar
kultūrologui,čianeturiesminėsreikšmės.Manosu
pratimu,yraįmanomastamtikrasBachtinoteorijos
perrašymasirįrašymasįšiuolaikinėsliteratūrologijos
lauką,tačiautamreikiakritiškaipermąstytipagrin
dines jovartojamasautoriaus irherojaussąvokas.
Tokspermąstymaspraverstųirmūsųliteratūrologams,
visiškaineanalitiškaiirnekritiškaivartojantiemsir
painiojantiemsautoriausirpasakotojosąvokas.

3. AU To RIAUS, HE Ro JAUS IR pA SA Ko To Jo SAN-
TY KIų pRo bLE MA (MIcHAIL bAcH TIN)

Bachtinoteorijašiamekontekstesvarbidėldviejų
priežasčių.Visųpirmadėl itinšiuolaikiškospoeti
nėskalbosbeitekstosampratos.Kelisdešimtmečius
priešmanifestiniusBarthes’ostraipsniusBachtinas
atsisakokalbątraktuotikaipvieningą irvienalytę
gramatinę–loginęsistemąiratkreipiadėmesį į tai,
kas ligi tolkalbininkųbuvo ignoruojama:kalbinės
praktikos,t.y.konkrêčioskalbosrealizacijosskirtin
guosesocialiniuosesluoksniuosebeikultūrinėseideo
loginėseterpėse16.„Literatūrinėskalbosvienovė–tai
nevienosuždarossistemosvienovė,betnepaprastai
savotiška susiliejusių irvienakitą įsisąmoninusių
kalbųvienovė.“17Atitinkamailiteratūrinįtekstą(ro
maną)Bachtinassuvokianekaipgramatikųaprašomą
vieningosliteratūrinėsarbendrinėskalbosužbaigtą
visumą,betkaipskirtingųkalbėjimoaršnekos18ak
tų, socialinių,kultūrinių, ideologinių „dialektų“ar
kalbėsenųsąveiką, „dialogą“konkrečiojetekstinėje
erdvėje.Tačiautainėraanonimiškapolifonija,kaip
kadjąvėliauinterpretavoJulijaKristeva,dialoginio
intersubjektyvumosąvokąpakeitusiintertekstualumo

sąvoka19.Literatūroskūrinys,Bachtinosupratimu,
yranekonkretiabstrakčių ikisubjektiniųkalbinių
struktūrųrealizacija,betgimstaišdviejųskirtingų
sąmoniųsąveikos,dviejųbūtybiųsu–būties(savotiš
koMitsein),sambūvio20.Tossąmonės–taiautoriaus
irherojaussąmonės.
Beabejo,kalbėjimasapiesąmonęarskirtingųsą

moniųsusitikimąteksteiššiuolaikinėsperspektyvos
atrodomažųmažiausiaiproblemiškas.Ypačkai jų
tarpusaviosantykisatskleidžiamasaristotelinėmis
irkreacionistinėmisXIXa.kategorijomis,kaip tai
daromaBachtinostudijoje „Autorius irherojuses
tetinėjeveikloje“ (1920–1924),kurkeliamasklausi
mas,kokiubūduvienasąmonė(autorius)meninėmis
priemonėmisįformina,sukuriakitąsąmonę(herojų).
Autoriusčiasuvokiamasnekaipkonkretusžmogus,
nekaipempirinėbūtybė,betkaipkūrėjas,taigikaip
transcendentalinissubjektas21.Autoriausirherojaus
sąmonėmsnusakytiBachtinas,norstoirneeksplikuo
damas,naudojasiaristoteliškomisformosirmaterijos,
aktyviojo irpasyviojopradokategorijomis.Herojus
priklauso„gyvenimo“arbapažintineipraktineietinei
turinio(materijos)plotmei,oautoriusesąsšiobega
linioturinioestetinisįforminimas,užbaigimas.Būtų
galimamanyti,kadautoriuiesantgrynaestetinefor
ma(arbavien„principu“),jiskartusuherojumitėra
antropomorfizuotos(„sąmonėmis“vadinamos)beasme
niųprincipųfigūros,Bachtinoteorijojeišlikusiosvien
dėlXIX–XXa.pradžiosmetafizinių„prietarų“.Tačiau
Bachtinasnuolatpabrėžia,kadautoriusirherojusyra
asmenisįkūnijančiosinstancijos,nesutampančiosir
nesusiliejančiosskirtingossąmonės.Tokiaaristote
lizmo(forma/materija)irhegelizmo(nesusiliejančios
skirtingossąmonės)samplaikadarlabiaukomplikuo
jasi,turintomenyjetai,kadsąmonęBachtinassuvokė
neidealistiškai,betfenomenologiškai–kaipapibrėžtą
vietą(erdvę)užimančiąirapibrėžtą(egzistencinę)lai
kostruktūrąturinčiąsąmonę.Tačiaujeikalbantapie
herojaussąmonęproblemųnekyla,tailiekaneaišku,
kaipšiaprasmegalimakalbėtiapieautoriaussąmonę,
jeiautoriustėra„gyvenimiškosmaterijos“įforminimo
principas.Aprašydamas,kaipautoriaussąmonėerd
viškailaikiškaiestetiškaiįforminaherojaussąmonę,
autoriųBachtinastarsipaliekaanapuslaikoirerdvės.
Tokiuatvejukylapagundaautoriaussąmonęsuvokti

16 „Ñėîâî â Šîìąíå“, in: Įąõòčí Ì., Âîïšîñū ėčòåšąòóšū č ýñòåòčêč, Ìîñêâą: 
Õóäîęåñòâåííąÿ ėčòåšąòóšą, 1975, c. 82–88. prancūziškame barthes’o 
kontekste tai bus pavadinta lebruissementde 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 žodžiobei sakinio (kaip gramatinių vienetų) ir pasisakymo, 
ištaros [âūñêąçūâąíčå], kuri, kaip ir sakymas, neatsiejama nuo sakančiojo 

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

19 Žr. Kristeva J., Semeiotikç. Recherchepourunesémanalyse, 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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arbakaipvisaskitas(veikėjų)sąmonesaprėpiančią
irprilygstančiąabsoliutinei(hegeliškai)ardieviškai
sąmonei,arbakaip į jassuskylančiąschizofrenišką
sąmonę.Taigineivienu,neikituatvejunebūtųgali
makalbėtiapieskirtingassąmones.Norintišspręsti
šiąproblemą,reikiaatsakytiįklausimą,kokiubūdu
autoriaussąmonė,kaip fenomenologiškaikonkreti,
reiškiasitekste,kokiubūduįmanomająlokalizuoti,
nustatytijos„poziciją“.Šisklausimasneišvengiamai
implikuojakalbosproblemą,matkaiptikperkalbą
abstraktusestetinio įforminimoprincipasgali įgau
tiapibrėžtos,faktinėssąmonėskonkretumą.Tačiau
rašydamasšiąstudijąBachtinasdaroperavotradi
cinėmisontologinėmis–metafizinėmiskategorijomis
irkalbosproblemajamatrodėšalutinė22.
Kaiptikvėliau(1934–1935)parašytamemilžiniš

kamestraipsnyje„Žodisromane“Bachtinasaptaria
autoriausirherojauskaipkalbiniųsąmoniųspecifiką.
Autoriųirherojų jistraktuojanekaippsichiniusir
nekaipgrynusgramatiniusasmenis,kalbinęsistemą

reprezentuojančiusabstrakčiussubjektus,betkaip
kalbėjimosubjektus,kuriekaiptikdėltokartuyra
irgyvi,konkretūssocialiniaisubjektai,būtentkalba
išreiškiantyssavoistorinį,kultūrinį,socialinį,profe
sinį,ideologinį,vertybinįapibrėžtumąbeipriklauso
mybę.Tačiauhumoristinioromanoautoriauskalbai
aptartiskirtameminėtostraipsnioskyriujeSkir tin gos 
kalbėsenosromanepaaiškėja,kadautoriusišesmės
neturivienoskalbos, jiskalba„kalbomis“–sociali
nėmis,ideologinėmis,žanrinėmis–jasimituodamas,
stilizuodamas,parodijuodamas,tadvisąlaikąkalbė
damastarsinesavobalsu ir tikretaiprabildamas
tiesiogiai23.Galisusidarytiįspūdis,kadvisaautoriaus
veiklayratarsinegatyvi,nesautoriusreiškiasiper
atsiribojimus,distanciją,nesusitapatinimąsu jokia
konkrečiapozicija(kalbėsena)–taigrynos,jokiossub
stancijosneturinčios formosveikla.Bijodamas,kad
toks„žaidimaskalbomis“galibūtipalaikytasauto
riausneatsakingumuardarblogiau–jokiospozicijos
neturėjimu,Bachtinasčiapatpriduria:„Šisžaidimas

22 Tuo metu jis laikėsi nuostatos, kad kalba tėra medžiaga mate-
rijos įforminimo darbe, taigi tarsi antraeilis dalykas, neturintis es - 
minės 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, prik-
lausomai nuo situacijos, kalba skirtingais „dialektais“ ar kalbėsenomis 
(pvz., profesinė, buitinė, proginė, draugų grupės žargono kal ba 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.
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kalbomis irdažnasvisiškas tiesioginio,absoliučiai
såvo žodžionebuvimas,žinoma,nėkieknesumaži
navisokūriniobendroesminiointencionalumo,t.y.
ideologinioįprasminimo“24.
Kylaklausimas, kokiubūdugalimakalbėti apie

autoriausinstanciją,kaipapietekstinęrealybę,ko
kiubūdunustatytiautoriauspozicijątekste?Kasgali
garantuoti,kadvieni,onekitipasakymaitiesiogiai
išreiškiaautoriaus intencijas?Kuoremtis? Ideolo
ginėmiskonkretausautoriauspažiūromis, jopasisa
kymaisspaudojearjobiografija?Betjukšitaipbus
apeliuojamajaunebeįautoriųkaipkūrėją(įformini
moprincipą),o įgyvąautorių,nuokurioBachtinas
atsiriboja.Tokiuatvejuneaišku,kokiaiskriterijais
galimanustatyti,kiek,pvz.,FiodoroDostojevskiokaip
kūrėjo pozicija artimaMichailui, o kiek Ivanui ar
AliošaiKaramazovams.
KonkrečiuoseBachtinopateikiamuoseautoriauskal

bosanalizėspavyzdžiuosegalimamatyti,kadtai,ką
jisvadinaautoriauskalba, iš tiesųyrapa sa ko to jo 
kalba.Tiesa,šisrusųteoretikaspatsvartojapasako
tojosąvoką,tačiauitinsiauraprasme–taispecifiškai
išskirtas,stilizuotas,apibrėžtą(dažnaitautosakinį)
vaidmenįatliekantispasakotojas25 – tuo tarpubet
kokįkitą,t.y.„neutralų“pasakotojąjisvadinaauto
riumi.Bachtinaspabrėžia,kadstilizuotaspasakotojas
nesutampasuautoriumi,jiskalba„svetimakalbėse
na“„realiosargalimostiesioginėsautoriauskalbos
atžvilgiu“ (betkaipgi identifikuojamatoji tiesioginė
autoriauskalba?)ir„svetimakalba“„tamtikrosrūšies
literatūrinėskalbos,kuriaipriešpriešinamapasako
tojokalba,atžvilgiu“26(betjukliteratūrinėkalbane
turinieko„individualaus“–taibeasmenė,tadjokiam
konkrečiamautoriuinepriklausantikalba).Akivaizdu,
kadautoriusnesutampasupasakotoju,lygiaikaipjis
nesutampasujokiuherojumi.Tiesąsakant,autorius
suniekuonėrasutapatinamas,nes jisyra„grynoji
forma“, jisyraviskasirniekaskonkrečiametekste.
Tadkaipjįužčiuopti?
Bachtinastamtikraspasakotojoinstancijasatski

rianuoautoriaus,okitasvisaineproblemiškaisujuo
sutapatina.Tai,kadpasakotojaskalbataisyklinga
literatūrinekalba(skirtingainuostilizuotopasakotojo

kalbos),darnegarantuojajosutapimosuautoriumi.
Juktaitaippatgalibūtitikvienasautoriausatlieka
mų„vaidmenų“(pvz.,intelektualus,visažinispasako
tojas),kaipirstilizuotopasakotojoatveju.Bachtinas
taip irsako:„Autoriusyranepasakotojokalboje ir
nenormaliojeliteratūrinėjekalboje,sukuriasusijęs
pasakojimas(norsjisgalibūtiartimasvienaiarkitai
kalbai),betjisnaudojasitiekviena,tiekkitakalba,
idantsavointencijųikigaloneatiduotųnėvienaiiš
jų:jisnaudojasišiasąšauka,šiuokalbųdialogukiek
vienąsavokūrinioakimirką,idantpatskalbosatžvil
giuliktųtarsineutralus,trečiasdviejųginče“27.Tad
autoriusvisuometatliekavienąformaliąfunkciją:jis
žymidistancijąnetikto,kassakoma,atžvilgiu,bet
irto,kaipsakoma–taigipačioskalbos!–atžvilgiu.
Dėltoišesmėsnesamaaiškiųkriterijų,kaipnusta
tyti,kadaautoriussolidarizuojasisupasakymubei
jostilistika,okadanuojoatsiriboja,kadangiauto
riusneturinuosavoskalbos,ojuktikkalbasuteikia
galimybękonkrečiameteksteidentifikuotivertybines
tekstosubjektųpozicijas.
TadkokiupagrinduBachtinasskiriaautoriausir

pasakotojoinstancijas?Manau,kadjistaidaroremda
masisvienajopatiesneįsisąmonintaprielaida,senu
literatūrologiniuprietaru– tariamaperskyra tarp
vaizdavimoirpa sa ko ji mo (showingirtel ling)28.Ilgą
laikąbuvoįsivaizduojama,kadromanistas(ypačrea
listinioromanokūrėjas)savoistorijąsiekia„parodyti“,
pavaizduoti, imituotitaip,tarsi jibūtųpasakojama
beniekienopagalbos,patisavaime,kitaipneituose
pasakojimuose,kuriuoseakivaizdžiaipasakojama,nes
juoseaiškiai išreikštapasakotojo instancija.Vėliau
prancūzųkalbininkasBenveniste’as,remdamasisšia
perskyra, iškėlėgrynaikalbinęskirtį tarp is to ri jos 
[his toire]irdis kur so[discours].Istorija–tai„objek
tyvus“pasakojimasbepasakotojo,vykstantis tarsi
beasmeneforma,tarsičianiekasnekalbėtųir„atrodo,
kadįvykiaipasakotųpatysapiesave“29.Istorijojetar
siniekasnepasakojama,betrodoma,vaizduojama.O
diskursas–taitokspasakojimas,kuriameyraaiški
kalbančiojo–pasakotojopozicija,sakymosituacija.Ta
čiautai,kąBenveniste’as,apibūdindamasistoriją,pa
ženklinoatrodymomodalumu(„atrodo,kadįvykiai…“),

24 Op.cit., c. 125. bachtino ideologiškumo nereikėtų suprasti 
negaty via 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 su da ro 
iliuziją, kad kalba ne jis, bet koks nors veikėjas (veikėjų dialo gai 
pasakojime). Taigi platonas atskiria pasakotojo kalbą nuo veikėjų 
kal bos. Tuo tarpu šią perskyrą, patyrusią tam tikrų transformacijų Aris-
totelio Poetikoje (tiek vieną, tiek kitą kalbėjimą Aristotelis vadina  
skir tingomis mimçsis rūšimis), XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje an glų-
ame rikiečių romano teoretikai pervadina showing ir telling. pla čiau apie 
tai žr. Genette G., Discoursdurécit, in: FiguresIII, paris: Seuil, 1972, 
p. 184–185; Idem, Nouveaudiscoursdurécit,p. 29–31, 66–68.

29 benveniste É., Probl èmesdelinguistiquegénérale, paris: Galli-
mard, 1966, p. 241. 
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kitųbuvo irtebėrapriimamabu vi momodalumu,t.
y.kaipneabejotinaiegzistuojantisdalykas.
Prancūzų naratologai šią perskyrą demaskuoja

kaipabsoliučiai iliuzinę.Jie įsitikinę,kadkiekvie
naspasakojimasturisavopasakotoją, tikvienuose
pasakojimuosejisgalibūti„pasislėpęs“(pvz.,kalbėti
trečiuasmeniuiristorijąpasakotitarsipašalinisjos
stebėtojas),okituoseaiškiaiišreikštas(pvz.,kalbėti
pirmuasmeniuirbūtivienamišpasakojamosistorijos
dalyvių).Pagaliaupasakojimasneturiniekobendra
suvaizdavimu,rodymuarimitavimu30.OBachtinas,
kaipdaugelistometoteoretikų(norsšitendencijagy
vuojaikišiol),kalbėdamasapieautoriųirpasakotoją
kaipkalbines instancijas,remiasiminėtaperskyra.
Autoriauskalba jisvadinapasakojimo fragmentus,
kuriuosepasakojamabeasmeneforma,tarsi„objek
tyviai“vaizduojant,rodant,–taipasakojimas,atseit,
turintisautorių,betneturintispasakotojo,–otokie
pasakojimai,kuriuosepasakotojasišryškintas,įgavęs
akivaizdųkonkretaus„kalbėtojo“pavidalą,atseit,turi
netikautorių,betirpasakotoją.
TaiginorsBachtinasiratsiribojanuoempirinioau

toriausirkalbavienapietamtikrątranscendentalinį
autorių,suteikiantįkūriniuiprasminęvienovę,tačiau
joteorijaneišvengiamaiimplikuojaempirinįautoriųar
savotiškąjo„likutį“.Kadangiautoriuskalbavisomis
kūrinyjeesančiomiskalbomis,taijopozicijąįmanoma
nustatytitikarbaapeliuojantįempirinįautorių,įjo
idėjinespažiūrasarbaatiduodantkūrinįinterpretacijų
begalybeiirpripažįstant,kadkūriniokalbinėje,teksti
nėjeplotmėjeneįmanomaidentifikuotivienosautoriaus
pozicijos,nesautoriusyravisur irniekur– jis yra
reikšminiskūriniodaugis31.Ištekstogalimamėginti
rekonstruotikonkretausautoriaus„idėją“arjo„vaiz
dinį“(autoriųkaippsichinę,socialinę,intelektualinę
asmenybę,–tuoužsiimtųpsichoanalizėarsociokritika),
taipkuriantnaujątekstą(pasakojimą)apieautorių,
kurisšitaiptampapagrindiniupasakojimoherojumi
(pvz.,biografijose).Tačiautokiuatvejuneįmanomas
joksvienas irvieningasvaizdas:autoriusatiduoda
mas begalinėms interpretacijoms, kurių skirtumai
niekadanegalibūtiredukuojamiirsuvedamiįvieną.

4. KAL bI NIAI SUb JEK TAI TEKS TE (pA SA Ko To JAS 
IR VEI Kė JAS)

EskiziškakritinėBachtinoautoriaus irherojaus
problematikosapžvalgarodo,kadarbaautoriusyra

reikšmiųdaugis,skirtingųdiskursųsankirtųlaukas,
kaipaiškinapoststruktūralistai,arbašisąvoka,kaip
tamtikrametafora,galibūtipaliktavien(socio)kriti
kams,(psicho)analitikamsbeibiografams.Tiek,kiek
kalbameneapieempirinįautorių,tiekjisneturijokio
„bio“arbavisajo„bio“iryra„grafija“–raštasarba
tekstas.Rašytiniametekstenusitrinatiekempirinio,
tiektranscendentalinioautoriauspėdsakai.
Lyginantnaratologųpasakotojo irBachtinoauto

riaussampratą,kuri,nepaisantBachtino „šiuolai
kiškumo“, yra išsaugojusi idealistinėsmetafizinės
filosofijoslikutį,aiškėjaiškalbingiskirtumai.Nara
tologųpasakotojas,panašiaikaip irBachtinoauto
rius, žino daugiau (arnet viską),negupapasakoja
(kitaipsakant,jis„dozuoja“pasakojimą),irbūtentjo
rankoseyrapasakojimoįforminimas.Tai implikuo
jatamtikrąpasakotojolaisvępasakojimoatžvilgiu.
Tačiauskirtingainuobachtiniškoautoriaus,taiyra
tokiatekstinė„anapusybė“,kuriąvisadagalimaap
tikti „šiapus“,pačiametekste,kadangipasakotojas
yraneabstrakti,betkalbinėinstancijaarbakalbinis
subjektas.Taianaiptolnereiškia,kadnaratologija
užsidarotekste,kalbojeirdomisitikgramatiniaisry
šiais.Užtekstinėsplotmėsčiataippatesama,tačiau
tiktiek,kiekjągalimaaptiktikalboje irperkalbą,
one taip,kaipBachtinoatveju,kaiapie ikiteksti
nęaružtekstinęplotmęsvarstomaspekuliatyviaiir
dažnainepagrįstai:nepakankamaiskiriantdėmesio
kalbai, nebelieka jokio analizės „objektyvumo“ ar
samprotavimųpagrįstumokriterijaus.Beto,apsiri
bojantkalbine–tekstineplotme,betkokskilmėsar
sukurtumoklausimassuskliaudžiamas.Čianebėra
prasmėskeltibachtiniškąklausimą,kaską irkaip
sukūrė:pasakotojasnemažiausukurtasneiveikėjas.
Kūrybosklausimasperžengiatekstoribasirišesmės
formuluojamasanapusarikiteksto.
Bachtiniškąintersubjektyvumoklausimąapieauto

riųirherojųdabargalimaperformuluotiįklausimą
apiepasakotojoirveikėjosantykį,tiktaibūtųsantykis
netarpsąmonių,bettarpkalbiniųsubjektų32.Tekstas,
kaipmilžiniškasirsudėtingaspasakymas,dažniau
siaituribentdusakytojus:pasakotojąirveikėją.Jų
„ontologinis“statusaspagrindžiamaskalbiškai:tekste
galimaišskirtipasakotojokalbąirveikėjokalbą.For
maliaižiūrint,veikėjastiesiogiaikalbadialoguose,o
visakitayrapasakotojokalba.Tačiaurealiaipasako
tojoirveikėjokalbos,kaippuikiaiparodoBachtinas
(norsjistaivadinaautoriausirveikėjokalbomis),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. 
Išim tis – jaukalbiniai šios istorijos elementai (dialogai, mono logai), 
kurių jis taip pat neimituoja [...] jis gali juos tiesiogiai reprodu kuo ti arba, 

tiksliau, perrašyti“; Genette G., Nouveaudiscoursdurécit, p. 29.
31 dėl tos pačios priežasties neįmanomas joks bachtino atkakliai 

ginamas autoriaus ir herojaus dialogas. Apie tai plačiau žr. čičin s kaitė 
R., Keršytė N., Kovzan d., „pokalbis apie M. bachtino dialogą“, in: 
Baltoslankos, Nr. 11.

MIRUSIo AUToRIAUS METAMoRFoZėS
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būtipersipynusios irveikėjokalbagalibūti „įrašy
ta“ įpasakotojokalbąkaipnetiesioginėarmenama
netiesioginėkalba.Neganato,jųskirtumasgalibūti
netikgramatinis–sintaksinis,betirstilistinis:kiek
vienassakytojas išesmėskalbatamtikrustiliumi,
kalbėsena,žargonu,„dialektu“,nurodančiujosociali
nę,profesinę,ideologinępriklausomybę.Beto,jeigu
pasakotojaspatsyrapasakojamosistorijosveikėjas,
jisgalireikštisirpertiesioginękalbą,oveikėjasga
li taptipasakotoju (pasakojimopasakojimeatveju).
Betkuriuoatvejupasakotojasvisuometužimapri

vilegijuotąpozicijąveikėjoatžvilgiu,nesjisyraviso
pasakojimosakytojas,oveikėjas–tik„dalinis“,įpasa
kotojosakymąįsiterpiantissakytojas.Pasakotojasiš
esmėsrenkasi,kiekjampačiamkalbėtiirkiekleisti
pasisakytikitam–veikėjui.Naratologaiatkreipiadė
mesį į tai,kadbetkuriamenaratyviniamediskur
seesamadviejųnevisadasutampančių instancijų:
kalbantiirsuvokianti(jusliškaipatirianti)instanci
ja.Kitaipsakant,čiakaskartąkylaklausimas:kas
kalba?ir–kaspatiria?Pvz.,patirtigaliveikėjas,o
užjįkalbėti–pasakotojas.Taivadinamapasakotojo
žvilgsnio fokusavimoproblema.Genette’as išskiria
trisfokusavimobūdus:
a) nu li nis fo ku sa vi mas,kaipasakotojasyravisaži

nis,neturintisapibrėžtossituacijos,iškuriospateiktų
aprašomusdalykus,betesantisvisur irvisada; čia
suvokimo„židinys“nėrastabilus,jispadalytaskelioms
instancijoms–veikėjams(tokiuprincipuparašytadau
gelisrealistinių,psichologiniųXIX–XXa.romanų);
b)vi di nis fo ku sa vi mas,kaiesamavienoapibrėžto

suvokimožidinio(šaltinio),iškuriostebimasirapra
šomaspasaulis;daugeliuatvejųtai„fenomenologinis
žvilgsnis“(pvz.,išpažintiesromane,kurviskasrodoma
vienoveikėjoakimis);
c)iš ori nis fo ku sa vi mas–taikinokamerosžvilgsnis,

nepriklausantisjokiaisubjektineividujybei,betanoni
miškužvilgsniufiksuojantisvienveikėjųišorę,neleis
damassužinoti,kasvykstajųviduje(tokiuprincipu
parašytikaikurieXXa.literatūriniaikūriniai,pvz.Al
bert’oCamus„Svetimas“ arbaHemingway’ausnovelės).
Paradoksalu,kadnaratologai,nekreipiantysdėme

sioįveikėjoproblemą,nesuvokia,kaddviejų–sakymo
irsuvokimo– instancijų išskyrimas jausuponuoja,
kadpasakojimodiskursasnėravienosakytojoryšys
sudėstomaistorijabeijos„objektais“;kadpasakojimo
diskursedalyvaujamažiausiaidusubjektai,poten
cialūssakytojai,iškuriųvienasužimaprivilegijuotą

pozicijąkitoatžvilgiuirjagalipasinaudotiarbane.
Tarp jųegzistuojane įprastas intersubjektinisad
resato–adresantosantykis (kaip tarppasakotojo ir
pasakojimoadresato),betveikiausubstitucinisatsto
vavimosantykis,kaivienaspakeičiakitą(kalbauž
jį)slėpdamasarbademonstruodamastąpakeitimą,
t.y.leisdamasnetiesiogiaipasisakytikitam33.
Šissantykisskleidžiasikalbojeirperkalbą.Naraty

viniodiskursosubjektųsantykiskalboje–taisantykis
tekstearbaliteratūriniamediskurse,taipatribojantjį
tieknuopsichologijoje,tieknuofilosofijojenagrinėjamų
intersubjektiniųsantykių irpabrėžiant jospecifiką.
Santykisperkalbą,arbakalbinis(betnegramatinis)
santykis,galibūtitikvienosubjektosantykissukitu
subjektu(šiaprasmeveikėjasnegalibūtitikvienas
išdaugeliopasakojimo„objektų“).Irbūtentperkal
bąsteigiamaskirtistarpsubjektų–nesąmoniųirne
kūnų,betkalbiniųinstancijųskirtis.Jukkaikuriais
atvejais(pvz.,heterodiegetiniuosepasakojimuose,kai
pasakotojasnedalyvaujakaipveikėjaspasakojamuose
įvykiuose,betpasakoja juostarsi iššalies)santykis
tarppasakotojo ir veikėjo yra tikkalbinisarba tik
perkalbąvykstantissantykis,nesniekurkitur(pvz.,
pasakojamojeistorijoje)jiedunesusitinka.
Literatūriniodiskursosubjektųskirtisbeiskirtu

musžymipatikalba:būtentjojeįsispaudęjųpėdsa
kai.Tiesa,tainėravisiškasužsidarymaskalboje,nes
viengramatinėjeplotmėjeneįmanomakeltiklausimo
apie tai, kas yra sakytojas, irkas yra suvokiantis
subjektas.Čialaikomasifenomenologinėsnuostatos:
kiekvienaskalbinisaktasturisavokalbantįjį, taigi
irpatiriantįjį,kuriopatirtis „įsispaudžia“,palieka
pėdsakusjokalbėjime.
Netiknaratologijoje,betirapskritaivisoješiuolai

kinėje literatūrologijoje linkstamaį izoliuotąteksto
subjektųarjoadresantų–adresatųanalizę.Atskirai
kalbamaapiepasakotojąirjokonstruojamąpasako
jimą(Genette’onaratologija),atskiraianalizuojamas
pasakojimoadresatoarbaskaitytojosantykissutekstu
(Ecoanalizės),atskiraiaptariamospasakojimoveikėjų
sampratosskirtingųlaikotarpiųliteratūrose(istorinio
pobūdžiodarbai)arbapasakojimosubjektųtarpusa
viosantykiainaratyvinėsestruktūrose (Greimose
miotika).Na,očiasiūlomaintersubjektinėsanalizės
perspektyvaleistųnaujaiperskaitytiirinterpretuoti
literatūrostekstus:remiantisbachtiniškanuostata,
naratyvinįdiskursąsuvoktikaipskirtingųkalbinių
subjektųsantykiųirjųkalbinėsraiškoslauką.

32 Tokį klausimo performulavimą nereikėtų suprasti kaip vieno san-
tykio nario, kaip substancijos, pakeitimą kita substancija, t. y. auto riaus 
pakeitimą pasakotoju. Autoriaus (empirinio ar transcendentali nio) ir 
pasakotojo instancijos gali iš dalies sutapti, tačiau jų negalima absoliučiai 
pakeisti vienos kita.

33 Net tada, kai „realiai“ pasakotojas ir veikėjas sutampa (pvz., au-
tobiografijoje 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, 
kuriuo  buvo, arba atvirkščiai, slėpti tą skirtumą.

NIJoLė KERšYTė
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Apie ke lio nes ir jų įspū džius

IRENAVAIŠVILAITė

Pastabos

Negaliutiksliaipasakyti,kadaman
įgalvąšovė,kadLietuvabeveikvisai
neturikelioniųliteratūros.Galskai
tantliteratūroskritikoBroadaway’
ausrecenziją,kuriojejislyginaTomą
VenclovąsuJosifuBrodskiuirpastebi,
kad,kitaipneguBrodskis,kuriam
kelionėyraprogaatsidėtipačioms
plačiausiomsasociacijoms,apmąs
tymamsirpranašystėms,Venclova
nerašoapietai,kotikrainežino,todėl
jokelionėspoPietųAfrikąįspūdžiai
korektiški,bet sausi.Venclovane
kartąyrakalbėjęsapiesavoporeikį
laisvai judėtipopasaulį,betnet jo
rašiniuosekelionėsįspūdžiųnedaug,
irtiesa,kadjienelabaiįdomūs.Matyt,
Venclovaperdaugžinoišankstoarba,
kaippastebėjoBroadaway,nerašoapie
tai,konežino.Tačiaukodėlapieke
lionesnerašokitilietuviai,kadirkur
jiegyvenairkąveikia?Irkaip,tiesą
sakant,lietuviaikeliauja?
Kartaisatrodo,kadžmonėsyrapasi

dalijęįklajokliusirsėsliuosius.Vieni
mieliauliekanamuose,kitijuoseilgai
negaliišbūti.Vieniatostogaujavistoje
patvietojeirprarandaramybę,jeidėl
kokiųpriežasčiųreikiająpakeisti,kiti
puolaįdepresiją,jeivasarąpraleido
tenpat,kurirpernai.
Pastaraisiaismetais,atrodo,gūra

sėslaus,priesavožemėsprisirišusio
lietuviostereotipas.Pakėlėgalvas
nesėslūslietuviai,kuriųdabargali
marastinuoKinijosikiPatagonijos.
Tiesa,daugeliskeliaujapraktiniais
sumetimais.Vieniieškoturtingesnio
gyvenimo,kiti–mokslo,treti–irvi
eno,irkito,ketvirtipasijuntaLietuvo
jenebepritampantysirieškogeresnio
klimato,draugiškesnėsvisuomenės
arba,nušvitussąmonei, supranta,
kadjųtikrojitėvynėnečia,oTibete,

AmazonėsdžiunglėsearKalifornijoje.
DažnaitoksišvykstantisišLietuvos
visainėraklajoklis.Jistiknorisėsliai
gyventikitur.Įsikūrętokiekartais
rašo laiškus, lankydamigiminesšį
beitąpasakojaapienaująkraštą,bet
absoliutidaugumajųyrapernelyguž
siėmusiįsikūrimunaujojevietoje,kad
galėtųturėtilaikoapmąstyti,kassu
jaisįvykopakeitusgyvenamąjąvietą.
Na,ojeiapmąstymųirrandasi,retai
jietampavieši.
Turistaiyraganapanašūsįšiuos

sėsliuskeliautojus.Netkasmetįvis
naująkraštąvažiuojantis turistas
yrasėsliosprigimties.Turistinėke
lionėyraprekė.Tegul
taikelionėįkuriąnors
vietą,bettaiaprūpinta,
sutvarkytakelionė.Ke
lioniųagentūranupirko
bilietus,užsakėviešbutį
irkituspatogumus,nu
statėmaršrutą.Kelio
nėstikslasištikrųjųyrapoilsis,kai
norimapamatytiarbakąnorsnau
ja,arbakokiąįžymybę,pavyzdžiui,
Eifeliobokštą,piramides,Laisvės
statulą.Visdaugiau lietuvių ren
kasiatostogaspriešiltesniųjūrųir
džiaugiasipalmiųpavėsiu.Turistams
irpoilsiautojamsgalinutiktikokių
nelaimių,betjosnėraplanuotos,nes
turistinėskelionėsturibūtisaugiosir
malonios.Žinoma,kelioniųmalonu
maipriklausonuojųkainos,tadpi
giaikeliaujantyspasirengętaikstytis
suįvairiaisnepatogumais.Šiąvasarą
LenkijoskeliuoseLietuvoskelionių
agentūrųautobususištikusiosnelai
mėsdaugkąatbaidėnuokeliavimo.
Beabejo,laikinai.Tikėkimės,kadšie
nelaimingiatsitikimaipaskatinske
lioniųagentūrasirpačiuskeliautojus

labiaurūpintistiekkelionėssaugumo
garantijomis, tiekdraudimaisnuo
nelaimingųatsitikimų.Kaituristi
nėkelionėbaigiasisužeidimuarnet
mirtimi,jospaklausakrenta–taipir
nutikošiąvasarąsuautobusųkelio
nėmisįsvečiuskraštus.Tiesa,kita
šiosvasaroskatastrofapaliudijo,kad
mirtinagalibūtiirturistinėkelionė
Concord’u.Turistaineieškorizikos.
Jieyravartotojai,jųpažinimosiekis
dažniausiairibotas,paprastakalba
išreiškia„važiuojampamatyti“.Ri
botairdažniausiaiserijinėyrairtų
kelioniųpatirtis.Jągeriausiuatveju
liudijašeimaiirdraugamsnusiųsti
atvirukai,pasakojimaipriestalo.
Suturistaiskieksupanašėjomūsų

kraštuosenaujakeliautojųkatego
rija–maldininkai.Senovėjemaldi
ninkas lygkoksvienuolisduodavo
įžadą,gaudavooficialųpalaiminimą,
specialųrūbąirišsiruošdavoįkelią,
iškuriogalėjoirnegrįžti,bettaijam
nelabairūpėjo–maldininkaskeliavo
į„šventasvietas“,ieškodamasDievo,
susitikimosujuo.Tokiųmaldininkų
dargalimasutikti–jųmataididžio
siosepasauliošventovėse.Tačiaumal
dininkusatmiešia„religinioturizmo“
dalyviai,kuriedaugiauarmažiau
vykusiaiderinaturizmąirmaldingą
kelionę.Tekoskaitytiįspūdžiųišlan
kymosiRomojearŠventojojeŽemėje,
betretastųįspūdžiųautoriuskalba
apiereliginępatirtį,kuriirbūtųto
kioskelionėstikslas.Religiniųturistų
įspūdžiaipanašūsįpaprastųturistų–
matytosvietos,kelionėsįspūdžiai...
Darvienakeliaujančių lietuvių

grupė–pirkliai.Pastariejidudešimt
mečiaiatgaivinoLietuvosvisuomenėje
šiąversloklasę.Atleidussovietinės
ekonomikosvaržtus,lietuviųpirkliai
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keliavoįRusijosgilumas.Pamažuat
siveriantsienoms,jųkeliainukrypoį
Turkiją,Kiniją,VakarųEuroposšalis.
Pirkliųkelionėsdažnaisunkios,pavo
jingos.Šių,susiduriančiųsuįvairiais
žmonėmis irdažnaiatsiduriančių
neplanuotosesituacijose,keliautojų
įspūdžiaiirpatirtysturėtųpelnytiati
daussociologoarantropologodėmesį,
nesįviešumąšieįspūdžiaiirpatirtys
neiškyla.Jiegyvuojapasidalijimųir
pasakojimųdraugamsirpažįstamiems
kokiojeeilėjeprieambasadosartur
gujepavidalu.
Lietuvojelabai justikelioniųlite

ratūrosstygius.Netverstinėslabai
nedaug.Topriežastis–netikilga
metisuždarumas.Irkeliaujantysis
poLietuvągaliparašytikelioniųkny
gą.Betkelioniųknyga,apsiribojanti
gamtovaizdžiųirpaminklųaprašymu,
nebusskaitoma.Jąpuikiaigaliat
stotikelioniųvadovai,kuriuoseesti
informacijosirapiepaminklus,irapie
gražiasaristorinesvietas.Kelionių
knyganuokelioniųvadovoskiriasi
autoriauspožiūriu.Kelioniųknygos
autoriusdalijasipatirtimi,tuo,kąjis
suprato,pergyveno.Tokiosįžvalgos
neįmanomos,nesusitikussukrašto
žmonėmis,kraštokultūra.Otokie
susitikimainegalimiberizikos–at
eivisturibandytikalbėtis,prisistatyti,
taptipriklausomu.Jisnegalislėptis
už saugios aptarnavimo sistemos
užkardos.Jisturiprisipažintiesąs
svetimas,nesuprantantis,nežinantis.
Tikšitaipkraštaspradedaatsivertiir
priimaateivį.Norintnorskieksupras
tikraštą,nebūtinajamelabai ilgai
gyventi.Betbūtina–gyventi,onetą
kraštąapžiūrinėtiarviennaudotisjo
teikiamaismalonumais.
Susidūrimassukitakultūradažnai

visaineįprastašviesanušviečiatą,ku

riojegyveni,paskatinaapmąstymus.
Būtentapmąstymaiyravienastikro
keliautojopožymių.SkaičiusiejiMar
coPolo,RadvilosNašlaitėlioarkokio
mumssvetimesniokeliautojotekstus
sutiks, jogįdomiausiasdalykasyra
netiekkeliautojųnuotykiai,kiekjų
pastebėjimaiapievietosžmoniųgyve
nimąirapietogyvenimoskirtumus
nuojiemspažįstamo.
Tokiotipoknygųpasaulyjetebera

šomalabaidaug.Irjasrašonebūtinai
keliaujantys į egzotiškuskraštus.
Amerikiečiairašoapie Italiją, ita
lai–apieBritaniją,britai–apiePietų
PrancūzijąarPatagonijąirtaiptoliau.
Lietuvoješisžanrasmažaipažįstamas.
Jausenokaiesameišvertęirpaskelbę,
kąankstesniaislaikaisperLietuvąar
įLietuvąkeliavęsvetimtaučiairašė
apiemus,otokiųužrašųyranemažai.
Pastarojoamžiauslietuviškakelionių
literatūranėragausi,–galtodėl,kad
daugumatautiečiųkeliavonesavo
noru,irįkraštus,kurkeliautinebu
voplanavę.Na,odarpusšimtįmetų
Lietuvojekeliautibuvogalimatik
gavusleidimą.Bettikrųkeliautojų
Lietuvojeniekadanestigo.Jiemsvė
rėsiKaukazo,SibiroirVidurinėsAzi
josplotai.Galkasnorsištuosplotus
pakeleivingomismašinomisirpėstute
išmaišiusiųjųirgalėtųpasidalytilabai
įdomiaisįspūdžiaisbeiapmąstymais,
betanaislaikaisjiemsnebuvojokių
galimybiųužrašytusdalykuspaskelb
ti.Tadištolaikolietuviškoskelionių
literatūrosbeneiškiliausiaviršūne
liekaJuozoBaltušio„Tėvųirbrolių
takais“.Nežiūrintvisųideologijųir
cenzūrų,šiosknygosdėkanevienas
lietuvisgavošiokįtokįsupratimą,kas
giyrataAmerika.
Yralietuvių,keliaujančiųpažinti.

Kogero, jųdaugiau,negumesgal

Pastabos

vojame,tikštaikolkasjiejokiųpėd
sakų,išskyrusJurgosIvanauskaitės
knygas,literatūrojenepalieka.Įdomu,
kodėlirkasjuosstabdo:pačioskelio
nėsarnenorasrašyti.Išpopuliarėjęs
rašytojųdienoraščiųskelbimasbruka
mintį,kadtikbuvęaresamiRašytojų
sąjungosnariaikažkąužsirašinėja.
Okaip sumažiauprofesionaliais
rašytojais?Gal„paprasti“ lietuviai
nebeturirašytinėsrefleksijosįgūdžių?
Galjiapmirėkartusuįpročiurašyti
laiškusirtikrus,nespaudai,osau
skirtusdienoraščius?
Matyt,turėspraeitigabalėlislaiko,

kolsulauksime(jeigusulauksime)ge
riauvienąarkitąkraštąpažįstančių
lietuviųknygųapieVokietiją,Pran
cūziją,Lenkiją,ČekijąarKanadą.
Tokiosknygos (beabejo,kiekviena
savaip)kalbėsapiejuosrašiusiusir
apiejųtėviškę.Tikėkimės,kadbus
tokiasknygasrašančių...
Tiesa,Lietuvojeegzistuojanaujas

kelioniųliteratūrosžanras–jįgalima
rastiVilniausautostopoklubotinkla
lapyje.Čiakeliaujantis jaunimėlis
dalijasikelioniųpatirtimiirįspūdžiais
išvisopasauliokeliųirpakelių.Auto
stopininkožvilgsnisganaspecifinis,
betpuslapiolektūraįdomi,leidžianti
susipažintisunaujausiutipulietuvio
keliauninko,kuriamkelionėyrane
priemonė,otikslas;kuriamsvetimi
kraštaisuvertiantnesibaigiančios
kelio juostos, o tųkraštų žmonės
dažniausiaisėdiužmašinosvairo.Tai
labaiįdomi,norsirnetradicinėlek
tūra,kupinanaudingosinformacijos
ir labainepretenzingų,betkartais
tikrai įdomiųapmąstymų,kuriems
jųautoriusretaiskiriadaugiaune
guporąsakinių.Gališšiolakoniško
žanro išaugsnaujamūsųkelionių
literatūra?
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apžvalga

Šventumo logikos svertai

Rūtatumėnaitė

ŠiųmetųbalandžiopradžiojeBaž
nyčiospareigūnaisusirinkoįkuklią
ceremonijąRomosšv.Laurynobazi
likoskriptojeekshumuotimirtingųjų
popiežiausPijausiX(Giovannimaria
mastaiFerretti,1792–1878)palaikų.
Vykdydamiatpažinimoapeigaspagal
beatifikacijosbylosnuostatus,kardi
nolaiirvyskupairadovelioniokūną
„beveik tobulai išsilaikiusį“kape,
kuriamejisišgulėjodaugiaukaip
šimtmetį.Pasakliudytojų,Pijaus
veidasvisdarspindėjęsstulbinan
čiamirtiesramybe.
tačiaukartusugarbingaisiais

palaikais buvo ekshumuoti ir
šimtmečiosenumoskaudūsprisi
minimai.anaiptolneramiausios
nuotaikoskiloitalijosvisuome
nėje,kaiVatikanasnutarėbeatifi
kuotišįpopiežių.Vienoskatalikų
grupėsprisimena, jogPijus iX
buvęspaskutinysis „popiežius
karalius“,niekaipnenorėjęspa
leistiišrankųžemiškosvaldžios,
todėlatsisakęspripažinti itali
josvalstybėssusikūrimą,eksko
munikavęs josvadovus,opats
linkęs likti „Vatikanokaliniu“,
kol jį supantipopiežiška impe
rijapamažuvirto griuvėsiais.
Kitiniekaipnesupranta,kodėl
naujojotūkstantmečiopradžioje
Bažnyčianusprendėpagerbtipo
piežių,paskelbusįSyl la bus er ro rum
irprisiekusį, jognėvienasRomos
popiežiusnesitaikstyssu„progresu,
liberalizmuirmoderniąjavisuome
ne“.Žydamsšiebeatifikacijosplanai
atvertėypačskaudųistorijospuslapį:
valdantPijuiiXkatalikėstarnaitės
pakrikštytasitalijosžydųberniukas

buvopagrobtasišnamųiružaugintas
bažnytiniuose institutuoseRomoje.
ŠisXiXa.viduriosensacingastarp
tautinisįvykisvėliaubuvopamirštas,
kol joneatgaivinoneseniaiJaV ir
italijojepasirodžiusiosknygos.
Dardidesnęnuostabąkeliatai,kad

Pijus iXpaskelbtaspalaimintuoju
kartusupopiežiumiJonuXXiii,pra
dėjusiuVatikanoiiSusirinkimą.Per

pastaruosiusdušimtmečius tikrai
nerastumeskirtingesniųpopiežių:
PijusiXpavertėBažnyčiątvirtove,
oJonasXXiiiatvėrė joje langus ir
duris.„PijusiXbuvopaskutinisprieš
laikąkovojęsmohikanas,moderniųjų
idėjų irBažnyčios tradicijoskovo
jepopiežiaus instituciją jispavertė

bunkeriu,“–sakėpopuliarusitalijoje
komentatoriusindromontanellis.tuo
tarpuJonoXXiii,liaudyjepraminto
„geruojupopiežiumi“,valdymastapo
Bažnyčiosag gior na men to,arbasu
dabartinimo,sinonimu.Šisnetikėtas
duetasprivertėVatikanostebėtojus
gerokaipasuktigalvą,kodėlbuvo
parinktatokiaišpirmožvilgsnione
derantipora.
tarpbandžiusių įmintišiąmįslę

vyravonuomonė,jogtaipnorimaįsi
teiktiirkonservatyvių,irliberalesnių
pažiūrųkatalikams.nepriklausomas
britųkatalikųsavaitraštisThe Tab let
tvirtina,kadpopiežiųkanonizavimas
visadaesąspolitinisgestas,odvie
jųpopiežių,atstovaujančiųvisiškai
priešingomskatalikybėssampratoms,

beatifikacija tikdar labiaupa
tvirtinantišiąnuomonę.Jonas
XXiiitikraibuvomylimiausiasiš
visųšiuolaikiniųpopiežių,taigijo
pripažinimaspalaimintuojubus
laikomasVatikanoiiSusirinkimo
irkatalikybėsreformųženklu.
Žinoma,kadJonąXXiiinorėta
kanonizuotivosneiškartpomir
ties,tačiaujoįpėdinisPauliusVi
išmintingai pasipriešino šiam
spaudimui,pajutęs,kadtai tik
darlabiaupaaštrintųBažnyčios
skilimądėlSusirinkimopradėtų
permainų.todėlJonobylapateko
įįprastądešimtmečiustrunkantį
dokumentųirįrodymųkaupimo
procesą.The Tab letpateikia ir
kitąnuomonę, jog siekiantat
svertiJono„progresyvumą“,no
rėtajamįporąparinktiPijųXii,
tačiaupastaraisiaisdešimtme
čiaisįsiplieskęginčaidėlPijaus
„tylėjimo“holokausto akivaiz

dojeapsunkinoplanusšįpopiežių
beatifikuoti.JaVsavaitraštis Ti me
tvirtina,kadPijusiXkaiptikirbu
vęstaspaskutinęminutęparinktas
„konservatorių favoritas“,pakeitęs
„kontroversiškąjį įpėdinįPijųXii“.
tačiauartaiištikrųjųbuvoparan
kesnėporaJonuiXXiii?

popiežius pijus IX
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PijusiXtikraibuvovienasšiuo
laikinėsBažnyčiosmilžinų, tačiau
joveiklayrakurkasprieštaringesnė
užPijausXiivaldymą.PijusiXval
dėilgiausiai,net32metus.Joakyse
žlugopasaulietinėsŠventojoSosto
valdos.Jispaskelbėdvididžiąsiaska
talikybėsdogmas:apieŠvč.mergelės
nekaltąjįPrasidėjimąirpopiežiaus
neklystamumą.Daugelis istorikų
PijųiXlaikošiuolaikiniopopiežiaus
pavyzdžiu:jisbuvopirmasisžiniask
laidospopiežius,nesatpigusispauda
leidovisiemskatalikams įsigyti jo
atvaizdą.Savoasmenybėsbruožais
PijusiXbuvotokspatpatrauklus,
kaipirJonasXXiii:pamaldus,malo
nausbūdo,galtikemociškaitrapus,
mėgstantisbendrautiirpasižymintis
humorojausmu,įdomuspašnekovas,
laisvaijautęsisirmoterųdraugijoje
(amžininkaiprisimena,kadJonas
XXiiimėgdavęspaplepėtisuvirtu
vėjetriūsiančiomismoteriškėmisir
netbuvopelnęs„virtuvėspopiežiaus“
pravardę). ironiška,kad liberalieji
katalikų sluoksniaiPijų iX laiko
blogiausiu „ikisusirinkiminės“ka
talikybėsypatybiųįsikūnijimu,nors
valdymopradžiojepatsPijusbuvo
laikomas„pavojinguliberalu“.tada
jissavoiniciatyvareformavokaiku
riasadministracijosirpolitikossritis,
savovaldosenutiesėgeležinkelius,
panaikino labiausiai žeminančius
apribojimusRomosžydams.Daugu
makatalikiškųšaltiniųtvirtina,kad
Pijusbuvęsžmoniųmylimaspopie
žius.Jovaldymometukaiptikįvyko
garsiejiLurdoapsireiškimai, todėl
paskelbęsnekaltojoPrasidėjimodog
mąjisdarlabiausustiprinoliaudies
pamaldumą,ojoautoritetaspadidėjo.
Pijusskatinovienuolijųkūrimąsiir
misijųplėtrą.todėlšiaprasmejopo
piežystėtikraibuvosėkminga.
tačiaunetirPijausgerbėjaipripa

žįsta,kadjisbuvęsganablankiasme
nybėirvisiškainesugebėjęsvertinti
žmogausbūdo.todėljį,geraširdįir
padorųžmogų,beveikvisadasupo
padorumunepasižymėjępatarėjai,
garbėtroškosirkarjeristai,nuolatos
kurstępopiežiųstotiįbekompromi

sinękovąsuXiXa.naujovėmis.Pijui
tekonelaimėvaldytituometu,kada
senojisantvarkaVakaruosepradėjo
užleistivietąnaujaiDievo,valsty
bės irpilietiškumosampratai.Be
sikuriantiitalijosvalstybė,pamažu
prisijungusibuvusiaspopiežiškąsias
žemes,Pijuiatrodėšventvagiškaspa
sikėsinimasįBažnyčiąirpačiąkrikš
čionybę.Daugiaukaiptūkstantmetį
popiežiaivaldėsavovalstybes, tad
politinėpopiežystėsnepriklausomy
bėdaugeliuikatalikųbuvoirikišiol
tebėrasvarbiausia sąlygavykdyti
laisvąirveiksmingąPetrotarnystę.
Daugumanaujosiositalijoskūrėjų
buvoarba indiferentai,arbaaršūs
krikščionybėspriešininkai,todėlPijų
šiurpinokaskartstiprėjančiosvals
tybėspretenzijosvyrautišvietimo,
šeimosirviešosiosmoralėssrityse,
kur iki tol lemiamasžodistekdavo
Bažnyčiai.Jisbuvoįsitikinęs,jogsu
teiktisąžinėslaisvę–tainesipriešinti
Evangelijosvertybiųžlugdymui ir
nesuskaitomągausybęsielųįstumti
įamžinąprapultį.
PijausiXbiografasjėzuitasGiaco

momartina,parašęsautoritetingą
tritomįapiešiopopiežiausvaldymą,
vadina tai „apgultieskompleksu“:
„neįstengdamas suprasti liberalų
politinearpsichologineprasme, jis
laikėjuosbedieviais,kariaujančiais
priešBažnyčią“.GindamasisPijus
sušaukėVatikano iSusirinkimą,
paskelbėpopiežiausneklystamumo
dogmąirgarsųjįSyl la bus er ro rum,
prieštaringaivertinamą80smerktinų
teiginiųsąvadą.Daugumažmoniųtai
supratokaipišpuolįprieššiuolaikinės
visuomenėspamatus,norsŠventųjų
skelbimokongregacijatvirtina,kad
PijusiXkovojęsnepriešlaisvę,bet
priešlaisvėsatsiejimąnuoobjekty
viostvarkos.
ĮvairiųPijausiXneigiamybiųsą

rašąneseniaipapildėirkaltinimas
antisemitizmu.1848m.šešeriųme
tųžydųberniukasEdgardomortara
buvopopiežiausžandarųpaimtasiš
namųBolonijojeiratvežtasįRomą
poto,kaipaaiškėjo,kadjįslaptapa
krikštijusikatalikėtarnaitė,matjai

pasirodė, jogkūdikisgalįsnumirti.
Pijusasmeniškaiglobojovaiką,ku
risdaugiauniekadanebematėsavo
šeimos,oužaugęstapokunigu.todėl
dabartinė italijos irpasauliožydų
bendruomenė,norsirpripažista,kad
šventųjųskelbimasyraBažnyčios
reikalas,neigiamaivertinaPijųiX,o
vienaberniukogiminaitėbeatifikaciją
pavadinoabsurduirdidžiuliunesu
sipratimu,ypačjubiliejiniaismetais,
kadapopiežiuskviečiatikinčiuosius
apmąstyti savoklaidas.nūdienos
akimisžvelgiant,mortarosbylaat
rodonesuderinamasušiuolaikinės
katalikybėsmokymuapiereligijos
laisvębeišeimosteises,tačiauPijaus
veiksmaivisiškaiatitikoankstesnę
šimtmečiųsenumokatalikųgalvose
nąapieklaidingątikėjimą.apskritai
suRomosžydųbendruomenePijus
elgėsigarbingai, taktiškai irpagal
anometopapročiusnebuvojoksan
tisemitas.todėlpernelygtiesmukiš
kiirlengvabūdiškiatrodospaudoje
(tarp jų irLietuvosdienraščiuose)
linksniuojamikaltinimai,nevaPijus
„nekentęsžydų“irvadinęsjuos„šuni
mis“.netiraugindamasnuošeimos
atskirtąberniuką, jis tikėjodarąs
taivaikolabui,kadšisnepražudytų
savosielos,jeikartaissugrįžtųprie
judaizmo.
Šie įsitikinimainūdienosprotui

atrodotokiesvetimi,jogsunkupati
kėtigeraisžmogausnorais.tačiaune
žmogųturimenagrinėti,betsistemą.
KaipteigiajauminėtasThe Tab let,
PijausiXnelaimėbuvopopiežiauti
neregėtopolitinio ir intelektualinio
sąmyšiolaikais.„turbūtjokiamkitam
popiežiuinuoGrigaliausDidžiojo
laikųnetekotokiųbauginančių iš
mėginimų.Subtilesnisirnuovokesnis
protasbūtų ieškojęsnuosaikesnės
teologijos,pragmatiškesnispolitikas
būtų lengviaususitaikęssupopie
žiškųjųvalstybiųišardymu.tačiau
GiovannismastaiFerrettisnebuvonei
sumanus,neipragmatiškas.Jistebu
vopamaldusirimpulsyvusidealistas,
permažaiišsilavinęsirlinkęspani
kuoti,apsuptaspatarėjų,kursčiusių
jįmestisįkraštutinumus“.netPijaus

r e l I g I j a
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iXbiografasmartinanemanėjįesant
tinkamukandidatuįšventuosiusir
tvirtinonedalyvausiąsPijausbeati
fikacijoje.ŽymusvatikanologasKen
nethasWoodwardasknygojeMa king 
Saints rašo,jogpirmąkartąpradėjus
svarstytiPijaus iXbylą,neatsira
donėvienotiesioginioliudytojo,
kurisnekritikuotųPijausvaldy
mo.tačiaukodėlkaiptikPijus
iXpapildėpalaimintųjųgretasir
dargretagerojopopiežiausangelo
Roncallio,kuriodidysisnuopelnas
–VatikanoiiSusirinkimosušau
kimas–tarsisavaimeužtikrinair
joasmeninįšventumą?
JaVleidžiamasTi mesavaitraš

tisšiuoklausimupateikiakelias
nuomones.manoma,jogPijausiX
beatifikacija labiausiairūpinosi
„Vasario7osiosklubas“–grupė
vyresnioamžiausaukštorango
dvasininkų,kasmetšiądienąmi
ninčiųPijausiXmirtiesmetines
irįsitikinusių,kadšispopiežius
bedievystėslaikotarpiusėkmin
gaiapgynėdidžiąsiasBažnyčios
tiesas.tačiaujeiguviskaspriklau
sytųtiknuošioklubo,Pijusbūtų
buvęsbeatifikuotasdardevintameano
amžiausdešimtmetyje,tvirtinaTi me.
Kitiįsitikinę,jogšiopopiežiausbeatifi
kacijarūpinosipartijos,kuriosnetiek
žavisiPijumiiX,kieknoriprislopinti
VatikanoiiSusirinkimoreformųįsi
galėjimą.Liberaliejisluoksniaineva
tikisi,kadsilpnėjantJonoPauliaus
įtakai,jiemsvienądienąpavykstaip
panaudotiVatikanoiiSusirinkimo
pagrindinesnuostatas–atvirumąir
dialogą, jogbūtųgalimaatgaivinti
šiuometulygirišspręstąmoterųku
nigystėsklausimą.tuotarpuRomos
istorikasGuidoVeruccisteigia,kad
konservatyvieji sluoksniaiPijaus
beatifikacijanori išnaujopabrėžti
liberalamspriešingą„tvirtos,neklys
tančiosBažnyčiosviziją“.
GerasispopiežiusJonasXXiiišiuo

seginčuoseatrodonustumtasįantrą
planą.Įdomu,kadmintissušaukti
Vatikano iiSusirinkimą jamkilo
visiškainetikėtai.Kai1959m.Šv.
Pauliausužmiestosienųbazilikojejis

17kardinolųgrupeipirmąkartišdėstė
savoketinimus,šiereagavospengian
čiatylaarba,kaipsakoitalai,figura
di bron zo,abejingaisveidais.Vėliau
vienaskomentatoriusrašė,jogpopie
žiuslygiaitaippatgalėjoskaitytiir
skalbiniųsąrašą.Jonąnuvylėtokia

jopadėjėjųreakcija, tačiauniekas,
netirpažangiausiainusiteikękardi
nolainesuprato,kąpopiežiusnorėjo
pasakyti.Kalbama,kadto tiksliai
nežinojęsnėpatsJonas.Jistikžinojo,
jogBažnyčiąbūtinasupurtyti,jogjai
reikiaatsinaujinimo,ag gior na men to.
1962m.spalio11d.atidaręsSusirin
kimą,visątolesnęjoeigąJonasXXiii
tiesioginežodžioprasmepalikoŠven
tajaiDvasiai,nesnetrukusjambuvo
diagnozuotasskrandžiovėžysir1963m.
birželio3d.gerasispopiežiusmirė.
Likusdviemsmėnesiamsikimirties,

JonasXXiiipaskelbėenciklikąPa cem 
in ter ris,kuriojetvirtino,kadžmogaus
teisiųiratsakomybėspripažinimas
yrataikospasaulyjepagrindas.tai
buvotarytumjopaskutinėvalia ir
testamentas.Jaugulėdamasmirties
patale,šispopiežiuskalbėjoapiera
siniųiretniniųmažumųteises,apie
darbininkųreikalusirvisdidėjantį
moterųvaidmenįviešamegyvenime
(darikifeministiniosąjūdžiopradžios)

beistiprėjančiąpasauliovalstybių
tarpusaviopriklausomybę.PerKubos
branduolinękrizę1962m.JonasXXiii
raginosupervalstybesatsitokėti, iš
saugotitaikąirtopatiesTi mežurnalo
buvoišrinktas„metųžmogumi“.
tokspopiežiausJonoatvirumasiš
oriniampasauliuiirpasiryžimas
užmegztisujuodialogąvardanvi
sųžmoniųsolidarumobuvoesmi
nisBažnyčiospolitikospokytis.
Kaikastailinkęssietisukairuo
liškomispopiežiausJonosimpati
jomis,galbūtdėltošispopiežius
atsidūrėkitojesvarstykliųpusėje
nuo„konservatorių“ir„dešiniųjų“
favoritulaikomoPijausiX.tačiau
klystumemanydami,jogPijusiX
irJonasXXiiiyraišesmėsskirt
ingipopiežiai.PopiežiusJonaslabai
gerbėsavopirmtakąPijųirtikėjo,
kadvienądienąšispopiežiusbus
paskelbtasšventuoju.Kitaipirne
galėtųbūti.JukJonasXXiiiišaugo
irsubrendoPijausiXBažnyčioje.
KilniirpaveikiEvangelijosvizija,
kuriaalsuojaVatikanoiiSusirin
kimodokumentai,yrairVatikano
iSusirinkimeįamžintasdidysis

Pijauspalikimas.
PijausiXbeatifikacijaliudija,kad

ŠventojiDvasiaišauginanetikėčiau
siųvaisiųnetirmūsųakimisįšalusioje
žemėje,kadkrikščioniškasšventumas
turigausybępavidalų.PopiežiusJo
nasPauliusiirugsėjo3d.pamoksle
aiškiaipabrėžė,jogBažnyčiabeatifi
kacijosiškilmešvenčianepalaimintojo
„ypatingąistorinįpasirinkimą“,bet
dorybesirEvangelijosįgyvendinimą.
„irPijusiX,irJonasXXiiibuvodideli
šventieji,norskaipžmonėsir labai
skyrėsi,– tvirtinoPijaus iXbylos
postulatoriusBrunerasGherardinis.
–PijusiXgyvenoaudringaislaikais
irpolitiniupožiūriujisnebuvogenijus
–jispatstąpripažino,tačiaušven
tumologikamatuojamanepolitiniu
matu.“todėlarpasaulisdžiūgautų,
argarsiaiprotestuotų,abudupopie
žiai–ir liaudiesnumylėtinisJonas
XXiii, ir„politiškainekorektiškas“
PijusiX–radosavovietąBažnyčios
palaimintųjųgretose.

r e l I g I j a

popiežius jonas XXIII
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Sukiekvienu išėjimunegrįžtamai
trūkinėjagyvasisryšyssusenąjalie
tuviųkarta,žmonėmis,pradėjusiais
aktyviai irkūrybingaireikštisdar
priešantrąjįpasaulinįkarą.Beabejo,
liekanetikjųatminimas,betirdar
bai.Šiųmetųliepos26dienąRomoje
Viešpatspasišaukėgarbausamžiaus
sulaukusįLietuviųkatalikųmokslo
akademijosgarbėspirmininką,ilga
metįpopiežiškojoGrigaliausuniver
sitetoprofesoriųtėvąjėzuitąantaną
Liuimą.Jisbuvoiškartos,kurinuo
žagrėsišlietuviškokaimoišsiveržėį
Europąirtenpasijutosavonamuose.
atsinešėsveikąkaimiškątikėjimą,
moksloirtiesostroškimą,veiklumą
iriniciatyvą.
1918m.Lietuvaiskelbiantnepri

klausomybęjisjaukeliavoįpirmąją
pradžiosmokyklosklasę.Supirmąja
utenos„Saulės“gimnazijoslaidabaigė
vidurinįmokslą,įstojoįnaujaiLietu
vojeveiktipradėjusįjėzuitųnaujokyną
(1927).Pasirinkodvasininkokelią.
norsvėliau labiaupažįstamasdėl
savoakademinėsveiklos,betkaiptik
tikėjimas,tiesusirtvirtas,jamteikė
prasmęvisiemskitiemsdarbams.
Sąmoningai išgyvenopirmą šio

šimtmečionepriklausomosLietuvos
laikotarpį.išpradžiųkaipmokinys,
vėliaukaipstudentasirmokytojas.
VytautoDidžiojouniversitetas,pro
fesoriai, laikinosiossostinėsKauno
gyvenimasnegalėjonepaliktipėdsako
t.antanui.LygiaikaipirKaunojėzui
tųgimnazija,kuriojejau1934m.sėdo
priemokytojostalo.
Kitasveiksnys,formavęstėvąLiui

mą–studijosįvairioseVakarųEuro
posaukštosiosemokyklose:filosofija
FalkenburgeOlandijoje1931–1934m.,
teologijaLioneirtulūzoje.Jostudijų,
okartuirsusižavėjimoobjektas–XVii

a.prancūzų„maldingojohumanizmo“
teologinėsrovėirvienasryškiausių
josatstovų–šv.PranciškusSalezas.
DoktoratotemaAux sour ces du Traité 
de l’Amour de Dieu de saint Franšois 
de Sa les.
nuo1951m.–asketinėsirmistinės

teologijos(dabardvasingumo)dėstyto
jas,profesoriusRomospopiežiškajame
Grigaliausuniversitete.Dalyvavoįvai

riosekonferencijose,bendradarbiavo
dvasingumoteologijosleidinių,žodynų
leidime,tarp jųreikšmingameDic
tion nai re de Spi ri tu a lité ascéti que et 
mys ti que,Vašingtonepasirodžiusioje
The Cat ho lic En cyc lo pe dia,Karmelitų
teologijosfakultetoRomojeleidinyje
Di zio na rio del la Spi ri tu a li tâ, taip
patDi zio na rio en cic lo pe di co di Spi
ri tu a li tâ.Daugumajostraipsnių iš
dvasingumoteologijossrities.nebuvo
išgarsiųjų,ir,savulaikuįnešęskuklų
indėlį,ramiaipasitraukėišteologinės

akademinėsveiklos,kartaisviena
kitapaskaitadarpasirodydamasir
kaipteologas.
Šiandient.Liuimąminimedaugiau

siadėl joveiklosLietuviųkatalikų
moksloakademijoje.Sukurtakaip
alternatyvaBažnyčiainepalankiai
valstybineimokslopolitikai,akade
mijaprieškaryjenebuvogausiorgani
zacija.Karas,žinoma,visusišblaškė.
PriverstinėjeVakarųtremtyjekilus
minčiaiakademijąatkurti,t.Liuima
buvotarpveikliųjų.nuo1956m.tapo
josreorganizacinėskomisijosircentro
valdybossekretoriumi,1959m.pirmi
ninkuirvadovavoikipatperkėlimoį
Lietuvą1992m.1959m.gruodžio27
d.buvoišrinktasakademiku.
tuolaikotarpiut.Liuimarūpinosi

naujųžidiniųorganizavimuirlietuvių
mokslininkųjungimu.Stambesnėse
lietuviųgyvenvietėsebuvoįkurta12
LKmaskyrių.Sušiųvietosžidinių
pagalbakastrejimetairengėLKma
suvažiavimus,kuriųišvisobuvo11.
Jisorganizavosuvažiavimųmokslinę
programąirredagavojuoseskaitytas
paskaitas,išleisdamas„Suvažiavimo
darbuose“.Kitajo,kaipLKmapirmi
ninko,veiklasiejosisuknygųleidyba.
Jorūpesčiupradėtileisti„metraščiai“,
jissuorganizavoirredagavo„negęs
tančiųžiburių“seriją–rinkinįžymes
niųasmenybiųbiografijų.t.Liuima
rūpinosiprof.Kazimieroavižonio,
antanoSalio,Zenonoivinskioraštų
leidimu,redagavoįvairiuspavienius
leidinius.Pertrisdešimtmetųišleisti
55tomaiLKmaleidinių,redaguota
daugiaukaip25tūkstančiaipuslapių
lietuviškųtekstų.Leidiniusnetik
reikėjokruopščiaiparengti,betirsu
rastimecenatusjųleidybai.Gyvenime
kuklusirnetnedrąsus,ieškodamas
lėšųšiųknygųleidybaiparodėtikrai
daugenergijos.
išeivijojeakademijasuradotinka

mą,patrauklųbūdą,įgalinusįtomis
sąlygomisatliktinemažusdarbusne
tikvisuomeninėjelietuvybėssrityje,
betirmokslinėjeveikloje,kartupri
sidedantprieLietuvoskultūros.t.
Liuima,visadarimtaiimdamasisbet
kokiodarbo,branginogiliąjąkultūrą,

apie tė vą an ta ną liu i mą Sj

LiOnGinaSViRBaLaS

antanas liuima Sj. algimanto žižiūno 
nuotrauka
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tai,kąvienuarkitubūduatspindi
akademijosleidiniaiįvairiomistemo
mis:filosofijos,istorijos,filologijosir
literatūros.Vienamet.Liuimoslaiškų,
rašytųpopirmųjųapsilankymųLie
tuvoje–švelnusnusiskundimas,kad
didžiausiasBažnyčiosdėmesysčiatik
„apčiuopiamiems“dalykams:pastatų
remontui,naujųstatymui.Suprask:
tai,kas„neapčiuopiama“,nesulaukia
tinkamodėmesio.
t.Liuimosjautrumą,subtilumąpa

stebėjo,pripažinotiekbroliaiJėzaus
Draugijoje,tiektie,kuriemstekosu
juobendrauti.Galšiascharakterio
savybesatsinešėišvaikystės,turėjo
išprigimties, bet taippat jos for
mavosiveikiamosšv.Pranciškaus
Salezo teologijos. Jo tikslumas ir
tvarkingumas–beveikvokiškaspe
dantiškumas.Visosknygossužen
klintos,nebenaudojamųrankraščių
ryšulėliaisupakuotiirsuužrašu,kam
priklauso.Panašiai irgyvenime–
darbąderinosupoilsiu.Ypačpamėgo
Brigoseserųuršuliečiųvienuolyną
Šveicarijoje.Keliasdešimtmetųten
praleidovasarasnetikkapelionau
damasvienuolėms,betirintensyviai
dirbdamasprieakademijosleidinių
gaiviamekalnųore.
t.Liuimai,beabejo,palikoantspau

dąstudijųmetoteologijoskryptys.tai
buvokarometai,ankstyvasispokario
laikas.PijausXiiBažnyčiaatrodė
darganatriumfališkai,stovėjokaip
tvirtovė,tikpradėdamajausti laiko
iššūkius.Opriverstinisatitrūkimas
nuoLietuvosstiprinosenojo laiko
nostalgiją:paprastųkaimožmonių
tikėjimas,rožinissugrubusioseran
kose,mėgstamamaldamaldaknygėje,
„Pulkimantkelių“priešsumą.Žodžiai
„pažanga“, „atsinaujinimas“kėlėt.
antanui tamtikrą įtarimą.Sakėsi
nesuprantąs,kątaireiškia„naujoji
evangelizacija“.matyt, todėl,kad
seniau, jomanymu,ne tiknebuvo
viskasblogai,betirdaugkasgeriau,
negudabar.
Lietuvat.antanuiišlikokaipkažkas

tyrairšventa.Jipatijau„dvasinga“ir
išužsienioįjądažniausiaisklindatik
„nuodai“,moralinissugedimas,suma

terialėjimas.Didžiausiastroškimas,
kad„Lietuvašviestųtautųtarpeir
būtųpasauliovalstybėmspavyzdys“
(iškalbos,gavusVDugarbėsdokto
ratą).Buvo lietuvisgerąjaprasme,
ikisielosgelmių.niekadaneiškeitė
lietuviškopasoįjokįkitą.ilgusmetus
popasaulįvažinėjosustorunuoįklijų
vizoms„smetoniniu“pasu,sukuriuo
išvykoišLietuvos,vėliausuLietuvos
atstovybėsprieŠventojoSostoišduotu
dokumentu.ikipatmirtiesdidžiulis
jorūpestis–padėtiišlaikytiLietuvoje
gerąsiasreligines irtautinestradi
cijas,tinkamaivertinti irpuoselėti
dvasinesvertybes.
Visa,kassusijęsuLietuva,jambuvo

branguirturėjovertę.troškoparvežti
įLietuvąvisa,kąbuvosukaupęs,nes
matė,kadRomojenebepasitarnaus,
tarp jų ir sovietmečiu išLietuvos
jamatsiųstasknygas,neišskiriantnė
ateistinėsliteratūros.Kurioziškasat
vejis:gabenantpaskutinęakademijos
knygųsiuntąįLietuvą,pasienietis,
atplėšęsvienądėžių, jojesurado…
Leninoraštus.
Savotiškas „antrojokvėpavimo“

laikotarpist.Liuimaiprasidėjonuo
1989m.,kaipirmąkartąpo50metų
sugrįžoįLietuvą.Potolankėsikar
taisnetpokeliskartuspermetus.
Dalyvavoįvairiuosesimpoziumuose,

suvažiavimuose, įkuriuos jįnoriai
kviesdavo.nuopatpirmųapsilan
kymųrūpinosiakademijosveikla
Lietuvoje.išpradžiųtikgalimybėmis,
paskuižidiniųkūrimuirgaliausiai
pačiosakademijosperkėlimu.tikėjo,
kadakademijagalėsprabiltiatei
zuotai inteligentijai,atverdamajai
nepažįstamąsritį,tikėjimoirmokslo
sąsają.Jukdaugumaireligijospaži
nimasapsiribojovienakitavaikiško
katekizmosąvoka.LKmakaiptik
siekėkelti tautos intelektualinę ir
religinękultūrą.
Paskutinisdešimtmetist.Liuimai

buvopripažinimo iratlygio laikas.
akademijosknygosLietuvojegraibs
tytosišrankų.Savolaikujosištie
sųbuvokaipvanduo į išdžiūvusią
žemę,nesužpildėdidžiausią temų
irautoriųspragą.VytautoDidžiojo
universitetogarbėsdaktarolaipsnis
(1992),gimtosiosutenosgarbėspilie
čiovardas(1994),Gediminoordinas
(1995),priėmimaspasprezidentą
devyniasdešimtmečioproga (2000)
–visataileidojaustisreikalingam,
įvertintam,pagerbtamužvisogyve
nimotriūsą.
išėjoper90gyvenimometųpalikęs

šviesųatminimą,taippatžymiąsavo
nuveiktųdarbųvagą.

Hanoveris, eX pO 2000

ELOnaLuBYtė

Parodosaplinkairstruktūra

nuobirželio iki spalio,kaipprieš
šimtąmetų,Europagyvenapasauli
nėsparodosEXPO2000įspūdžiais.
Pasauliniųrenginiųpradžiasiejama
suKrištoliniamepaviljoneLondone
1851m.surengtaparoda.Pertąlaiką
trylikojevalstybiųįvyko61paroda.

Šiemetiniamerenginyjenaujojotūks
tantmečioprogresasnesiejamassu
ilgaigarbintaindustrializacija.atei
tiesvizijostaikinyjeyraglobalizacija,
naujojo informaciniotūkstantmečio
„Žmogus–gamta–technologija“.
PirmąkartąparodarengiamaVo

kietijoje.Valstybėje,kuri,griuvus
Berlynosienai, tapoEuropossusi
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vienijimo,civilizacijos,technologijos
progresoįvaizdžiu.PirmąkartąEuro
posbulvarepristatytamūsųvalstybė.
Lietuvosįvaizdįparodojekuriakuklus
beipastebimasfuturistinisgeltonasis
paviljonas,perteikiantisrenginiote
mąatitinkantįskrydžio,informacijos
laidininko,įvaizdį.
Pirmąkartą teko lankytispana

šauspobūdžio renginyje.naujoko,
pripratusioprie ramiųmuziejinų
ekspozicijų,dalianelengva.Jukat
sidūreididelėjecivilizacijosmugėje,
kur pristatomos ir parduodamos
EuroposSąjungos,Zerofondo(tarp
tautinė iniciatyva ZERi tyrinėja
galimybęefektingaibeatliekųpa
naudotinatūraliosaplinkosproduk
tus)vizijos,civilizuotosiregzotiškos
valstybės,naujosdarbo santykių,
sveikosmitybos strategijos ir kt.
Viskaspateikiamaatsižvelgiant į
vartotojiškosvisuomenėsporeikius.
Siūlomakokybiškaprekėpristatoma
archajiškainuoširdžiaiartechnolo

giškaipribloškiančiai, efektingai,
žaismingai,įsimintinai,nevengiant
postmodernistinės ironijos–danai
ties įėjimu įpaviljonądirbtiniame
ežerėlyje pastatė siurrealistiškai
elegantiškąšiuolaikinę„undinėlę“.
Visursiekiamapatrauklumo,kuris

tenkintųvisokioamžiausirpažiūrų
lankytojųskonį.

taiapimacivilizuotumosąvoką.netik
kažkąpasakyti,betirkaip.arpapras
taiirsuprantamai,arelegantiškai,ar
išraiškingai,juktaiyrakultūrosircivi
lizacijospožymis.taigalimapavadinti
visuotiniu,totaliniuetiketu.taikaip
privalomasvidurinismokslas.

Min dau gas Na va kas

nedalyvaujančiųrenginyjeJungti
niųValstijųcivilizacijąmonotoniškai
reprezentuojaparodos teritorijoje
išsidėstęMcDo naldsrestoranai,Co
caco losautomatai.
iškilusspaudoscentropastatas,

kuriamekiekvienosdienosvidurdie
nįrengiamosspaudoskonferencijos,
gausupapildomosinformacinėsme
džiagos, technologiniųdarboprie
monių,netgiyraautoparkas,kurio
vairuotojuipateikusspaudosdalyvio
pažymėjimą,būsipaslaugiaipristaty
tasįreikiamąvietą.Visatailiudija

pagarbąirdėmesįrenginįpristatan
čiai,reklamuojančiaižiniasklaidai.
Organizatoriairūpinasigrįžtamojo
ryšioefektyvumu.

Likausužavėta ir tenykščiuspaudos
centrusujoturimagausybeinformaci
jos.Visainegailėdamalaiko,kuriosti

goapžiūrėtiparodą,praleidautengerą
pusdienį.Įakiskritopagarbalankyto
jui,kopasmustaipreta.tu–turistas,
žurnalistasartiesiogbežioplinėjantis,
esicentrinėrenginiofigūra,nepavil
jonas,joeksponataiaraptarnaujantis
personalas.Viskasyraorganizuojama,
kadbūtųkuopatogiaužmogui.Omūsų
paviljonepasigedauturizmui,kontak
tamsskirtosinformacijos,kuribuvoak
tyviai išnaudotakituosepaviljonuose.
irspaudoscentreradautikskurdokus
lapelius.Būtųnaudinga,jeiįpastarąsias
pamokas lietuviškopaviljonoorgani
zatoriaiatsižvelgtų.mumsdar labai
trūkstaekspoziciją lydinčiosaktyvios
komunikacijos.

IevaTamutytė

EXPO2000biudžetas–100mln.
Vokietijosmarkių(vyriausybėskyrė
40%,vietosvaldžia,ŽemosiosSakso
nijosžemė30%,Vokietijosindustrinės
kompanijos20%).numatoma,kad
renginįaplankys40milijonųlankytojų
(rugsėjopradžiojeLietuvospaviljoną
aplankėmilijoninislankytojas;naudo
damiesiLietuvosturistiniųagentūrų
paslaugomis,renginįaplankėapie600
mūsųvalstybėspiliečių).Renginyssu
kūrė100tūkstančiųdarbovietų,pla
nuojamaspelnas–4,4mlrd.Vokietijos
markių(sumokesčiais).Dalyvavimas
EXPO2000mūsųvalstybeikainavo
22mln.litų:12mln.skirtųpaviljonui,
10mln.–ekspozicijos įrengimui ir
organizacijai.
aiškiirkitaEXPO2000organiza

vimopusė.Renginiuinepavykopri
trauktiplanuotolankytojųskaičiaus.
Žiniasklaidavertinoparodąsaikingai.
Poatidarymo įvykokeliosvietinių
gyventojųdemonstracijos,nukreiptos
priešEXPO2000.
Parodojepristatytažmonijosme

gapolioutopija.Pasirodė,kadinfor
macijos,papročių,skonių,ideologijų,
esamojo ir ateities laiko tėkmės
sutankėjimas,visuotinėpramogos
nuotaikarenginiuiteikiautopišku
mo.Galibūti,kadpastarasisįspū
disrandasikaipgynybinėreakcija,
susidūrus su jo neaprėpiamumu.
ŠiaprasmeEXPO2000funkcionuo
jakaipmegapolis,kuriogyvento
jai–lankytojaicirkuliuojatikslingai
pasirinktunacionaliniu, teminiu,

eXpO 2000, Hanoveris. www.expo2000



497NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 9–10

k u l t ūr a

pramoginiumaršrutu.160haerdvė
jeišsidėstę200paviljonų,kuriuose
pristatomos180valstybių,9 tarp
tautinėsorganizacijos,11 teminių
paviljonų.Paskutiniuosius rengė
garsiausiosVokietijos įrengimų,
technologijų firmos – „Siemens“,
„iBm“, „Bosch“, „Volkswagen
aG“,„Deutschetelekom“,„Du
alesSystemDeutschlandaG“.
Čia, pasitelkus itinmodernią
įrangą,kuriamos stulbinančio
įtaigumomeninės instaliacijos,
užpildančios teminiuspaviljo
nus– „atrasknaująpasaulį“,
„Judrumas“, „Darbo ateitis“,
„Žinios“,„maistas“,„Poreikiai“,
„aplinka“, „Žmonija“, „Vizijų
planeta“,„XXiamžius“.teminė
parodosdalistaposubtiliaiįtaigi
europocentristinių įdėjųpropa
gavimopriemonė.Pastarąjįak
centąpabrėžiamoderniaiįrengti
Europos Sąjungos paviljonai,
parodoserdvėje,tarppaviljonų
eksponuotaspecialiairenginiui
sukurtų11instaliacijųkolekcija
(„inBetween“;kuratoriaiKasper
Köning,WilfriedDickhoff).turiu
prisipažinti,kadtiekdaugirgerai
veikiančiųinstaliacijųnetekomatyti
nėvienoježymiausioješiuolaikinio
menoparodoje.tikrasnaujojomeno
pritaikomumotriumfas.
nuoteminiocentrodriekiasikelios

atšakos,paleikuriasišsidėstonacio
naliniaipaviljonai–Europosbulvaras,
Lotynųamerikos,azijoskvartalaibei
poraatskirųpastatų,kuriųviename
įsikūrėneturinčiosnacionaliniųpavil
jonųafrikos,azijos,kitame–Europos,
Euroazijosvalstybiųekspozicijos.
PastarajameprisistatėRusija,Bal
tarusija,moldova,armėnija,Bosnija,
austrija,Lichtenšteinasirkt.

Bendrasįspūdistoks,kadkuodaugiau
civilizacijos,tuodaugiautechnologijos
irformos,kuriosturinįtupatsturiat
rasti, išbandyti.Kartaistechnologijų
gausa,kadangijimusvisdarstebina,
trukdoįvertintipateikiamosinformacijos
kokybę.Ojuomažiaucivilizacijos,juo
daugiaugrynos,liaudiškosautentikos
apraiškųpristatosavošalį.

IevaTamutytė

Formaliai tiek temines, tiekna
cionalinesekspozicijasgalimabūtų
suskirstytiįdvipagrindinesgrupes.
Vienurpristatomoscivilizacijostech
nologijos,kiturširdinguautentiškumu
patraukliegzotika(drožinėtosrytie
tiškospagodos,drėbtomolio,balinti

būstai irkt.).abukraštutinumai
sėkmingaivienaskitąpapildo,renginį
daronetikmargą,betirnenuobodų.
Pavargęsnuovirtualiosrealybėsdi
namikos,galiramiaistebėtideiman
tuspoliruojantįSenegalomeistrą,
mėgautisrytųaudiniųraštais,faktū
romis,skanautikaktusovaisiaus,rytų
saldumynų.Esamairkonceptualaus
minimalizmopavyzdžių.Šveicarų
paviljonasįrengtaskaipatvirasme
dinis labirintas,kuriuopasiekiama
arbatinėsupoliruotostiklostaliukais,
priekuriųgerdamikvapniąarbatą
lankytojaigirdiišmonitoriaussklin
dančiasketuriasoficialiasvalstybės
kalbas.nepatraukliausiaiparodoje
atrodėtarpinėsekspozicijos,kuriose
bandytajungtitechninėscivilizacijos
pasiekimus irnacionalinęegzotiką
– latviųšiaudaisdengtasmedinis
piliakalnis,rumunųvynuogėmisap
augintapaviljonodėžė,–pripildytą
videomonitorių.

Pirmiausiastebinoparodosdidumas.
tokiosmiestodydžiorenginioapim

tiesašneįsivaizdavau.antrasįspūdis
susijęssuinformacijoskoncentracija.
manęsnedominofaktologija,patekusį
konkrečiosšaliespaviljonąbuvoįdomu
apčiuoptiatmosferąirpatirtipersikė
limoišvienosšaliesįkitąpagreitį.tai
lyglabaikoncentruotasturizmas.Kas
kuoturtingas,tąirrodo.Būtųjuokin
ga,jeiguegzotiškosšalyspradėtųrodyti

savotechnologiniuspasiekimus,o
mesjuoslygintumesuEuroposci
vilizacija.Rodomatai,kasmadin
ga,paklausu.tarkime,muzika:šiuo
metupatsmadingiausiasdalykas
yraa world mu sic.autentikalabai
madinga,todėlparodojepristatoma
tiekEuroposcivilizacija,tiektai,kas
čiašiandienmadinga,t.y.egzotika,
kuriąpateikiamažiauišsivysčiusios
šalys.Kartaisdaugįdomiaupasižiū
rėtiirpamatytidaregzistuojančius
archajiškusdalykus.

 Pet ras Ge niu šas

EXPO2000megapolį,lygVidu
ramžiųarriteriųmiestą,įsikūrusį
Hanoveriopriemiestyje,šaliako
lektyviniųsodųirdirbamųlaukų
suvėjomalūnais, juosiaaukšta
vielinėtvora.Šešis įėjimus, lyg

senoviškusvartus, atsiveriančius
9val.ryto,oužsisklendžiančius12
val. vakaro, saugobilietus (kaina
dienai–69Dm)tikrinantystarnau
tojai,automatai.Dvigubosapsaugos
efektyvumągarantuojapolicija.Su
išoriniupasauliu–Hanoveriu–EXPO
2000jungianauja,specialiairenginiui
pastatytaSBahnlinija,5geležinkelio
atšakos.Prieigoseveikiaautomobilių
stovėjimoaikštelė,pajėgisutalpinti
35000automobilių.megapolioviduje
susisiekimoefektyvumągarantuoja
oro(Vokietijospaštosubsidijuotigel
toniejikeltuvai)irįvairios,pabrėžtinai
ekologiškosantžeminio transporto
(dviračiai,velomobiliai,paspirtukai,
ratukinėspačiūžos)rūšys.Įžengępro
vartuslankytojaigali įsigytiEXPO
2000pasą(10Dm),kuriameįvairių
valstybiųpaviljonų„muitinėse“išduo
damosįvažiuojamosiosvizos.išdan
goraižiniopaštopaviljonotikriausiai
galimanusiųstižiniąnetik įvisas
pasauliovalstybes,betirįpraeitįar
ateitį.ilgainiuibėginėjantnuovieno
paviljonopriekito–išKinijosįan

Danijos paviljono prieigos. 2000. www.expo2000
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glijos,ištailandoįKanadosirpan.,–
stoviniuojanttieslabiausiailankomais
nusidriekusioseeilutėse,pasijunti
šviesosgreičiu judančioerdvėlaivio
keleiviu,patiriančiumoderniasgeog
rafijosircivilizacijospamokas.
Praalkęsgalipasistiprintinetikties

kiekvienupaviljonuįrengtunaciona
liniurestoranėliu,betirsmaguriauti,
lengvaiapgirstiklaidžiojantpasauli
niuosevyno,alaus,maistopaviljonuo
se.Kitaipneguužvisurgausiaidalija
mąnemokamąinformacinęmedžiagą,
užšiaspaslaugasmokėtitenka.tiesa,
galimaalternatyviužkandosatsargų
kelioninėjekuprinėjestrategija.Ja
aktyviainaudojasivietiniailankyto
jai,jaunimas.
Pramogavimasyrasudėtinėapsilan

kymoEXPO2000dalis.tavenuolat
linksminašmaikštūsįvairiųvalstybių
gatvės,folkloromuzikantai–užlipę
antkojūkųbelgailaidopraeiviamsoro
bučinius,oinkvizitoriškaiskapišonais
apsisiautęjųpalydovaistengiasiap
glėbęperliemenįužkištiužskverno
kuodaugiauspalvotųkonfeti,kuriuos,
sugrįžusnamo,darilgaitenkatraukti
išpačiųnetikėčiausiųvietų.Estradoje
poatvirudangumivisądienąkeisda
miesipublikąlinksminadžiazomu
zikantai.Parodosmetubussurengta
700koncertų.

Vakare,kaip irderapo sunkios
peržiūrųdienos,siūlomapramogau
ti.Galimapašokti triukšmingoje
diskotekoje,žiūrėtipasaulinėskino
klasikosšedevrus teatrepoatviru
dangumi, sėdintantamfiteatrinių
laiptų stebėti pasaulio politikos,

sportonaujienas, transliuojamas
dideliokuboformosekrane.Lankyti
klasikinėsmuzikoskoncertusKris
tauspaviljone,susipažintisuatskirų
valstybiųteatrinekultūra.Storesnių
piniginiųsavininkaigaliapsilankyti
PatriciaKaas,AB BAkoncertuose.
ir, žinoma,naktiniai fejerverkai.
KiekvienąvakarąprieEXPO2000
jūrosvyksta efektingasprancūzų
ugniesmeistroatšvaitųvandenyjeir
dangujespektaklis.tuopačiumetu
atsitraukusnuomasiniošurmulio
galimaramiai,neskubantvaikščioti
plačiomismegapoliogatvėmis,atski
raserdvesjungiančiaistiltais,stebėti,
kaipįsižiebusišviesakeičiapaviljo
nųtūrį,parodoserdveisuteikdama
nematerialųpaslaptingumą.Dienos
šurmulyspamažu rimsta, paroda
užmiegaikikitoryto.

Pa ro dos tu ri nys

Žmogusyranetikparodoskūrėjas,
lankytojas,betirsvarbiausiasekspo
natas.Vokietijospaviljonoskulptūri

nėjeinstaliacijoje„Vokietija–idėjų
dirbtuvė“ trijųaukštųmuziejinėse
saugyklose išdėlioti47ekspresio
nistinės lipdybosgipsiniai sporti
ninkų,menininkų,rašytojų,moksli
ninkųportretai,reprezentuojantys
bendruomenės žmogiškų išteklių

galią.O štai subtiliai
pagerbiantmonarchines
tradicijasantOlandijos
paviljonostogo,dirbtinio
ežerosalojesuvėjoma
lūnaisįrengtasmažytis
kambariukassuužrašu,
kad į jį leidžiama įeiti
tikvalstybėskaralienei.
Laimingi, linksmivisų
pasaulio rasių žmonių
veidai į tavežvelgia iš
monitoriųardidžiulių
teleekranų –anglijos
karalienėmotina,Kini
jospartinissekretorius,
amsterdamogyventojas.
Egzotiškuosepaviljonuo
segalimastebėti,kaip
antgyvokupranugario

atrodoarabųbeduinas,kokssulysęs
irpavargęsatrodoperlųžvejys,kaip
vikriaiataudusmetaindųaudėja...
tačiaucentrinėrenginiofigūra–vai
kai,sujaissiejamapasaulioateitis,
jųgloba, saugumas,ugdymas; tai
pagrindiniaitieknacionalinių,tiek
teminiųpaviljonųakcentai.„Judru
mo“paviljonaspripildytasgausybės
žaidybinėsįrangos,leidžiančiospatir
tiatskirųkūnofunkcijų(klausos,re
gos)efektyvumą.OŠvedijospaviljono
centrinisakcentas–baldai–sukurtas
panaudojantvaikiškuspiešinius.

Gam ta garbinamaantrojevietojepo
vaikų,puoselėjamanorintjąišsau
goti.Jagėrimasi,jisuvokiamakaip
būtinacivilizacijospriebėga.augalų
irvandensstichijaužtvindžiusiEXPO
2000.islandijos,Kroatijospaviljonus
apliejavanduo,didžiumospaviljonų
prieigosetyvuliuojadirbtiniaiežerai,
trykštafontanai,onorvegijosįėjimą
puošiaenergingaitrykštantiskriok
lys,okurdarislandijosgeizerių,Por
tugalijosvandenynobangųatvaizdai
milžiniškuoseekranuose.augalai

k u l t ūr a

lietuvos paviljonas. architektai: Marina ir audrius Bučai, aida Čeponytė, valdas Ozarinskas, gintaras 
kuginis. 2000 m. gintauto trimako nuotrauka
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apipinastatinius,jųstruktūrą,forma
tampa jųarchitektūrinėssąrangos
prototipu (Olandijos paviljonas).
Vynuogėmisapsodintasprancūzų,ru
munųpaviljonas.tiesKinijosekspo
zicijašlamabambukųgiraitė,olandų
pastatoprieigosežydikvapnilauki
niųgėliųpieva,pritraukiantimedų
renkančiasbites,kuriosyrairvidinės
ekspozicijosveikėjos.Venesuelossu
siskleidžiančioiratsiveriančioaugalo
žiedoformospaviljonąjuosiažydin
čiųkaktusųgirlianda.neužmirštiir
nykstantysgyvūnai,atskiripaviljonai
kviečiapasirašytiužpandųapsaugą.
tačiaušaliamėgavimosigyvosios
gamtosautentiškumuiregzotišku
mudemonstruojamastechnologinis
civilizacijos pajėgumas dirbtiniu
būduatkurti jos funkcijas. „Žaliojo
krepšio“paviljone,įrengtame„Duales
SystemDeutschlandaG“įmonės,kas
valandągalipamatytidirbtinį22met
rųaukščiotornadosūkurį,pasisupti
vibruojančiuosepagal jūrosbangų
ritmąfoteliuose,klausytisdirbtinių
švendrųšnarėjimo.

Tech no lo gi japarodojereprezentuo
jamakaipįtaigiųvaizdiniųkūrimo
priemonė–Vokietijos instaliacijoje
„tiltasįateitį“panaudota370monito
riųrūšių,ojaponaistebinolankytojus
elegantiška,patvaria,technologiškai
stulbinančiapopierinio (perdirbtų
celiuliozėsatliekų)paviljonokon
strukcija.

Didžiausiąįspūdįparodojepadarėtech
nologiniovystymosisparta.Patisavaime
technologijanėrakažinkas.technolo
gijayranaujas instrumentas,kuriuo
siekiama tikslo. Paprastai bendruo
menėišpradžiųkeliatikslus,opaskui
kuriainstrumentusirranda,kaiptuos
tiksluspasiekti.Kaipžinia,nevisikelia
tikslusirnevisikuriainstrumentus,kiti
jaistiknaudojasi,darkititųgalimybių
visaineturi.
Visiškaiakivaizdu,kadžmonijospažan
gąlemiacivilizuotikraštai,oegzotika
visadayrakažkaskita.Yrasie ki nysir
yrakažkaskita.Egzotikagalibūti ir
sugriuvusiokolūkioliekanos.Egzotika
yratai,kasnereikalujapastangų,oci
vilizacija–tai,kasjųreikalauja.tech
nologijayravienaišcivilizacijosinstru
mentųkūrimopriemonių.Kaižmogus,

panaudojęsinstrumentą,užkūrėugnį,
jispadarėlemiamąjudesį.irtoliauda
rotuosjudesius.nagrinėjantdetaliau,
išplaukianiuansai,kad instrumentu
dirbantnebūtųperdaugskiedrų,kad
jisbūtųsubtilus,pakankamaiaštrus,
nenaudotųperdaugenergijosirkt.

Min dau gas Na va kas

Lie tu va pa ro do je

Kaip sekėsi šioje civilizacijos
mugėjeprisistatytinaujokeiLietu
vai?Deraprisiminti,kadpo1900
m., 1937m. pasaulinėje parodoje
ParyžiujeveikėLietuvos,Latvijos,
Estijos paviljonas, o sovietmečiu
septintame–aštuntamedešimtmety
jenoriaibuvokviečiamimodernios
orientacijoslietuviųdailininkaida
lyvauti rengiantSSRSpaviljonus
(Kazimierasmorkūnas,algimantas
Stoškus,teodorasKazysValaitisir
kt.).tuometuideologiškaikonserva
tyvivalstybė,kurdamaviešąįvaizdį,
siekėatrodytimoderni.
apibendrintaigalimapasakyti,kad

mūsųprisistatymasrenginyjekukliai
įsiliejoįcivilizuotąjosdalį.

norėtųsiakcentuotidukraštutinumus,į
kuriuoslinkstamevertindamisave.Vie
nas,kadmessavelabaikritikuojame,

okitas,kadesamelinkęsavesureikš
minti.Yrataip,kaipyra.Šiaprasme
Lietuvospaviljonasnėrakompleksuo
tas.Jisneturėjolabaididelėsreikšmės
parodoje,betbuvosavovietoje,kaipir
Lietuva,kuriyralygirkontekste,lyg
irnuošalyje.nėrajokiosbūtinybėseiti
kažinkur(įEuropą,įRytus),esameten,
kuresame,mūsųprivalumas,kadsu
prantameabušiuospasaulius,tailabai
didelėvertybė.

Pet ras Ge niu šas

Geltonasispaviljonasbuvolanko
massususidomėjimu,priejonuolat
būriavosi eilutė žmonių,norinčių
paskraidytiviršLietuvos,sėdint28
vietųsalėje,kurrodomas8minučių
trukmėsskrydis (audriusStonys,
arūnasmatelis),kurioįspūdįstiprina
lengvakėdžiųvibracija.

PatikoLietuvąpristatantisfilmasdėl
savonemargumo.Jukmargumas,kur
viskaslygklipekasdvisekundeskei
čiasi,buvo visos parodos palydovas.
Očiastaigailgasplaukiantiskadras,
manjisbuvokaipatgaiva,kai,atsisė
dęsįpatogų,lengvaivibruojantįfotelį,
patenki įkitokiąatmosferą.monoto
niškumas,kuriskaikamatrodonuo
bodus,pasidarovertybė.manjisatrodo
labaiskoningas,irjeibūtųgalimapa
sakytimuzikiniaisterminais,toksle ga  
to,lėta,ilga,plaukiantilinija,kaipkon

k u l t ūr a

lietuvos paviljono atidarymas. 2000 m. birželio 1 d. artūro puskunigio nuotrauka



500 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 9–10

trastasanttavęskrintančiaikapotai
informacijai.

Pet ras Ge niu šas

maneištiessužavėjofilmasapieLietuvą,
norsčianebuvoištartasnėvienasžo
dis,nebuvoparodytasnėvienasžmogus.
Sunkuįvertinti,arlankytojamspavyko
apčiuoptisociokultūrinęmūsųvalsty
bėsdvasią,kuribuvo justikitųtautų
paviljonuose.taigalbūtsusijęsukitokiu
nacionaliniucharakteriu,technologijos,
civilizacijosišsivystymu.

IevaTamutytė

išėjęsišsalėslankytojassusiduria
su septyniaispalubėjekabančiais
ekranaissuskirtingomisdokumen
tinėmisprojekcijomisapieLietuvos
kultūrą,mediciną,mokslą,sportą.
Salėjeįrengtikompiuteriniaitermi
nalai,kuriuosegalimarastiįvairios
teminėsinformacijosapiemūsųšalį,
lygiagrečiaididžiulėreprodukcijapri
statomikalojausKonstantinoČiurlio
niotapybą,skambajomuzika.

Kartaisatrodo,kadmitologizuojametik

k u l t ūr a

Galbūtčiairyrasavasžavesys–parodyti
Lietuvą„skrydžio“žvilgsniu.

IevaTamutytė

Lietuvosprisistatymasvykosvei
kintinaisėkmingai,betkartupamo
kančiai.Lietuvarenginiuipradėjo
ruoštis1998m.,tuometūkiominis
terijapaskelbėviešąarchitektūrinio
projektokonkursą,kuriamebuvo
pristatytas21projektas, atrinkti
10geriausių,iškurių5premijuoti.
toliau,kaipirderavykdanttokiopo
būdžioužsakymus,vykoilgiginčai,
keitėsikomisijos,persigrupavopažy
mėtųjųpaviljonųgrupės.Galųgale
buvopasiūlytasusijungtiskrydžio
ir informacijos laidininko įvaizdžių
projektoautoriams.taipsusibūrė
geltonojopaviljonoarchitektųko
manda (marina iraudriusBučai,
GintarasKuginis,aidaČeponytė,
ValdasOzarinskas).Ovisorenginio
organizatoriumitapo„Litexpo“.Pra
sidėjoesminiaiautoriųiružsakovų
nesutarimai,baigęsisumanymovie

valstybėsįvaizdįkuriantysobjektai:
verbos,smūtkeliai,Europoskrepši
niočempionųtaurėirkt.Pastarosios
klaidos,kaipirplastinisromantiško,
monotoniško,neinformatyvauskino
filmoneadekvatumaspastatoturiniui
arbakermošinisPiliesgatvės lygio
suvenyriniskioskelis,šaliagintari
niųdirbiniųprekiaujantismoliniais
varpeliaisirnameliais,užgožiančiais
leidiniųapieLietuvąskyrelį,paste
bimostik įdėmesniam,priekabiam
lankytojui,liudija,kaddalyvaujant
panašauspobūdžiorenginyjedirbti
reikiavienaikomandai.

Lietuviškamepaviljonenepavykosu
sietiišorėssuvidumi.Vidujepristatyta
skrydžio idėjaparodoskonteksteyra
dešimtiesmetųsenumo.neimuzikos,
neivaizdointerpretacijojeneatsižvelg
taįturinį,kuriametaieksponuojama.
Įgyvendinantsumanymą,visainebuvo
kūrybiniųgrupiųdialogo.Pasirinktas
blogasorganizacinisprincipas.Suma
nymąnuopradžiosikigaloturėjoįgy
vendintivienakomanda.Oištikrųjų
visidirboatskirai–architektai,filmo
kūrėjai,paviljonąaptarnaujantisper
sonalas.Kuriantskrydžioįvaizdįbuvo
galimapritvirtintikamerąprieKairio
lėktuvo.Sumiksuotijoskrydžio,išlėktu
vonufilmuotusvaizdus,parodytimiesto
aplinką,publiką,opabaigojepristatyti
interviusupasaulyježinomupilotu.iš
kartoatsirastųdaugsociokultūrinių,
technologinių,informaciniųsluoksnių...
išpradžiųbuvonumatytaimtimedžiagą
ištelevizijos,kinoarchyvųirparodyti,
kadLietuvayranormališalis,kurio
jesportuojama,grojama,statoma.ir
taibūtųkainavę2kartusmažiau.mes
sukūrėmeekspozicijosprojektą.Prade
danttuo,kaskokiameekraneturibūti,
kursurastimedžiagą,kaipsumiksuo
ti,kaipelgtissugarsineaplinka,kaip
sutvarkytiterminalus.Okadangivisa
tainumetėįkampąirpasinaudojotik
šimtąjadalimi, idėjanepasinaudota.
turėjobūtipadarytivideoklipai,ote
buvopasinaudotadokumentika,kuri
niekonesako.

AidaČeponytė,ValdasOzarinskas

Kitaproblema,susijusisudarbi
nepaviljonoveikla– taikontaktų
užmezgimas, turistųpritraukimas.
Sprendžiantišniekaipnesuderina
mospaviljonopardavimo istorijos,
tainelaikomapagrindinepaviljoną

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

mumspatraukliasvertybes.Sunkunu
matyti,kiekįdomuseiliniamparodoslan
kytojuiČiurlionis,„smūtkelis“,liaudies
dainos,trakųpilis.Šiaprasmesunku
vertintiLietuvospristatymąobjektyviai.
Spėju,kadlankytojai,apsilankęLietu
voje,patirtųvisaikitokiusįspūdžius.

ningumąskaidančiukompromisu.
Pasikeitė informacijos instaliavimo
principai,turinys,transformuotasta
tinioerdvė,atviraierdveiprojektuotą
langąuždengėkeista,senamadiška
vitrinaspinta,kuriojesudėliotimūsų
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nuo1900m.balandžioikilapkričio
EuropagyvenopasaulineParyžiaus
paroda:tokiosparodosbuvorengia
mosjaupusęamžiaus,tačiaušisavo
užmojaisturėjusipralenktivisaskitas
irtaptinaujojošimtmečioriboženkliu.
DidžiulisplotasabipusSenosbuvo
užstatytaspaviljonais,kuriuosede
monstruotipramonės,ūkio,mokslo
pasiekimai,visatautųgatvėbuvo
skirtanacionalinėmsšaliųekspozi
cijoms.Pagrindinius1900m.paro
dospaviljonus–Didžiuosius(Grand
Pa lais) irmažuosius (Pe tit Pa lais)
rūmus–šiandienaptinkakiekvienas,
klajojantispoParyžiauscentrą,atsi
dūręsprieprašmatnausaleksandro
iii tilto, taippat iškilusioparodos
proga.„mokslasirmenaisveikinaXX
amžių,“–taipvadinosiskulptūrinis
reljefas,puošiantisDidžiuosiusrūmus.
Jųneobarokinisfasadasirmetalobei
stiklokonstrukcijatiksliai išreiškė
epochosmeniniussiekius–istorinių
stilių,tradicijosirmoderniostechni
kosvienovę.SuXXa.buvosiejami
didelilūkesčiai,jisturėjotaptimenų
suklestėjimo,gerovės, civilizacijos
amžiumi.Įgyvendintišiasviltisturė
jomokslas,technika,pramonė,kurių

naujausipasiekimaistulbinoparodos
lankytojus.Didžiausiąatrakcijąkėlė
„Elektrosrūmai“,vakaraisuždegdavę
pasakiškasiliuminacijas,šviečiančius
fontanus,vainikuoti„Elektrosdvasia“
–spalvotosliepsnoskarūna.Parodos
metu, lieposmėnesį,Paryžiujeati
darytanaujasusisiekimopriemonė
–metro,kuriosarchitektūrą,stoteles
projektavožymusarchitektasHec
torasGuimardas,sukūręsplastiškų
augaliniųformųažūrinesmetalines
konstrukcijas.
Pagrindiniairūmaibuvopastatyti

specialiaidailėskūriniamseksponuo
ti–tairodo,kokįautoritetąanuomet
turėjomenas.Didžiuosiuoserūmuose
atidarytamilžiniškadailėsparoda
„Decenalė“,kuriojeparodyta1500
paskutinioXiXa.dešimtmečioEuro
posdailininkųdarbų,mažuosiuose
rūmuosesurengtaXiXa.prancūzų
tapybosretrospektyva.Pasaulinėje
parodojekaraliavoart nou ve austilius;
žymiausiasprestižinisSiegfriedoBin
go„artnouveau“salonasdemonstravo
aukščiausiomeniniolygiotaikomosios
dailėsdirbinius.neatsitiktinaipasau
linėsparodosšimtmečiuipaminėti
šiemetVakarųmetropoliuosesureng

k u l t ūr a

pa ry žius, 1900 

LaimaLauČKaitė

k u l t ūr a

aptarnaujančiųasmenųfunkcija.ar
neparadoksas,kadrenginyje,kuriame
viskasperkamairparduodama,atsi
sakytašiosgalimybėsarbajitiesiog
praleista.Renginiopradžiojebuvo
pageidaujamajį įsigytiuždvigubai
didesnęnegurealizacinękainą, t.
y.20mln.Lt.Būtinapastebėti,kad
pasaulyjegarsistogųdangosįmonė
„Ranila“, iškuriosmedžiagospavil
jonaspastatytas, įtraukė jįpenktu
numeriuįgeriausiųpasauliostatinių
dešimtuką,tiesa,pirmojevietojeat
sidūrėnaujasisLondonoorouostas.
Generalinispaviljonokomisaras,ūkio
viceministrasGediminasmiškinis,
dėlužimtumopaviljoneapsilankantis
dažniausiaitikoficialioseiškilmėse,
aiškino,kadpagrindiniaipardavimo
sunkumaisusijęsumūsųgaliojan
čiuoseįstatymuoseneapibrėžtaisto
kiopobūdžioprekybiniaissantykiais.
Panašu,kadkolSeimas,ministerijos,
inspekcijostvirtinsįstatymus,pirkėjų
nebeliks.

apskritaiparoda lyg irreprezentavo
taikomąjįnaujojomenopobūdį.Visos
technologijospajungiamosmenui.Pa
grindinė lietuviųpralaimėjimopro
blemabuvovieningumostygius.Juk
visiemsaišku,kadtechnologijayraant
raeilisdalykas,priemonė.Svarbiausia
tai,kąturodai.Lietuviųužsispyrimas
buvonaivusirnepateisinamas:supirkti
itingerąaparatūrąirnežinoti,kąsu
jadaryti.Žiūrovonegalimaapgauti.
nepaisantrengėjųnoropagražinti,pa
puošti,apgautiEuropą. ir jeigumes
apgavomearchitektūra, tai vis tiek
neapgavometuriniu.tiesiognebuvo
leista topadaryti,nors irpra šo ma.
Paradoksalu,kai siekiant reklamos
ignoruojamijosdėsniai.Dažnaisąmo
ningaiatmetamesiūlomuspatarimus.
Buvodarytareklama,kurinepavyko.
Jukjąnorėjopirkti,omesnetparduo
tinesugebėjome.Dabarproduktasjau
panaudotas.Ojukrenginyjevisiįvai
riausiomispriemonėmisbandokaip
įmanomanaudingiauparduoti savo
valstybę,patraukliaijąpateiktibūsi
miemsinvestuotojams.

AidaČeponytė,ValdasOzarinskas

Susidarė įspūdis,kad „Stiliaus“
suformuotospasaulėžiūrosprincipai
mūsųpaviljonegajesninegucivilizuo
tos,dalykiškoskomunikacijosdėsniai.

Gražios,tobulainusigrimavusiospa
viljonąaptarnaujančiosmergaitės,
galinčiosoficialiamebanketepaklausti
nacionalinėsspaudosatstovų,arjie
turiteisęčiabūti,nėištolonepanašios
įmalonias,paslaugiaskitųpaviljonų
tarnautojas.aišku,taismulkmena,
bet,kaipžinia,šaukštasdegutone
sunkiaimedausstatinęsugadina.

mūsųdalyvavimasparodojesveikinti
nas,nesdemonstruojanorądalyvauti

globaliniuoseprocesuose.Šiaprasme
prisistatymasįvykogeriausiai,kaipmes
sugebėjome.tačiauplatesniamekon
tekstevisiškaiakivaizdu,kadkolkas
mesdarniekonegalimepasiūlyti.mes
kolkasesamepradiniųklasiųmokinių
lygioirturimeišmoktidaugpamokų.
Jeigucivilizacijayratai,kasreikalau
japastangų,oegzotikatai,kasnerei
kalaujapastangų,taiesamepakeliui.
Labaimalonupatirti,kadjaunebesame
egzotiški.
  Min dau gas Na va kas
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tosdidelėsdailėsekspozicijos:tuose
patDidžiuosiuoserūmuoseParyžiuje
atidarytaparoda„1900“atspindėjoart 
nou ve auapogėjųEuropoje.OLondo
noKarališkojemenoakademijoje ir
niujorkoSolomonoR.Guggenheimo
muziejujeveikėparoda,kurivadinosi
„1900m.:gražiojimenoepocha“(1900 
La bel le épo que de l’art)arba„1900
m.:menokryžkelės“(1900: Art at the 
Cros sro ads),demonstravusianuome
tinėsdailėsmeninęįvairovę.
nacionaliniosąjūdžioįkvėptiirsu

telktilietuviaitaippatsumanėpirmą
sykįpasirodytipasaulinėjeParyžiaus
parodojebeiatskleistisunkiąkultū
rinę,politinęLietuvospadėtį,visų
pirma–lietuviškosspaudosdraudimą.
anuometinėmissąlygomistokįsuma
nymąįgyvendintigalėjotikišeiviai.
PirmišiąmintįsugalvojoCiuricholie
tuviai,jųiniciatyvąnetrukusperėmė
JaVlietuviai,Plymuteįkūręparodos

rengimokomitetą,kurioprezidentu
išrinktaskunigasJonasŽilinskas.
Pagrindiniai rengėjaibuvo išJaV
atvykęsgydytojas,publicistasJuozas
Bagdonas(Daumantas)irParyžiuje
gyvenęsPranasŽitkus(Pranciškus
Žitkevičius),šiandienvisaipamirš
tasdailininkas.Kilęs išKirklinių

miestelio,studijavęsKrokuvosdailės
mokyklojeirmiunchenodailėsaka
demijoje, jisbuvonuskuręskaip ir
daugumamenininkų,dirbofotoateljė
retušuotoju,dalyvavoParyžiauslietu
viųdraugijos„Želmuo“veikloje,reng
damasgyvuosiuspaveikslusdraugijos
vakarams.Jambuvopavestaištirti
atskiroskyriaussurengimogalimy
bes,nessavopaviljonoLietuva,kaip
politiškaipriklausomašalis,negalėjo
turėti,omokestisuždalyvavimąte
minėseekspozicijosebuvopernelyg
didelis.Žitkuipavykosusitarti su
trocadero etnografiniomuziejaus
vadovybe,kadmuziejusnemokamai
duosplotąetnografineilietuviųeks
pozicijaiEuropossektoriuje,jeidalis
eksponatųpoparodospasiliksmu
ziejuje.PriešaisEifeliobokštąkitoje
Senospusėjeiškilętrocaderorūmai
buvosvarbipasaulinėsparodosdalis,
juosebeiaplinkuibuvoišdėstytoseg

zotiškosekspozicijos,skirtosPrancū
zijosirkitųkraštųkolonijoms,azijos
šalims.trocaderorūmai,kuriuosepo
keliųmetųbūsimasiskubistasPablo
Picassoatrasafrikos,Okeanijosme
nąirjuopasirėmęsįvykdysVakarų
tapybosrevoliuciją,amžiųsandūroje
buvonoriailankomas,viliojantismu

k u l t ūr a

ziejus.taigivietairsąlygoslietuvių
ekspozicijaibuvoneblogos, tačiau
organizatoriaipateko įdviprasmiš
kąpadėtį.Jienorėjopasaulioakyse
demaskuotilietuviškosspaudosdrau
dimą,tamtiksluiJaVjauvykoaukų
rinkimovajus,oprancūzaireikalavo
atsiribotinuobetkokiospolitikosir
rodytivienetnografiją.todėllietuvių
skyriustapokompromisu,dviejųskir
tingųkoncepcijųderiniu.
Daugiausiaproblemųiškilosuet

nografinedalimi–Lietuvojenebuvo
profesionaliųetnografijosspecialistų,
rinkinių, literatūros, ikonografinės
medžiagos,tadperspaudąkreiptasi
į lietuviųvisuomenęprašantsiųsti
eksponatusparodai.Daugiausiai,per
200eksponatųirnuotraukų,atsiuntė
JuozasLozoraitisišPilviškių,surin
kęszanavykųtautodailėskolekciją.
iš gautųeksponatų įrengta lietu
viškatroba:Žitkus išbalinosienas,
nutapėbalkiųlubas,langussugėlių
vazonėliais, išdėliojobaldus,buities
rakandus.Pagalnuotraukaspran
cūzųskulptoriusHerberasnulipdė
šešiasfigūras,kuriosbuvoaprengtos
suvalkiečiųdrabužiais,irišmanekenų
trobojebuvosukomponuotafolklorinė
piršlybųscena.autentiškųkaimoin
terjerųsubuitiesreikmenimis,apran
gademonstravimasnebuvolietuvių
išradimas,jisbuvopaplitęsnacionali
nėseparodose:čekų„chalupa“įrengta
BohemijoskaralystėsparodojePrahoje
1891m.,vengrųkaimiškos trobos
parodytosVengrijos tūkstantmečio
parodojeBudapeše1896m., latvių
valstiečiųbūstai–Latvijosetnogra
finėjeparodojeRygoje1895m.
Virš trobospoužrašu„Lituanie“

puikavosiVytis,tikŽitkusnežinojo,
kokiosspalvosturibūtiherbofonas,
tad„nupiešėžirgvaikįantmėlynošil
do“.Ekspozicijaijisnupiešėirskydus
sužemėlapiais,kuriųvienasvaizdavo
Lietuvą„nuojūrųikijūrų“,kitas–lie
tuviųkalbospaplitimoribas,irtrečias
–tamsųLietuvosžemėlapiosiluetąsu
spinduliais,simbolizuojančiaisspau
dą,ateinančiąišPrūsijosiramerikos.
Gretastovėjovitrinossuuždraustais
lietuviškaisspaudiniais,raštijosatgi

tro bos in ter je ras. Nuo trau ka iš „al bu mas lie tu viškos pa ro dos 
pa ryžiu je 1900 me tuo se“ (ply mouth, 1902)
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mimoveikėjųValančiaus,Daukanto,
Kudirkos,Šliūpo,adomaičioŠerno
portretai,nupieštitopatiesŽitkaus.
Parodosrengėjai išleido lietuviškų
knygųkatalogąprancūzųkalbabei
statistinędiagramą,rodančiąsvetur
spausdinamųlietuviškųleidiniųau
gimodinamiką.Šieleidinėliaibuvo
neoficialiaidalijami lankytojams.
Parodosmetu įvyko irEtnografų
kongresas,kuriameParyžiauslietu
viųdraugijos„Želmuo“prezidentas
StanislovasGeršynskispasakojoapie
lietuviųtautospadėtį,apiejąrašėir
prancūzųlaikraščiai.Situacijąkom
plikavogretatrocaderorūmųbuvęs
Rusijospaviljonas,irrusainetrukoap
kaltintilietuvius„kontrafakcija“–ne
tikrulietuviškųleidiniųspausdinimo
vietosnurodymuužsienyje,siekiant
suklaidintiVakarųvisuomenę.
Kaippompastiškametautųpara

deParyžiujeatrodėkukluslietuvių
skyrius?ar sermėgėtimanekenai
pirkiojeneatrodėanachronizmastarp
prašmatniųart nou ve au interjerų,
armūsųnepriklausomybėsbeina
cionalinėsspaudosskauduliaibuvo
suprantamitometopublikai?matyt,
taip,nesXXa.pradžiojeVidurio,Rytų,
ŠiaurėsEuropostautosišgyvenotauti
nįatgimimąirdidžiavosisavosenuoju
paveldu.nacionalizmastapoviena
pagrindiniųideologijų,jispasireiškė
architektūroje,ypačpalyginus1900m.
parodąsupaskutiniąjapasaulinepa
roda,surengtaParyžiuje1889m.,kai
šaliųpaviljonaipasižymėjouniformine
stilistika.1900m.paleiSenątautų
pakrantėjeišrikiuotilaikiniEuropos
šaliųpastataipabrėžtinaidemonst
ravovietinių tradicijųpavidalus:
Belgijospaviljonas–gotikiniopirklių
namo,norvegijos–medinėsskandi
navųbažnyčios,Vokietijos–gotikinės
pilies,DidžiosiosBritanijos–Jurgioi
epochosdvaro,Rusijos–Viduramžių
kremliausirt.t.architektūrinepa
rodossensacijatapokuklusSuomijos
paviljonas, suprojektuotasElielio
Saarineno.taibuvonesumažintas
senoviniopastatomodelis,omoderniai
interpretuotosvietinėsarchitektūros
–kaimobažnyčiosformos–paviljonas,

tro ca de ro mu zie jaus nuo trau ka. Nuo trau ka iš „al bu mas lie tu viškos pa ro dos pa ryžiu je 
1900 me tuo se“ (ply mouth, 1902) 

išsiskyręslakoniškumuirsubtiliusko
niu.nacionalinisangažuotumasišryš
kėjoirdailėskūriniuose,„Decenalėje“
eksponuotadaugdrobiųsufolkloro
motyvais,vaizduojančiųvalstiečius
tautiniaiskostiumais.taigisavona
cionaliniaissiekiaisiretnografijaprieš
šimtąmetų lietuviainebuvobalta
varnaEuroposkontekste.
Lietuviųskyriųrengtisekėsisun

kiai,nebuvojokiospatirtiesirorgani
zacijų,galinčių šįdarbąnuveikti.
Parodos rengimą lydėjo tautiečių
tarpusavionesutarimai,konfliktavo
Ciuricho,Paryžiaus,JaVlietuviai,
susikirtoklerikalaisulaisvamaniais
ir socialistais, visi organizatoriai
persipyko.nelinksmasbuvodalies
eksponatųlikimas:leidiniaidovanoti
Paryžiausnacionalineibibliotekai,kai
kurietautodailėsdirbiniaipalikti
trocaderomuziejui,oatgalparsiųsti
pakliuvoįnesibaigiančiąsienų,mui
tinių,deklaracijų,pabaudųodisėją.
irvisdėlto: „su1900metuužstojo
dėllietuvystėsnaujaera–pasiliovė

svajonė,prasidėjoveikmė,“*–rašė
parodosatminimuiišleistamealbu
mėlyjekunigasŽilinskas.nepaisant
sunkiospolitinėspadėties, išeivijos
susiskaidymo, inteligentijosnegau
sumo, lietuviaisugebėjopasirodyti
didžiajametautųparade,onetrukusir
susitelktiplatesniamvisuomeniniam,
politiniam,kultūriniamdarbui.tau
todailės,etnografijosdirbiniailietuvio
inteligentosąmonėjevisamateinan
čiamšimtmečiuitapotinkamiausiu
objektureprezentuotisužsienyje,mat
prancūzaibūtenttopageidavo.Bet
arEtnografijosmuziejusgalėjokitko
pageidauti?
Lygindama1900ir2000m.lietuvių

ekspozicijaspasaulinėseparodose,ne
drįsčiausakyti,kadnueitasmenkas
kelias.Jukvosprieššimtmetįnega
lėjomeknygųgimtąjakalbaleisti,o
dailininkas,piešęssavošaliesherbą,
netnežinojo,koksyrajofonas...

* Albumas lietuviškosparodosParyžiuje
1900 me tuo se, ply mouth, 1902, p. 23.

k u l t ūr a
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giškaiesameantamžiųslenksčio?ir
apskritai–kurgitąsa?
Kongrese,kaipirprieštrejusmetus,

buvoperrinktosvisosateitininkijos
valdžiosstruktūros,kiekpataisytas
aFstatutas,išklausytikelipraneši
mai,pakoncertuota.Jokiųesminių
skirtumų,palyginti suankstesniu
kongresu,tuometvadintunepapras
tąjakonferencija.
BuvęsaFpirmininkasVygantas

malinauskasatidarymokalbojesakė,
kadkongresasvainikuojaorganiza
cijostrejųmetųveikimolaikotarpįir
nubrėžiagairesateinantiemstrims
metams.Kaiptaibūtųgalimasuprasti
šiokongresokontekste?trejųmetų
vainikavimui,kogero,būtųgalima
priskirtiataskaitiniuspranešimus,
onubrėžtomsgairėms–galkongrese
įvardytasproblemas,kuriasreikėtų
įveikti,beinaujaiišrinktusvaldžios
struktūrųnarius,kuriųvadovaujami
ateitininkaiirrinksisateitiesveiklos
gaires.
Pagalnurodytąprogramąataskai

tiniųkalbųarpranešimųkongrese
neturėjobūtiitindaug,t.y.tikišvisų
trijųvaldžiosstruktūrų:aFvaldybos
pirmininko (Vygantomalinausko),
aFtarybospirmininko(dr.Sauliaus
Girniaus)beiaFkontrolėskomisijos
(arūnoPemkaus).tačiauatsitiko
taip,kadbenttrimisataskaitiniais
pranešimaisbuvodaugiau.matvietoj
planuotosimpoziumo,kuriameturėjo
dalyvautiketuriųaFsąjungųnariai,
buvoskaitomosataskaitosirnebuvo
jokiopasikeitimonuomonėmis.Gal
tiksendraugiųsąjungosatstovoPetro
Kimbriokalbapriminėsimpoziumą.
Visoskitossąjungos,atrodo,skaitė
pranešimusapieveiklą.
JaunučiųsąjungospirmininkėVil

helminaRaubaitėpasakojo,kaddaug
darėirdaugpadarė(norsneitinaišku,
kądarėirkąpadarė,nesbuvopami
nėta,jogpertrejusmetusjaunučiams
rengtosestovykloseapsilankėper600
vaikų, išleistaknygutė,skirta jau
nučiųpasirengimuiduotiateitininko
įžodį,beirengiamikursai jaunučių
irmoksleiviųsąjungųkuopųglobė
jams).

ka da įsi siū buos 
at ei ti nin ki ja?

JuRGitaŽEmaitYtė

Liepos21–23d.Kaune įvykoXiii
ateitininkų federacijoskongresas.
Prieštrejusmetusnepaprastojeatei
tininkųkonferencijojePalangoješi
organizacija iš išeivijossuvisomis
pagrindinėmisvaldžiosstruktūromis
buvoperkeltaįLietuvą.
Kasyraateitininkai?Garsiospa

vardės?autoritetai?asmenybės?at
eitininkusgalimabūtųapibrėžtitaip:
taikrikščionys,nebijantysparodyti,
kad jieyra tikintys irvadovaujasi
krikščioniškomisvertybėmis.Betjuk
tokiaisgalėtumepavadintidaugelio
krikščioniškųorganizacijųnarius,ir
netikorganizacijų,betirpaprasčiau
siaiparapijųaktyvistus.ateitininkus
gališkitųbūtųgalimaišskirtipagal
griežtąorganizacijosstruktūrąiraiš
kią ideologiją,grindžiamąpenkiais
principais (katalikiškumas,visuo
meniškumas,tautiškumas,šeimyniš
kumas, inteligentiškumas).Žodžiu,
taiorganizacija,kurisiekiaugdyti
supratingą,išmintingąasmenybę,ir
savogyvenimągrindžiajauamžinomis
tapusiomisvertybėmis.išgirdusžodį
„ateitininkas“,tikriausiaidaugeliui
kylaasociacijųsuPranuDovydaičiu,
StasiuŠalkauskiu,antanumaceina,
alfonsuDamušiu,JuozuGirniumi,
VytautuVygantu.tačiauvisataiarba
turtingapraeitis,arbaišeivija.Okas
yraateitininkaidabar?Čia,Lietuvoje?
Vidasabraitis,RobertasGrigas,Vy
gantasmalinauskas,PetrasPlumpa,
arvydasŽygasir…studentaiarbaiš
jųišaugę.
Paskutinękongresodieną,sekma

dienį,poŠv.mišiųDidžiojojePrisi
kėlimobažnyčioje,ateitininkai išsi
rinkosavovadus.aFpirmininkuiš
vienopasiūlytokandidatoišrinktas

ikišiolbuvęsaFvicepirmininkasVi
dasabraitis.taippatbuvoišrinkta
aFtaryba,kuriąsudarodešimtnarių
išLietuvosirpenkiišišeivijos:kun.
arvydasŽygas,kun.RobertasGrigas,
kun.GintarasVitkus,ses.DaivaKuz
mickaitė,studentaiDariusmickevi
čius,EmilijaPundziūtėirmindaugas
Kuliavas,mokytojasaurimasŠukys,
buvęs„naujojoŽidinioaidų“vyr.re
daktoriusPetrasKimbrysbeibuvusi
JaSpirmininkėVilhelmaRaubaitė.ir
dar,jeiketuriiššešiųtarybosnarių
yranepasauliečiai,taikodėlateiti
ninkijataippabrėžtinaisavevadina
pasaulietineorganizacija?Kaip ir
prieštrejusmetusPalangoje,daugu
maįtarybąišrinktųkandidatųbuvo
pasiūlytistudentųarbamoksleivių,
kaipiranksčiau,visijie–kauniečiai
arKaunegyvenantys.
Liepąvykusiokongreso šūkis–

„LiudytiKristųnaujajameamžiuje“.
PrieštrejusmetusPalangojevykusioje
konferencijojeaFpirmininkubuvo
išrinktaskątik teologijosstudijas
baigęsvienas„Bažnyčiosžinių“redak
toriųVygantasmalinauskas.naujasis
pirmininkastuometkalbėjo,kadatei
tininkaiturėtųkurtinaująateitį(New 
fu tu re–tarsikokįnaująjįreliginįju
dėjimąartiesiogNew age).Dabartinio
kongresošūkioantradalisangliškai
turėtųskambėtiLiudytiKristųNew
age.Galateitininkijatikraituriką
norsbendrasupseudoreligija New 
age?Žodžiu,vienkongresopavadini
maskeliašiokiųtokiųneaiškumų:liu
dytiKristų–galtaikylaišateitininkų
šūkioOmniainstaurareinChristo,
arišpopiežiausnuolatiniokvietimo
liudyti.Okodėl staiganau ja ja me 
amžiuje?artikdėlto,kadchronolo
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Buvomoksleiviųsąjungospirminin
koKęstučioBagdžiausataskaitojeiš
keltosirkeliosproblemos:moksleivių
motyvacijosstokabeiateitininkijos
uždarumas,opabaigoje–mušima
sisįkrūtinę,kadnespėjoaplankyti
visųkuopų(norsarišvisojasreikia
lankyti?!).
Studentųsąjungosvardukalbėjusi

irenaGrigalionytėišvardijostudentų
nuopelnusrengiantrenginius,kartu
pažymėjostudentųkuopųarkorpo
racijųneveiklumą, lyderių stoką,
norsrengianetdviejųpakopųlyderių
kursus,beiveiklosorientacijostrūku
mą.Keista,tadkaipišvisostudentai
galėjoveikti?irdarvadinasaveveik
liausiasąjunga...
SendraugiųvardukalbėjęsPetras

Kimbryskėlėiršiokįtokįšiurpuliuką,
matapiesendraugiusnežinomanie
ko(neikiekjųyra,neikąjieveikia)
irnetjuoką,kaisendraugiuspradėjo
skirstytiįsendraugiusjaunučius,sen
draugiusmoksleiviusirsendraugius
studentus,t.y.visiškainevientisą
sąjungą,kuriapskritaineturinusi
stovėjusiųtradicijų,matateitininkija
yragimusikaipjaunimoorganizacija.
tuotarpudirbantyssendraugiaito
kiakalbakiekpasipiktino,laukdami
paskutinių trejųmetųataskaitos,
irgreitaiįscenąišbėgošiaismetais
pripažintosgeriausioskuopos(užtai
gavoponųČingųpremiją),t.y.Kauno
šv.Kazimierokuopos,globėjaVaida
Zulonytėbeipradėjovardyti,kądaro
sendraugiai(kadantjųpečiųlaikosi
jaunučiųbeimoksleiviųsąjungos,
matsendraugiaiyra jųglobėjai, o
didžiojisendraugiųdalisyraKauno
mokytojai).Žodžiu,daugkas,kaip
irpriešSeimorinkimus,laukėtarsi
kiekvienospartijosataskaitos.to
beveikirsulaukė.Betkaikiekviena
sąjunganegalisuskaičiuotinetiksavo
kuopų,betirnarių,taikąirkalbėti
apiejosveiklą.
aFligtolinispirmininkasVygantas

malinauskassavoataskaitoje taip
patpaminėjoaFatliktusdarbus:
įkurtasateitininkųfederacijoscen
trasKaune,sutvarkytasateitininkų
archyvas,juridiškaiįteisintasorga

nizacijos turtas:vilaPalangojebei
stovyklavietėBerčiūnuose, įvestas
nariomokestis,atnaujintasateiti
ninkųžurnalas„ateitis“(redaktorė
irenaPetraitienė).Betateitininkų
rūmaiKaunedarnevisiškaipriklau
soorganizacijai,otaibuvovienasiš
didžiausiųuždavinių,kurį žadėjo
įgyvendintiorganizacijosvadovaipo
nepaprastosiosaFkonferencijosPa
langoje(1997).Perpaskutiniustrejus
metusateitininkaiaktyviaupradėjo
bendrautinetiksuLietuvos,betir
suužsieniokatalikiškomisjaunimo
ugdymobeistudentųorganizacijo
mis.tačiauveiklos, išplaukiančios
iš organizacijos, oneesančios tik
organizacijoje,anotVygantomali
nausko,buvonedaug.tadakylaklau
simas:kąreiškiabendradarbiautisu
užsienio jaunimoorganizacijomis?
aFpirmininkaskalbėjo: „Dažnai
susilaukdavomepriekaištų,kadaF
yrapasyvivisuomeniniogyvenimo
dalyvė.tokiemspriekaištamsyra
rimtaspagrindas.Peršiuos trejus
metusbeveiknebuvoateitininkijos
pasisakymųaktualiaisvisuomenės,
Bažnyčios,kultūrosklausimais“.iš
tikrųjųarateitininkijanėratikren
giniųorganizacija?
ikikongresobuvęsaFtarybospir

mininkasSauliusGirniuspasakojo
apiesunkiaiišjudinamątarybosdar
bą,kurisvospradėtasbuvoirbaigtas,
mattaivieni,taikititarybosnariaiir
netbuvęspirmininkasatsistatydino,
okitinelankydavoposėdžių.apžvelg
damastarybosveikląGirniuskalbėjo:
„nebuvopateiktabrandesniųveiklos
gairių,oužsiimtalabiauadministra
ciniaisreikalais.Linkiu,kadšiskon
gresas išrinktųtinkamesnętarybą,
kuriosnariainetikgautųgarbębūti
josnariais,betirveiksmingaiveiktų“.
Žodžiu,iššiokongresonubrėžtųgai
riųtikimasigeresnės,veiklesnėsar
kitokiosorganizacijosateities.
atsižvelgiant įkongresepasaky

taskalbasirataskaitas,ateitininkų
veikląLietuvojegalimabūtų taip
apibendrinti:renginiai(stovyklos,kur
sai),biurotvarkymas(registravimas
teisingumoministerijoje,archyvo,

raštinėsįkūrimas)beikeletasleidinių,
kuriųvienasperiodinis.apiekasdienę
veikląbuvomažaikalbama,norsnuo
latakcentuota,kadateitininkųkuopų
yratiekdaug, jogsąjungųvadovai
jųvisųnespėjoaplankyti.nebūnant
ateitininkutaipirneaišku–kastas
kasdienisateitininkas.artaimokslei
vis,ateinantispopamokųįsavotišką
būrelįpažaisti?artaistudentai,kas
savaitęsusirenkantysmelstis?Kas
tasateitininkasjaunutis,moksleivis,
studentas,sendraugis?
ateitininkųveikląŠiaurėsameri

kojepristatėalgisnorvilasišJaV.
Jisminėjoateitininkųsumišimą,kai
prieštrejusmetusateitininkųvaldyba
buvoperkeltaišišeivijosįLietuvą,t.
y. juridiniostatusonebuvimasšiek
tiektrukdėateitininkųveiklai.Kita
išeivijosateitininkųproblema–tai
santykiųnebuvimassuLietuvosat
eitininkaisbeinaujųLietuvos išei
viųįtraukimasįateitininkiją.Šiuo
atžvilgiuateitininkijosproblemos
Lietuvojebeveiktospačios:kaiprieš
trejusmetusaFvaldybabuvoperkelta
įLietuvą,nežinota,kaipdirbti,nedaug
bendrautasuišeivijoslietuviais,trūko
naujųnarių.
Pagrindinį pranešimąkongrese

skaitėvienas išpenkiųaFtarybos
nariųišeivijojedr.VėjasLiulevičius.
Jisdžiaugėsiatsinaujinusiuateiti
ninkųžurnalu,tvarkomuateitininkų
archyvu,taippatateitininkųįvairove,
kurių išsilavinimasapima įvairias
sritis:nuoteisėsikiteologijos,medi
cinos,inžinerijos.
Keičiant tam tikrusaF statuto

punktus, labiausiaidiskutuotadėl
partijos irpolitikossantykių.Šios
diskusijospradžiągalimarastiarki
vyskupoSigitotamkevičiaussveiki
nimokalboje.Sveikindamaskongre
sąKaunoarkivyskupasdžiaugėsi,
kadateitininkijanesuskilotaip,kaip
daugeliskrikščioniškų institucijų
Lietuvoje,beipalinkėjo,kadrinkda
miasmenisįateitininkijosvaldžios
struktūras,ateitininkainerinktųpo
litiniųpartijųnariųirtaipužkirstų
keliąsusiskaldymui.Vėliausvarstant
statutąirbuvokalbamaapietai,kad
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Senasovietinėdainelėteigė,jograketų
irbaletosrityje„mes–priekyjevisos
planetos“.Raketųklausimunuopirmų
dienųKremliujeRusijosprezidentas
VladimirasPutinasžadasugrąžinti
šalieskarinęgalią.nesutrukdėtamir
Kurs kotragedija,pokuriosjispakar
tojoketinimąatkurtiRusijosdidybę,jo
žodžiais–atkurtilaivyną,kariuomenę
irgalopvalstybę.
nepamirštas irbaletas–Putino

kultūrosministrasŠvidkojus pa
skelbė, jogmaskvosdidysisteatras
visiškaipereinavalstybėsžinion,o
teatrodirektorius–Lietuvojeneblo
gaipažįstamasVladimirasVasiljevas
–atleidžiamas.PasakŠvidkojaus,
vadovaujantVasiljevui,pusiausava
rankiškasteatrasneįstengėtvarkyti
finansų.„Kaipašgaliuatsakytiuž
pinigųsrautus,jeijietekanepermano
rankas?“–klausėministras.
Šlovėsatkūrimaspokeliųžingsnių

atgaldėlOstankinobokštogaisro

žengėžingsnelįpirmyn,kaimask
viečiaivėlkažkąpamatėtelevizorių
ekranuose.taigreičiausiaisvarbu
pensininkeinadeždaiPavlovnai,kuri
vokiečiųžiniųagentūraiDPapasa
kė, jogOstankinogaisrasyraDievo
bausmė.Josnuomone,aukščiausia
sisneištvėrė,kaigedulodėlKurs ko
dieną televizijavaikųprogramoje
rodėelektroninįžaidimą,kuriame
skandinamipovandeniniailaivai,bei
šokoladoreklamąsupovandeninio
laivoiškilimuįpaviršių.
JeiRusijosdidybėtapatinamasu

SovietųSąjunga,būtaatsitrauki
mo–užsienioreikalųministrasigo
risivanovaspaskelbė, joggruodžio
mėnesįbusatšauktasbevizisrežimas
nVSpiliečiams,nesRusijakenčianti
nuoterorizmo,kontrabandosirnele
galiosimigracijos.tačiauskeptiškesni
Rusijospolitikosstebėtojaiįtaria,jog
šisžingsnisvedapriešinga, įtakos
nVSšalimsdidinimolinkme,nesto

apie prarastos didybės 
atkūrimą

ViRGiSVaLEntinaViČiuS

kiomsšalimskaipGruzijaarKazachija
vizosrimtaisužlugdytųprekybąsu
Rusija.taigigrasinimaspanaikinti
vizastesąsganėtinaigrubusspaudi
mas,irbeliekasužinoti,komaskva
norintimainaisužbevizio režimo
pratęsimą.
Pražuvusiąšlovębandomasusigrą

žintijąsukūrusiaismetodais.Saugu
miečiairugpjūčiopabaigojeįsiveržėį
žmogausteisiųgynimoorganizacijos
Glas nostj patalpas.Organizacijos
tarybaaptarinėjokasmetinėskon
ferencijos „KGBvakar,šiandien ir
rytoj“rengimą,kaikaukėtivyraisu
automataisišlaužėdurisirsuguldė
posėdžiodalyviusantgrindų.Pasak
vienopaguldytųjų,saugumiečiaišū
kavoirvartojo„negražiusžodžius“.
Šisbandymasgrąžintibuvusią„or
ganų“šlovę–nevienintelis.anot
žiniųagentūrosaP,šiemetbūtakelių
panašiųreidųpriešnevyriausybines
organizacijas,tarpjų–organizacijos
Gre en pe a cebūstinėjemaskvoje.
Jei irbuvogerųžinių, josneturi

niekobendrasubuvusiadidybe–
rugpjūčiopradžiojepaskelbta,kadper
pirmąpusmetįužsienio investicijos
Rusijojepadidėjodvylikaprocentųir
beveiksiekiapenkismilijardusdole
rių.tačiaupražuvusiosgalybėsbesiil
gintiems–tikdruskaantžaizdos,juk
kaiRusijabuvodidžiojivalstybė,jokių
Vakarųinvesticijųjainereikėjo.
Rugpjūčiopradžiojeniujorkevy

kusiojeJungtiniųtautųgeneralinėje
asamblėjoje,vadinamajametūkstant
mečiovadovųsusirinkime,Putinas
pratęsėraketųtemą,pasiūlydamas
surengtitarptautinękonferencijąkos
mosuidemilitarizuoti.apžvalgininkai
netrukopastebėti,kadPutinassiūlo
demilitarizuotikosmosątada,kaiRu
sijosgalimybėsjįmilitarizuotimažėja
kiekvienądieną.Rusijosdienraštis
Se god niaironizuoja,kadPutinokalba
atitinkasenąsovietinętradicijąJung
tiniųtautųgeneralinėseasamblėjose
skelbti taikos iniciatyvas.Galima
pridurti,kadšiątradicijąatitinkair
rūpestis–neidaugiau,neimažiau–
pasauliolikimu.„Esuįsitikinęs,kad
remdamiesi teisingapasauliosan

aktyvūspolitiniųpartijųnariainebūtų
renkamiįvadovaujančiuspostus.tuo
metkiloklausimas,arateitininkijaiš
visoturibūtidepolitizuotaorganiza
cija.Betideologijajauyrasavotiška
politika.arkivyskupopageidavimas
buvopriimtas–nutartaįateitininkų
valdžiosstruktūrasnerinktiaktyvių
politiniųpartijųnarių.
ateitininkųkongresaspriėmė ir

keliasrezoliucijas:dėlBažnyčios ir
ateitininkijosbendradarbiavimo,dėl
Lietuvosužsieniopolitikos,dėlži
niasklaidoskontrolieriausinstitucijos
patvirtinimoirdėlvalstybinėsjauni

mopolitikos.Įdomiausiarezoliucija
buvodėlžiniasklaidoskontrolieriaus
institucijospatvirtinimo.Kongreso
dalyviainebuvogavęšiosrezoliucijos
kopijos irdėl josnediskutavo.nors
ištiesų įdomu,kodėlpatsautorius
nenorėjopristatytišiosrezoliucijos
irkodėljąbūtinaireikėjopriimti,o
žiniasklaidąapskritai įvardytikaip
nedorosskleidėją.
Pošiokongresonorisitikviltis,kad

ateitininkijagalkiekpakeissavostra
tegijąirnebus,kaipikišiol,renginių
arbiurųorganizacija.

v I S u O M e N ė





507NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2000 / 9–10

tvarkairstrateginiustabilumumes
užtikrinsimepatikimącivilizacijos
vystymąsi,“–kalbėjoPutinas.
tačiausenusgerussovietiniuslai

kuspriminėnetikgamybininkotonas
svarstantcivilizacijosvystymosipla
navimą.Jisgražbyliavoapieterorizmą
kaipvisųlaisvų(sic!)tautųpriešą,o
visuotinęžmogausteisiųdeklaraciją
paskelbėRusijoskelrodežvaigžde.
„Deklaracijaniekadanebuvotuščias
šūkis,mūsų ir jūsųgyvenime ji ir
šiandienvaidinalemiamąvaidmenį,“
–tvirtinoPutinas.taspatsPutinas,
kurioįsakymuvykstakarasČečėnijo
je,tadjopostringavimusJungtinėse
tautosegalimavadinti tamtikru
tikrovėspagražinimu–švelniai ta
riant.
OficialiemsKurs ko katastrofos

aiškinimamsžodis „pagražinimas“
galpersilpnas.ProkremliškaNe za
vi si ma ja ga ze ta visairimtaisvarsto
versiją,kadClintonasatidėjoprieš
raketinėsgynyboskūrimąmainais
užtai,kad,girdi,Rusijanutylėtų,
jogKurską taranavo amerikiečių
povandeninislaivas.BetRusijajuk
netyli–generolainemirksėdamiaiš
kina,jogtaipirbuvo.OficiozoRos sij
ska ja ga ze takorespondentasvykstaį
povandeniniųlaivųbazępriearkties
vandenyno,nevaatlieka„nepriklau
somątyrimą“irnustato,kadKurską
taranavoamerikiečiųpovandeninis
laivasMem phis.Įrodymai–statisti
ka,girdi,perdvidešimtmetųšiame
rajonebuvękelisusidūrimaisuame
rikiečiųlaivais,beto,amerikiečiaine
vaatsisakęparodytiMemp his,vadi
nasi,aišku,kadantjoesąsusidūrimo
įrodymai.OKom so mols ka ja prav da
neginčijamaiįrodo,kadKurskąnu
skandinoamerikiečiųpovandeninis
laivasJim my Car ter.
BritųkarinisžurnalasJa ne’s In tel li

gen ce Re view taivadinatiesiai–melu.
marcasGaleottisrašo,jogsąmoningas
melasapiepovandeninįlaivąnėraat
skirasincidentas.norsšitendencija
buvoirikiPutino,tačiaujamatėjusį
valdžiągrįžtamapriesovietinėspro
pagandosiržiniasklaidoskontrolės.
„ŠiaprasmePutinasištikimassavo

KGBšaknims,“–rašoGaleottis.
Įpražuvusiąšlovępretenduoja ir

rugpjūčioviduryjepaskelbtaketu
riasdešimt šešiųpuslapiųRusijos
informacijossaugumodoktrina,pa
ruoštaRusijossaugumotarybos.Jos
autoriaigalvoja,kadkiekvienaspilie
tisturiteisęgautinešališkąinforma
ciją,ypačapievalstybėsįstaigųdarbą,
iruždaugeliodokumento teiginių
slypilygsavaimeaiškiprielaida,jog
nešališką informaciją laiduoja tik
valstybėsžiniasklaida.Dokumente
siūlomavisokeriopairemtivalstybės
žiniasklaidąbeirūpintis,kadpriva
čiosžiniasklaidosnemonopolizuotų
„Rusijosiružsieniostruktūros“.
informacijossaugumodoktrinaragi

na„informaciškaiužtikrintivalstybės
politiką“,taiyranešališkaiišaiškinti
vyriausybėssprendimus „gyvento
jams“.Žiniasklaidakviečiamaremti
Rusijosdvasinįatgimimą,Rusijos
dorovinesvertybes, „humanizmo ir
patriotizmotradiciją“,taippatšalies
„mokslinįirkultūrinįpotencialą“.
anotWas hing ton Postkorespon

dentomaskvojeDavidoHofmano,
dokumentokalbakartais išduoda
paranojądėltariamųgrėsmiųRusijos
saugumui.antairašomaapieužsie
niopolitinių,ekonominių,karinių,
žvalgybosirinformaciniųstruktūrų
pastangas,nukreiptaspriešRusijos
interesus; arbaapie tai,kad „kai
kuriosšalyssiekiaviešpatautipa
saulinėjeinformacijossferoje,kartu
išstumiantRusijąišvidausiružsienio
informacijosrinkų“.
nepriklausomulaikomodienraščio

Mos kov skij kom so mo lecantraštėje
matome: „arStalonegalėsšaudyti
rusus?“Žurnalistė irinaRiniajeva
užduodapaprastusklausimus.Sau
gumotarybosdokumentesakoma,jog
informacijossaugumuikeliapavojų
masinėkultūra,prieštaraujantiRu
sijosvisuomenėsvertybėms.Kokios
vertybėsturimosgalvoje?Sprendžiant
pagalRusijosbūklę,–rašoRiniajeva,
–josnėrapačiosgeriausios.Okaipsu
vakarietiškaisfilmais,kuriuoserusai
vaizduojaminevisaiangelais?artu
rimejuosuždrausti?Okaipsuprasti

būtinybęapsisaugotinuogrėsmės
„individualiai,grupinei irviešajai
sąmoneibeidvasiniamRusijosatgi
mimui“?–klausiaRiniajeva.
Rusijosnepriklausomaspauda į

informacijos saugumodokumentą
žiūrisuneslepiamunerimu,įtarda
makėslussuvaržyti žodžio laisvę.
Valstybėsžiniasklaida–priešingai,
doktrinągiria.tačiauyra irtrečia
nuomonė–Was hing ton Post. Hofma
nascituojažiniasklaidosspecialistąiš
maskvosandrejųRichterį,kurissako,
jognaujojidoktrinayranepraktiška,
neaiški,prieštaringairneturėsjokių
rimtesniųpasekmių.Kitaipsakant,
nereikiapervertintivaldžiosgalių
įgyvendintisavosumanymus,juolab
kadšisbiurokratinisgriozdassuda
ropuikiassąlygaspasiklystipačiam
savyje.
anglų istorikasPaulas Johnso

nassavaitraščioSpec ta tor skiltyje
„irdar“neseniairašėapiešypsenos
suklestėjimąXXa.politikoje.Jispa
stebėjo,jogvisamepasaulyjevosne
vienintelisPutinasnetiknesišypso,
betyraponasantišypsena.Jisgalįs
konkuruotisufeldmaršaluvonmolt
ke,kurispervisągyvenimąjuokėsi
dukartus– išgirdęs,kadkažkokia
prancūzų tvirtovėneįveikiama, ir
kaimirėuošvė.Johnsonasmano,jog
laisvajamepasaulyjepolitikaipradė
jošypsotiskartusudantųpriežiūros
pažanga.tai,išlaisvinonuobūtinybės
slėptiišgedusiusdantisirapsiriboti
geriausiuatvejuDžokondosšypsniu.
tačiauPutinosantūrumošiteorija

greičiausiainepaaiškina.norsdantų
priežiūrospažanganetirdabarkažin
arpasiekėvisusRusijospiliečius,KGB
savogeriausiuskadrusjausovietiniais
laikaismokėvisųcivilizacijos,kurion
jieturės„įsiskverbti“,plonybių–kal
bų,manierų,vertintidžiazą,na, ir
dantųpriežiūros–jeireikia,taireikia.
Vadinasi,Putinasnesišypsonetodėl,
kadnegali,betkadnenori.argišlovės
viršūnėjeSSRSvadovai„pardavinėjo
dantis“?Jierimtaiirmoksliškai(ži
noma,išskyrustąklounąChruščiovą)
vadovavopasaulineisocialistineisis
temai–kokiečiajuokai.


v I S u O M e N ė
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Praėjusiosvasarosatostogosnugynė
neįpačiasšilčiausiasEuroposvie
tas.Praleidaujaskraštuose,kuriuos
kaikasvadinaBaltijosvalstybėmis,
kaikasPabaltiju,tačiaunedaugkas
Lietuva,Latvija irEstija.Perva
žiavusvalstybesskiriančiassienas,
gamtamažaikuopakinta,gyvenimo
lygis,nepaisantpropagandostrimi
tųaiškinimų,nekontrastuoja.tad
yramanančių,kadBaltijosvalstybių
kolkasnereikėtųkaipnorsskirstyti
argrupuotikitaip–čiabuvusiųim
perijų leksikonopaveldas:Baltijos
valstybės–Rusijosimperijoskalėji
modraugės,sovietiniobendrabučio
sugyventinės...
Sovietiniųliekanųtoli ieškotine

reikia,opradėjusvardyti, sąrašas
busnetrumpas.negalimanuginčyti
sovietinėsepochosįtakosvisamry
tiniamBaltijospakraščiui.Pasižval
giusatidžiau,Baltijostautųpolitikos
archeologairasimperinęrusųirdar
ankstesnęmaskoliųįtaką,ogotiški
bokštaiirpilysprimins,kadteutonai
taippatšeimininkavonevienerius
irnedvejusmetus.Šiamepalikime
gyvenavalstietiškossąmonėstautos,
geopolitinėjeerdvėjetarpteutonųir
maskoliųkuriančiossavąbaltišką
Europą.
RytinėsBaltijos jūrospakrantės

istorijoje tebėradaugneišaiškintų
faktų.Šiandienniekasnegaliatsakyti
įklausimą,kodėltradiciškaisupranta
maistorijačiataipvėlaipasirodė.Kad
irkokįistorijosvadovėlį(sužemėla
piaisirschemomis)paimtume,rasime
keistųdalykų.KaiVakarųEuropa,
paveldėjusiRomosimperijostradici
jas,kūrėmiestusirrengėsiKryžiaus
žygiams,Baltijosrytinėjepakrantėje
tebegyvenomitinėsbaltųgentys.Eu

EUROPA...

tarp te uto nų ir mas ko lių

EGiDiJuSVaREiKiS

roposkrikščioninimasišesmėsbaigtas
itūkstantmečiopabaigoje.Kaiįrytus
nuobaltųirfinougrųesančiąteritoriją
užvaldėirsutvirtinobizantiškakrikš
čionybė,finougraiirbaltaitebebuvo
pagonys.tiesąsakant,nedaugtėra
žiniųapiemėginimusšiasgentisuž
kariautiarjųpačiųmėginimuskurti
valstybes.artaikažinkokiatuščia
vietaEuropoje,arspragaistorinėje
atmintyje?Jeigutengyvenodrąsūsir
galingigynėjai,kodėlapiejuosnėra
žinių,jeigutengyvenolaukiniaiplė
šikai,kodėlapiejuosnėražinių,jeigu
tenbuvocivilizacija,negijipranyko
bepėdsakų?Ogaltainiekamneįdomi,
anuometgeopolitiškaineperspektyvi
teritorijatarpgermanųirslavųtradi
cijųdominuojamųregionų.
Skubėdamaspalikti istorijosaiš

kinimąprofesionalams (eiliniams
šiandienos lietuviamsjinetokia ir
įdomi),noriupasakyti,kadantrame
krikščioniškosistorijostūkstantmety
jebaltaitapobeveik„hantingtoniško“
civilizacijųkonfliktoarena.
tačiau šiandienEstijoje,Latvi

joje irLietuvojenetaisvarbiausia.
KelionėLatvijos irEstijoskeliais,
stojantpriepiliųlikučių,bažnyčiųir
apšerpėjusiųrūmų,parodė,koksdi
delisistorijosvirsmasįvykorytiniame
Baltijoskranteperpastaruosiuskelis
šimtusmetų.
Baltijosistorijąirelitinękultūrą,

kaipminėjau,kūrėžmonės,kuriems
nerūpėjoneivietinėvalstiečiųkalba,
neivisasodžiauskultūra–jitaippat
neatrodėperspektyvi.Elitinės
intelektualinėskultūroskal
bosbuvovokiečiųarbalenkų,
irįmokslusišėjęsžmogusbe
problemųpamiršdavosodiečių
dialektus.Kaimiškoskalbos

puoselėjimaselitosluoksniuosete
buvopramoga.Kalbanesietasujokiu
patriotizmu,okeistuoliai,norėjęrašy
tinekalbapadarytikaimiečiųkalbą,
taipirlikokeistuoliais.
tačiaurytinėsBaltijospakrantės

valstiečiaiparodėsavojėgą.Lietuvo
jebūtentvalstietijosatstovaiėmėsi
keltiišsivadavimoišimperijosvėliavą
irištiesišvadavokraštą.Latvijojeir
Estijojevalstiečiai,žmoniųstygiaus
metunepersikūnijęįvokiečiusarru
sus,tapotarnautojaisirsavokalbą
atnešė įbiurokratines įstaigasbei
mokyklųklases.Estamsirlatviams
(tamtikraprasmeirlietuviams)tai
reiškėgalimybępagaliausukurtinet
tautinęvalstybę.
Lietuviamsbuvokieksunkiau–tau

tinėsvalstybėskūrimasautomatiškai
reiškėkonfliktąsutais,kuriepuoselėjo
Žečpospolitosatstatymą.XiXa.pabai
gos„naujiejilietuviai“nebejutojokio
ryšiosudaugiaukaipdušimtmečius
egzistavusiaŽečpospolita, jiemsne
rūpėjoJonoSobieskioistorinėpergalė
priešturkus,Chodkevičiauspergalės
priešmaskolius,netmaskvosužval
dymas.Valstiečiaisusikūrėroman
tiškusdidžiųjųkunigaikščiųmitus,
jaisdangstėsąjungassulenkaisbei
rusaisirkitokiąŽečpospolitos„gėdą“.
„naujiejilietuviai“pašalinoištautos
istorijosvisa,kasneatrodėlietuviška
irromantiška.tautosistorijaprasidė
jomindauguirbaigėsiVytautu,vėliau
netikėtaiužgimė„aušra“beimaironis
iratėjolaisvė.tradicinėaristokratija

ieškojoprieglobsčone
tokioje jaugimtojoje
Lenkijojeartolimame
Paryžiuje.
maištingesniemslat

viųvalstiečiamskuni
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gaikščiaineįtiko,nesarbapralaimėjo,
arbaperankstisutikobūtikrikščioni
mis.LatviaisusikūrėLačplėsį–milži
nąlokioausytėmis–irjuo„maitino“
tautinįromantizmą.Estamspavyko
įsipirštiįsuomiųkompanijąsusuomio
Kalevosūnumi...
tačiaunuorealiosistorijos–kry

žiuočių,kalavijuočių,Livonijos ir
Žečpospolitos–pabėgtinėralengva.
Latviaiirestaiilgainiuisutiko,kad
geriaukokianorsistorijanegujokios,
iranksčiaupradėjosuvoktiteutonų
beimaskolių laikuskaipnatūralią
savosistorijosdalį.
Radikalūslietuviaitampriešinosi.

Sunevalstietiškoskalboselitumirėir
didžiojiLietuvosistorija,įXXa.pieti
nėBaltijostautažengėprilygusivisai
nepatyrusiomskaimynėms.
ŠiandienEstija,Latvija irLietu

va tebėraBaltijosvalstybės.Otai
reiškia,kadistorijąjosskaičiuojanuo
momento,kaibuvosujungtosįvieną
visumą.Valstiečiųmaišto lyderiai
integruojasiįEuroposSąjungąkaip
vieniišdaugeliofolkloriniųvienetų.
Šiandienvalstietiškoskalbosyrane
tikoficialiosBaltijosvalstybiųkalbos,
jomisrašomimoksliniaidarbai,tvar
komasaukštuomenėsprotokolas,jos
ketinataptioficialiomisESkalbomis,
oBaltijosvalstybiųpiliečiaikalbąir
folklorąnurodoesantelementais,su
kuriaisjieidentifikuojapriklausomybę
savomstautoms.
neseniaiEstijosužsienioreikalųmi

nistraspabandėpaskelbtiEstijąSkan
dinavijosšalimi, tačiautaipadarė,
vienavertus,nevykusiai,kitavertus,
darnelaiku.Estųakibrokštassutiktas
kaipdarvienasmažostautosnepilna
vertiškumopriepuolis,irtiek.
nuokadaturėtųbūtiskaičiuojama

istorija?Jei lietuviai savo tautinę
kultūrąpapildysLietuvosDidžiosios
KunigaikštystėsirŽečpospolitosinte
lektualinioelitopasiekimais,nenorės
būtivienliaudiesdainųirrūpintojėlių
kraštu,jeigulatviamssavabusnetik

Livonija,betirKuršokunigaikštystė
suvonKettlerioįsigytomiskolonijo
misKaribuose,jeiguestams...irtaip
toliau.
tuomet„tikroji“Lietuvos istorija

nesibaigskaraliumitaipirnetapusio
Vytautomirtiespatale,o latviams
neprasidės skausmingomispirmo
siosrespublikoskūrimosidienomis.
tadaBaltijostautosnesijusneima
žos,neilikimonašlaitės.tamreikia,
kadmaištaujantysvalstiečiaiistoriją
perskaitytųdarkartą.Kaddarkartą
permąstytųsavobūtįtarpteutonųir
maskoliųirbandytųjąkeisti.
Okeistinelengva.Europa–tradicijų

regionas.Valstiečiųmaištininkųpali
kuonysvedasavogentisįEuropą,nes
nematokitosalternatyvos,britaisu
prancūzaisnematokitosalternatyvos
maskolijosraidai,kaiptikdemokratija
irnetsta tus quoišlaikymas.
Gyvenimastarpteutonųirmasko

liųsukėlėdardaugiaugeopolitinių
reiškinių.Vienasjų–vokiečiųtebe
vadinamaŠiaurėsRytųPrūsija,kitų
Karaliaučiauskraštu,trečių–pasau
lyjedabarįsigalėjusiuKaliningrado
sritiespavadinimu.
Prūsai,tapęsilpnaVidurioEuro

posvieta,ogalperstipriųinteresų
susikirtimotašku, leidočiapalikti
daugpėdsakų.ČekųkaraliusOto
karasiipalikoKaraliaučių,vokiečių
irlietuviųetnosassavąspecifiką,iš
kuriosnevienammagėjokildintinet
prūsiškąjįnacizmą,povienoetninio
istorinioirnetgeografiniovalymoat
siradorusiškumosimbolis.nevienas
etnologasiristorikassutiks,kadKa
raliaučiauskraštasbuvonekokįnors
istorinįteisingumą,o jėgospergalę
įtvirtinęssintetinisPotsdamosutar
tiesproduktas.
maištingųjųvalstiečiųpergalėprieš

teutonų irmaskolių interesusKa
raliačiauskraštosintetiškumąpa
vertė tarptautineproblema,dabar
jaunegalinčianeatsilieptiEuropos
integracijos,Europossaugumoirnet

valstietiškųtautųnepriklausomybės
likimui.Karaliaučiausproblemapeni
nevienąpolitologą,istoriką,etnologą,
„gauna“lėšųkonferencijomsirmoks
linėmsstudijoms.
ESsusavosilpnabendrąjaužsienio

irsaugumopolitikategalikonstatuo
tista tus quo irtikėtis,kadRusijos
interesaianksčiauarvėliaussutaps
suEuropos interesaisKaraliaučiu
jematytipirkliųsąjungosnamus,o
nekarolaivynobazę.Lenkijapasiry
žusibendrautisuKaraliaučiumijau
išVakarųvalstybėspozicijų.Lietuvai
neliekaniekokita,kaipsutiktisutuo,
kasyra.
tačiaukas ilgainiui laukia šios

teritorijos–etninėsšvarosirpoliti
nio teisingumovykdymosimbolio?
Karaliaučius–taiRusijosgalios ir
reikšmėsEuropojeindikatorius.Ru
sijai taibuvimoEuroposvalstybe
atributas.Šiandien,kaiRusijossie
nosformaliaiyrapanašiosįXViia.
maskolijosribas,Karaliaučiuslieka
benevienintelekonstatacija,kad
RusijavisdarEuroposvalstybė.Kita
vertus,Karaliaučiaus„problema“ro
do,kieksvarbūsyraRusijosinteresai.
1990–1995m.atrodė,kadtai labai
svarbusdalykas–politologinėlitera
tūramirguliavoeksklavoirtranzito
aprašymais,šiandienapietranzitą
kalbamatyliaiarvisainekalbama,
visdažniausutinkama,jogKaraliau
čius–neEuropos,oRusijosreikalas,
oBaltijoslaivynovadaipriimamine
kaipreikšmingasfaktorius,oveikiau
kaipvienaišdaugelioBaltijospakran
tėsrealybių.
Darmetaikiti, irpolitinėsgalios

simbolioprasmę reikėsdarkartą
pergalvoti,ypačjeiguRusijataipir
nesugrįšįdabartinėsBaltarusijosir
ukrainosžemes.
Ojeisugrįš?
tuometturėsimenaujągyvenimo

tarpteutonųirmaskoliųetapą,kai
laimesirnelaimesteksmatuotikitais
vienetais.

EUROPA...
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irsavovaikųugdomakalbasutartinai.
Piktuoliui,rodos,visdėltoesuįaiški
nęs,kadnesikišantįbendrinėskalbos
darymąsiprisireiktų...barbarizmus
norminti,nes ir jųdubletiškumas,
variantiškumasberibis.
niekaipnegaliupatikėti,kadtasžo

dėkasnetyčia,prasprūdo,įsibrovė–jis
ištikrųjųyrašnekoje,netmanoma
nesantreikaloslėptikaipnenugydytos
karpos.Yrašnekoje–štaiirrašte.
Kaipmūsųšviesuomenėtūpčioja

bendrinėskalbos jaugana lygiame
vieškelyje!..Buvojukseniaitažaisli
nėmo zai ka, irtikraibuvožinomanuo
mokyklos, ir frazeologizmasdėstyti
mozaikąbuvo.naujųjųkvailiųlaivas
atplukdėišDidžiosiosBritanijositpa
saulinėskalbosšiukšlę–nereikalingą
irnetnetiksliausiąžodį:angl.puz zle(r) 
–galvosūkis,mįslė,onemozaika–
mo saic, in lay. atplukdė irpatupdė
antvaikučiųlūpųir laikraštininkų
plunksnos(beto,rašomąjaforma–
netiksliai)– jųbūsiantipažadėtoji
žemėsuvaldžia,pinigaisirdangiškais
migdolais.taigipuolė„Gimtojikalba“
rengtinaujųjųsvetimybiųsiūlybasir
svarstybas,svarstėValstybinėslietu
viųkalboskomisijasupakomisijaisir
priekomisijaisirštaiDidžiųjųkalbos
klaidųsąraše:
1.2.41.puzlis,pūzlė= 1. d¸stas,dė

liõnė,dėstí nis (žaidimas);galvosūkis;
2.kibučiai(žaidimodalys)
(Lietuviųkalboskomisijosnuta

Ne tin ka, bet pri lim pa...

Kasnetinka, taineprilimpa–ar
visadadarpriežodžiotiesa?Kartais
tiktenetinka,olimpakaipsujapo
niškaisklijais.
Susidomėjęs skaitau ingosLeo

navičiūtės straipsnį „Šv.Brunono
kankinystėsatvaizdasirAde ma rus 
Ca ban nen sis His to ria“.Štai irpri
skaitau:„atrodytų,kadšv.adalberto
iršv.Brunonokankinystėsaprašymo
autoriustarsipuzliųdėliojajųmisijų
irkankinystėspaveikslą,<...>“(Nau
jasisŽidinysAidai,2000,nr.7–8,p.
390).JeiJonuiJuškaičiuitarptautinis
žodis–„kaipakmuoįlangą“(Juškaitis
J.,Ly ra ant gluos nio,1998,p.368),tai
šitasneobarbarizmasčia–šitokiame
žurnaleiršitokiostemosmokslinia
mestraipsnyje–kaipakmenukasį
akį...
arčianorimaįtiktipaaugliukams,

kuriesmarkiųbendramoksliųper
sekiojimų įsibaiminęnetžinodami
lietuviškuspakaitusnedrįstajųvie
šaivartoti?nepanašu.arčiatyčia
dedamasiprieantikultūriniosąjūdžio,
maištoprieškultūrą?Darnepanašiau.
artiesiogtai–mokslųmagistrėspa
auglystėsšnekosliekanėlė?Vargu.O
galčiavisdėltosenostemos„Piktai
prieškalbininkus“atrūgos?nežinia...
Piktainereikiapriešnieką,nereikia
niekaipprieškalbininkus,reikiasu
kalbininkais,sutėvomotinoskalba

laIškaI

ri mai 1977–1998,Vilnius,1998,p.
132).Galimapridurti,kadlietuviškus
pakaitusgalimarinktisnetikiščia
pateiktų–visadagalimapildyti ir
tobulinti.manyčiau,kadtarpatitik
menųturibūtiirmo zai ka,irvarian
tasdėstinys (plg.piešinys,brėžinys,
ta pi nys, ra ši nys),irmažybinėforma
dėstukas,taippatiiireikšmė–žaidi
morezultatas,t.y.…………sudėtas
paveikslas (dėstinys,galsandėtas,
...).asmeniškaimandėlionėbaigme
niulionėprimenaterlionę,teplionę,
anaiptolnevilionę...
VisainenorėčiaušauktisValsty

binėskalbosinspekcijosiružtraukti
nuobaudąkultūros irdvasiosžur
nalui.Visdėltomanyčiau,kadnors
kalboskultūrojeabudužodžiaiyra
lygiaverčiai,betantrasis,irkaipna
tūros,irkaipnekultūros(koksretas
žodis–neinorminiame,neiakademi
niamežodynenėra!..)priešybė,vie
nijabendrinėskalboskodifikatorius
(paprasčiausakant,normintojus) ir
aktyviuosiusjosvartotojusįbendrą
josugdytojųbūrį,kuriameniekas
nėraneikvailesnis,neiblogesnis.tik
mantrupučiukągailairnepatogu,kad
kalbininkainesykpasirodoatides
ni...todėlgalgeriaubūtisukalbi
ninkais.

JonasKlimavičius

Vilnius,20000926
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Bain to nas H. Ro lan das,Čiaaš
sto viu. Mar ty no Liu te rio gy ve ni mas, 
išanglųk.vertėmindaugasDikšai
tisirSimasEinikis,tauragė:Kelias,
2000,390p.

BuvusioJeilouniversitetoBažnyčios
istorijosprofesoriausknyga–pirmą
kartątaipišsamiaiirbeužuolankųsu
pažindinasudidžiojokovotojoužtyrą
krikščioniųtikėjimągyvenimu–netik
sureformatoriausužmojais,betirper
dėjimaisarbakalbųtulžingumu.Skaity
tinaknygaprotestantams–nenusivilti,
katalikams–pasimokyti,irvieniems,
irkitiems–tikėjimokrizėmsįveikti.

Ge di mi nas Mi ke lai tis

Bib li ja: Nau jas lie tu viš kas ver ti
mas,išhebrajų,aramėjųirgraikųk.
vertėalgirdasJurėnas,Duncanville,
texas–minsk:WorldWidePrinting,
2000,1361p.+10žemėlapių.

ikišiolturėjometikJurėnonaująjį
testamentą,dabar–Bibliją,betat
simintina,kadSenasistestamentas
apimatikprotestantųpripažįstamas
hebrajiškasknygas,okatalikiškoant
rojokanono(graikiškų)knygųnėra.
ŠventojoRaštovertimųniekadane
perdaug,tadšisprofesionalusdarbas
vertaiįsirikiuosįlentynągretaprel.
antanoRubšioknygos.

VytautasAlišauskas

Bra zaus kas Al gir das, Pen ke ri Pre 
zidentometai:Įvykiai,prisiminimai,
min tys, Vilnius:Pradai,2000,571p.

Spalvotų,daugiausiamėgėjiškoly
gionuotraukųprikimštapompastiška
irnaiviknyga.Dirglumupolitiniams
oponentamsPrezidentoatsiminimai
tolilenkiaLandsbergio„LūžįprieBal
tijos“,oinformacijoskiekiuatsilieka
netnuo„Dienos“komplektų.

VytautasAlišauskas

kNygOS

ČaplinskasAntanasRimvydas,
Vilniausgatvės: istorija,vardynas,
žemėlapiai,Vilnius:Charibdė,2000,
324p.

JaudešimtmetįVilniauspavadini
mųsuteikimokomisijaivadovaujantis
autoriusrašo:„[...]Varnųgatvėje1919
m.sausio1–2d.nuopuolančiųlenkų
legionieriųgynėsiiržuvobolševikinės
miestovaldžiosnariaikomunarai.
Pastatošturmuivadovavorotmistras
Dambrovskis,tad1920m.,keičiant
gatviųpavadinimus,gatvėpavadinta
Dambrovskio(Dąbrowskiego)vardu.
1940m.lietuviaikeisdamipavadin
imusišsaugojosenojogatvėspavadini
modalįjąpavadindamiadomoJakšto
Dambrauskovardu“.Pošitostebėtis,
kadknygos rodyklėjenerandi,ko
ieškojai–šventasnaivumas.

PauliusSubačius

Gid dens A.,Modernybėirasmens
tapatumas.Asmuoirvisuomenėvėly
vosiosmodernybėsamžiuje,išanglų
k.vertėVytautasRadžvilas,Vilnius:
Pradai,2000,315p.

Europojeseniainebuvotokiomasto
sociologokaipGiddensas.Jodarbai
išsiskiriatuo,kadįdomūsnetikmoks
lininkams,betireiliniamsskaityto
jams.anglųmąstytojaspadedamums
suprastisaveirmūsųkultūrinęaplin
ką.Lietuvosskaitytojągalisudominti
irtai,kadknygosautoriusšiuometu
pristatomaskaipidėjinistonyBlairo
įkvėpėjas.

Al vy das Jo ku bai tis

Hobs bawn Eric,Kraštutinumųam
žius.Trumpasisamžius:1914–1991,
išanglųk.vertėLinastamoliūnas, 
Vilnius:mintis/aLK,2000,710p.

Džiugina,betiršiektieknerami
naaLKvertimųprojektoautorių

troškimaibetkokiaisbūdais stip
rintiapsiskaičiusiųlietuviųtautinę
savimonę:mesnetokieniekamtikę,
jeinetiškiliejiVakarųhumanitarai,
vienaskurių iryraaptariamosXX
a.istorijosapžvalgosautorius,savo
garbiuoseveikaluosepaistovisokius
niekus.„antirusiškai,antisemitiškai
irprovokiškainusiteikę“ lietuviai,
priešBažnyčiosdiktuojamus„seksua
liniogyvenimokodeksus“kovojančios
RytųEuroposmoterys,netotalitarūs
irnaivūsbolševikaitaipirnesugebėję
pasiekti ženklesnės „žmoniųmin
čiųkonversijos“(suprask,sovietinės
mąstysenos),–kurvisataigirdėjome?
taip,neapsirikome,nagitaiiškvailių
istorijosvadovėliųkvailiams!Knygos
pratarmėje autoriusprisipažįsta,
kadparašęs ją,savaimesupranta
ma,negalėjotikėtissėkmės.Belieka
pasidžiaugtitokiubritųakademiko
įžvalgumu.

Ne ri jus Še pe tys

Lietuvosarchitektūrosistorija.t.3.
nuoXiXa.iiojodešimtmečioiki1918m.
Red.n.Lukšionytėtolvaišienėirkt.,
V.:Savastis,2000.–512p.,il.

Fundamentalusveikalas,paplitęs
1987m.pradėtądaugiatomęLietuvos
architektūros istoriją.Kruopščiai
sutelktagausifaktografinėbeiiliust
racinėmedžiaga,publikuotosšaltinių
nuorodos.
Vienperžiūrėjusiliustracijas,vaiz

duotėjeiškyladvarų,besikuriančios
pramonės,augančiųmiestųšalies
vaizdas.Pirmastoksleidinys,pade
dantissuvoktimodernėjančiosLietu
vospaveikslą.Skatinasusimąstyti
apie istorinės atminties spragas
(kaikuriasjųpadedaužpildyti)bei
paveldosaugojimoproblemas.Solidus
pagrindasplatesniemsXiXa.iip.
–XXa.pradžiosLietuvoskultūrosty
rinėjimas.

GiedrėJankevičiūtė
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Pavilionis Rolandas, Tarp švie sos 
ir tamsos: 99 etiudai,Vilnius:tyto
alba,2000,156p.

Dovanėlėbendraminčiams irvi
siems,renkantiemsautentiškusab
surdogrynuolius.Etiudas–žanras,
beviltiškaipaklydęstarpeilėraščio
proza,loginiųrebusųirtiesiogtauš
kėjimoapieseniaiatrastasamerikas.
Smagukelintąsykgvildentivisiems
irniekamskirtas idėjas,pyktidėl
pašlijusiųsantykiųtarpšviesuolioir
neapsišvietėlių.Pagirtina,kaddar
esamaleidyklų,pasirengusiųskleisti
šiosrūšiesišmintį.Laikantispuikių
tradicijų, tebetrypiamaneutralioje
teritorijoje tarp šviesos ir tamsos
(deja,čiakaikaskadaisejaupaliko
irryškesniųženklų,pvz.,„tarpdviejų
aušrų“,1927m.),pavargusiomsakims
slystantabstraktokupaviršiumi.

KlemensasPauliukėnas


Ril ke Rai ner Ma ria,Pa sa ko ji mai 

apiegerąjįDievą,išvokiečiųk.vertė
EugenijaVengrienė,Vilnius:ardor,
2000,92p.

Poetas„Pasakojimus“parašėdu
kartviešėjęsitalijoje(1897,1898)ir
aplankęsRusiją(1899ir1900)kaip
vienintelęšalį,„perkuriąDievasdar
tebėrasusijęssužeme“.
Švelniuhumorupaspalvintipa

sakojimaiskirtivaikams,tačiaune
todėl,jogautoriustaipsumanė,okad
visiškaitikraisužinojo,jogvaikams
labairūpigerasisDievas.Pasakoja
nepatiemsmažutėliams,ovisokiems
suaugusiems.taip,išskridęsišauto
riauslūpųirapsukęsdidelįlankstą,
pasakojimaspertarpininkuspasiekia
tikrąjįadresatą–vaikus. išpoeto
sužinoję,koksgerasisDievasyra,jie
Jįvisuriratpažįsta,nors,atrodo,pa
sakojimebūtatikvalstiečio,neracio
naliubūdustatančiobažnyčią,arnet
BeatričėsišFlorencijos(iritalijojedar
būtaDievoveikimo)nusižeminimo,
išdidųturtingąjaunuolįprivertusio
išdalytivargšamsvisąsavoturtą,o
jįpatįvėliaupadariusiošventuoju.O

argalibūtikitaip,kadvaikaineat
pažintųDievo?Perfrazuojantauto
rių,galimaatsakyti:taisuaugusieji
sunkiaiirnegrabiaipriimareiškinius,
kurievaikamsatrodotokielengviir
paprasti.

GiedrėSodeikienė

Sartre Jean-Paul, Žodžiai,išpran
cūzųk.vertėa.merkytė,Vilnius:
Pasviręspasaulis,2000,272p.

autobiografinėsapysakos,tapusios
pretekstunobeliopremijai,antra
laida(pirma1966).Vienasįtakingiau
siųpraeinančioamžiausmaištautojų
irmąstytojų,pagarsėjęstiekfenom
enologijosiregzistencinėsfilosofijos
kabinetiniaistyrimais, tiektriukš
mingomispolitinėmisakcijomis,čia
grįžtaįvaikystę,kaiguviossąmonės
darnetemdėideologijosirdoktrinos.
nuomažumėsaugosusidomėjimas
daugialypiais kalbos pavidalais,
ilgainiui prasiskverbiančiais ir
į nerūpestingą būtį. Pagrindinis
veikėjasčia,atrodo,yrapaslaptinga
irviliojantiknygųspinta,vertybinius
pasirinkimusdiktuojantilektūra.

ManfredasŽvirgždas

Sas naus kas J., Ter lec kas A., Jei 
esamečia.Laiškai,Vilnius:Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 2000,
475p.

Dviejųbuvusiųdisidentų,politinių
kaliniųlaiškaiištikrųjųyranetikapie
laisvę,prievartą,cenzūrą,betrodoir
anuometiniųokupacijosklibintojų
vidiniogyvenimointensyvumą,savų,
nepasiskolintųįsitikinimųieškojimo
karštį. Įsidėmėtinassusirašinėtojų
degantisužmojispakeisti,pagerinti
tikrovę.tailiudijairdabartinė–vie
nokaipvienuoliopranciškono,kito
–kaippolitikoveikėjo–veikla.Kny
ga–skaitytinas,irnetikdėlistorinių
pasmalsavimų,epistolinioliteratūros
žanrokūrinys.

Ge di mi nas Mi ke lai tis

Saramonowicz, M., Sesė,išlenkų
k.vertėBirutėmikalionienė,Viln
ius:almalittera,2000,135p. (ser.
Dvidešimtoamžiausaukso fondas)

Lenkijojeprieškeletąmetųsukėlęs
triukšmodrastiškastrileris.Puikus
mišinysišintelektualistiniųpretenzijų,
mirties baimės, psichoanalizės
prisiskaitymosukeltųproblemų ir
antikrikščioniškųnuotaikų,kylančių
dėladaptacijosgankrikščioniškoje
Lenkijosvisuomenėjesunkumų.Vy
kusiaiatskleidžiabegaliniųVaršuvos
blokinukųrajonųkaikuriųgyventojų
pasaulėjautą. intriga, paremta
banaloka idėja, – žmonės gyvena
tarakonųpasaulyje,onepriešingai,
kaipvisi linkęmanyti, – susukta
pakenčiamai,pasakojimaskaikuriose
vietoseištiesųgalisukrėstijautresnį
skaitytoją.tačiaukiekvienas,norintis
rekomenduoti tokiąknygą, turėtų
pagalvoti,arvertasiūlytidvėselienos
irtarakonųpatiekaląviendėlto,kad
jisneblogaipagamintas.

Saulius Drazdauskas

Vai lio nis Jo nas,Su si ti ki mo Gies
mė:Giesmiųgiesmėsknygoskomenta
ras,Vilnius:Katalikųpasaulis,2000,
166p.(ser.Gyvenimožodis)

DidžiausiaBiblijosmįslė:kodėl
šikūniškosmeilėspoemayratarp
įkvėptųjųknygų?Komentatoriusat
sako:„Žmogiškojimeilėtampameilės
simboliu...Simbolisniekadanieko
nepaaiškina, tiknurodo.Simbolis
reikalaujavisapradėtinuokonkrečios
tikrovės,todėlDievasnėratiesioginis
‘Giesmiųgiesmės’veikėjas,jisveikia
tarsipasislėpęs,tarsislapčia“.Komen
tarasskirtas„paprastam“skaitytojui,
tikgaila,kadniekurnepaminėta,jog
jispirmiausiabuvoskaitytasper„ma
žąjąstudiją“.

VytautasAlišauskas
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