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Laiškas redaktoriui
Apie lab da rių vaid me nį Ry tų Eu ro pos ka ta li kų gy ve ni me

RytisMorkūnas

„Tenežino tavo kairė, ką daro dešinė...“ 
KatalikiškųstruktūrųatgimimoRytųEuroposšalysetikrovėtokia,kadšis

procesasdėldaugelioobjektyviųpriežasčiųneįmanomasbepagalbosišišorės.Ši
pagalbadiplomatiškaivadinama„keitimusidovanomis“,turintomenyjedaugiau
siamaterialiniųdovanųjudėjimąišVakarųįRytusirdaugiausiadvasiniųdovanų
judėjimąpriešingakryptimi.
Žinoma,niekasnemėginašiamprocesuitaikytiekvivalentiškumosąvokos;vei

kiaukalbamaapielabdarą,paramą,solidarumą.
Tačiauikišiolnetekogirdėtiapieviešusmėginimusanalizuotišiospagalbos

efektyvumą.
ĮvairiųVakarųfondųkuluaruosetokiosanalizėsbūtinumuEvangelijosžodžių

„Tenežinotavokairė,kądarodešinė...“konteksteabejojama.
Netaip,kaipdangiškosiosmanos,Vakarųlabdariųištekliairiboti.Akivaizdu,

kadpriemoniųribotumas–būtinairpakankamasąlygaviešaiirgarbingai,ištik
rųjųkrikščioniškaiišnagrinėti„keitimosidovanomis“strategijąirtaktiką.
Tadpamėginkimepirmąsykišarčiauįsižiūrėtiįšįprocesą.
Dalydamasisdaugiamečiųstebėjimųvaisiais,autoriusneneigiaVakarųpagalbos

Rytamspozityviųaspektų,apiekuriuosprirašytostonosknygųirstraipsnių,bet
sąžinėverčiajįatkreiptiskaitytojųdėmesįįnegatyviusaspektus,dėlsuprantamų
priežasčiųpaprastainutylimus.

Vei kian tieji as me nys
Postmodernizmoirnaujųinformacijostechnologijųepochojevokietiskatalikas

HansasSchultzasnesunkiaigalisužinoti,jogjobendratikiuiIvanuiKuznecovui
RusijojeirJonuiKavaliauskuiLietuvojereikalingapagalba:šeimaiišmaitinti,
vaikamsapgydyti,bažnyčiairestauruoti,kunigonamuipastatyti,maldingaike
lioneiatliktiirdarmažakam,nespokomunistinėsešalysenepritekliųpakanka.
Pagalbatenreikalingadaugeliui–irkatalikams,irnekatalikams.
TačiauvarguarHansastiesiogiaiparemsIvanąarJoną,siųsdamasmaisto,

plytų,cementoareurų,nesžmonijajauseniaiyraišradusitarpininkątarptų,
kuriestokoja,irtų,kurienoripagelbėti.Paprastaitastarpininkasvadinasifondas
(arbaakcija,arbakomisija,rečiau–kaipnorskitaip).Veikiausiaibūtentfondas
irpranešHansuiSchultzuiapiežmoniųnepritekliusRytuosebeipriimsjoaukas
IvanuiKuznecovuiirJonuiKavaliauskui.
Vėliauįprocesąįsijungiastokojantieji.TeoriškaitaituribūtiRytųšaliųvyskupai,

tačiaupernelygdažnosišimtysiššiostaisyklėsverčiasuabejotijosteisingumu.
Deja,kaiprodoilgamečiaistebėjimai,priimantsprendimussvariausiaisar

gumentaistampaanaiptolnevyskupijųreikmėsirvyskupųvalia,oveikiaugebė
jimasužmegztineformaliusryšius,„raštingai“parengtiprojektąirlaikupakišti
jįsvarstyti.Šiaprasmekatalikųfondainiekuoneišsiskiriaišsavosekuliariųjų
broliųgretų.
Norintperprasti labdaringospagalbosmechanizmą,svarbiausiaišsiaiškinti,
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kasturigalios„duotiarneduoti“.Aptariamameprocesešigaliapriklausotar
pininkui,t.y.fondui.Įteikdamasjamkruvinuprakaituuždirbtussavoeurus,
HansasSchultzaskartusuteikiajamvisusįgaliojimuspadėtikablelįsakinyje:
„Padėtinegalimaatsisakyti“.
Fondodirektoriųarbaglobėjųtarybadažniausiaipriimanesunkiainuspėja

mussprendimusirganaretainustebinaprojektusrengusiusvadybininkus.
Būtentjie–vadybininkai,kuratoriai–iryrasvarbiausiosfigūroslabdarin

gojeveikloje.Būtentjieglobojamosešalysepasitinkamisuvosnehierarchams
pritinkamapagarba,juosstengiamasiapžavėtiirįtikintisavųprojektųsvarba.
Draugystėsutokiaisžmonėmislaiduojapatikimąstruktūrųfinansavimąvi
siškainepriklausomainuojųrealiosnaudosBažnyčiai.
Pagaldaugelyjefondųpriimtastaisyklesfinansuotiprojektonegalimabevys

kupoparašo.Tuotarpuvyskupai,suprasdami,jogrealiaipaveiktifinansavimo
prioritetussunku,naudojasi„parašoteise“ganasavotiškai,pasirašinėdami
beveikvisusprojektusiršitaippatvirtindaminusistovėjusįjėgųsantykį.

Labdariųdiktatūra 
Tadpastarojodešimtmečiosituacijągalimapavadintidėlsavoįtakosstiprumo

tikraiskatalikiškųstruktūrųatgimimoRytųEuropoje„architektais“tapusių
„labdariųdiktatūra“.
Vyskupoordinaroirlabdarosfondovadybininkointeresaisusikertaneretai:

vyskupasnoristatydintiskuriją,oyraįtikinėjamas,jogdaugreikalingiaulėšas
nukreiptijaunimocentroįrangai;vyskupasnoriišleistimaldynąarmišiolą,
ogeradariaibejožiniosvežaįkraštąprastaiišverstasknygas,kuriųnauda
vietoskatalikamsganaabejotina;hierarchasieškopinigųpaprastamnespal
votamlaikraščiui,ojampranešama,kadjauįsteigtatelevizijosstudija,kuriai
iškartišeikvotadešimtanolaikraščiometiniųbiudžetų...
Faktiškaihierarchoirparapijosklebonųuždavinys–minimalizuotigalimą

labdariųiniciatyvųžaląirkiekįmanomapanaudotijasBažnyčioslabui.
Beto,projektasnelyguprojektui.Fonduslabiausiaigundovienkartiniai,

trumpalaikiai,platausužmojoiratbalsioprojektai,kuriuosgalimagražiai
apibūdintiataskaitoje,užfiksuotitelevizijoslaidojearfotoparodojeirpanau
dotitolesniamfun drai sing’ui.PaleistiVolgaplaukiančiąbažnyčią,surengti
triukšmingąekumeninįsimpoziumą,išdalytitūkstančiusplastmasiniųDievo
Gimdytojosstatulėliųarbarožinių,opaskuipaskelbtiapietaivisampasau
liui–tokiaperspektyvavisadaviliojalabdarius.Visiškaikitokiąminąnutaiso
šieveikėjai,prašomipadengtipaprastoparapijoskunigoeinamąsiasišlaidas
irpagelbėtikasdieniuosereikaluose:katechizavimui,važinėjimuiporegioną,
ligoniųirvarguoliųglobai,beturčiųlaidojimuiirpan.Tainepopuliaruirne
perspektyvu.Fondams,atrodo,nelabairūpitaaplinkybė,kadištikrųjųtai
reikalingairkadbūtentšitaipreiškiasiBažnyčiosgyvenimas.
TačiauišžvilgančiųlabdarosorganizacijųataskaitųHansasSchultzasvar

giaisužinosapiešiąsituaciją,otiesioginioryšiosuIvanuKuznecovuirJonu
Kavaliauskujisneturi.
Šitaiptarpininkas–labdaringasfondas–faktiškaitampadiktatoriumi.
PinigųgaliospanaudojimąsprendžiantreliginiogyvenimoRytuoseateitį

vienassenasukrainietiskunigaspavadino„katalikiškukolonializmu“.

Išpirka:„Imkiteirturėkite“
Labaisunkiojesituacijojepagrindinįdalyką–bažnyčiasirparapijas–iš

saugotinorintiemsvyskupamsordinaramsdažnaitenkaaukotiantraeilius
dalykus,faktiškaiatiduodantjuoskaipišpirkątretiesiemsasmenims.Tokiomis
laikytinosmokymoįstaigos,visuomenėsinformavimopriemonės,leidyklosir
kitivyskupijos„infrastruktūros“elementai.
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Principaspaprastas:„Imkiteirturėkite,jeisugebėsiteišmaitinti“.Būtųgali
mapalygintisuvaržytinėmis,betRytųšalysetiklabairetaiatsirandadaugiau
neguvienasnorintis„imtiirvaldyti“kąnors,kąneabejotinaiprisieispalaikyti
artimiausiaisdešimtmečiais,nesnėrakokalbėtiapiekatalikiškųstruktūrų
autarkijąnegausiosdiasporosRytųšalysesąlygomis.
Vyskupaisupalengvėjimuatsidūsta, jeinaujukolegijos,žurnalo,vaikų

prieglaudosarligoninėsšeimininkutampavienuoliųordinasarkongregacija.
Gerapaveldėtojoreputacijanuimadalįvyskupoatsakomybėsirgarantuoja
ateičiai„geroskokybėskatalikiškumą“.Blogiau,jeinaujušeimininkutampa
naujasfondas,naujaisusikūrusibendruomenėarsąjūdis,tebeieškantysvietos
katalikiškojeterpėjeirnorintyssusirastidaugiaušalininkųRytųšalyse.Dėl
tojiestengiasilaikytisnuovyskuponepriklausomospolitikos,drąsiaipasisako
visuomenėsinformavimopriemonėse,norėdamiišsiskirtiišbendrosmasėsir,
šlovėsaureolėsgaubiami,grįžtiten,iškuratkeliavo.
Na,očiajie–visiškišeimininkai,nesmuzikąužsakotas,kasužjąmoka...

Eku me ni niai pa ra dok sai
KatalikusRytuoselabiausiaistebinakeletas„keitimosidovanomis“ekume

niniųparadoksų.
1 pa ra dok sas.„Norėdamisusilauktipagalbos,tikriausiaiturėtumepereiti

įstačiatikybę“,–taipniūriaijuokaudamosvienõsišRytųšaliųkatalikųvie
nuolėsganagerai išreiškėtikrąjądalykųpadėtį,kuriąoficialiaipatvirtino
ŠventojoSostospaudoscentrodirektoriusJoaquinNavarroValls.Jopraneši
mu,vienasvokiečiųfondųpervedėRusųStačiatikiųBažnyčiaidaugiaukaip
17mln.dolerių.
HansasSchultzas,paaukojęssavoeurusIvanuiKuznecovuiirJonuiKava

liauskui,nėneįtaria,jogdalisjoįnašo(kaikuriųekspertųapskaičiavimais,
beveikpusė)atitenkakitoskonfesijosatstovams.

2 pa ra dok sas.„GeriaujauRytuosekatalikųnebūtų,kadnetrukdytųdialogui
sustačiatikiais“,–tokspožiūris,labaipaplitęstarpVakarųEuroposkatalikų,
daroesminęįtakąirlabdaringaiveiklai.
2002m.vasarįpopiežiusRusijojeįkūrėilgailauktasnormaliasvyskupijas.

ŠįkatalikamsdžiaugsmingąįvykįlydėjoradikaliaineigiamaRusųStačiatikių
Bažnyčiosreakcija.
Deja,šiamekonfliktekaikurielabdariaipademonstravonetikėtąsolidaru

mąsustačiatikiais,šitaipišreikšdamiaiškųnepritarimąŠventajamSostui.
Beparamoslaiškų,kuriuostaipmėgstacituotiMaskvospatriarchatodarbuo
tojai,šitokiąkeistąreakcijąliudijairkeletaspatriarchosusitikimųsuįvairių
VakarųEuroposvyskupijųbeiparapijųdelegacijomis.
TokiamekontekstekatalikaiRytųšalyseatrodokaipkrislasakyje,kaip

apmaudirakštis,kaipnemalonusdebesisgiedroje„keitimosidovanomis“pa
dangėje.Labaijaunemalonubūtitokiais„ekumenizmoįkaitais“,kuriųgeriau
nemaitinti,kadjiegreičiauišmirtų.
Šiuoatžvilgiukylaklausimas,arištikrųjųVakarų„ekumenistai“suintere

suotikatalikiškųstruktūrųatgimimuRytųšalyse.
3 pa ra dok sas.„Okaravanaseina...“
Nepaisydamasbesitęsiančiosstačiatikiųirkatalikųsantykiųkrizės,tarptau

tiniskatalikųfondasKir che in NotirtoliaumaterialiairemiaRusųStačiatikių
Bažnyčią.„Solidarumoekumenizmas“–taifondosteigėjotėvoWerenfriedo
vanStraatenošūkis.Maždaugtokiospatpozicijoslaikosiirvokiečiųakcija
Re no va bis.
Vietiniųkatalikųdvasininkųspėjimu,netantikatalikiškospakraiposbro

šiūroskartaisspausdinamosužVakarųfondųpinigus,t.y.užHansoSchultzo
pinigus.
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Privačiamepokalbyjevienaslabdaryspasakė:„Jeidabarnutrauksimepara
mąstačiatikiams,jiepamanys,kadmesnorėjomenusipirktigerąpožiūrįįmus,
nusipirktiekumenizmą“.Šiamesakinyjegeraiperteiktašiandienėspagalbos
stačiatikiamsprigimtisirmotyvacija:kadtikjienepagalvotųkonorsbloga
apiemus!„KąpasakysMarjaAleksejevna?“–klausėMolčalinasGribojedovo
komedijoje„Vargasdėlproto“.
Panašu,kadlabdariamslabiausiairūpi,kaipjieatrodo,kokieatrodo,one

kokieyra.
NaujųkatalikųpersekiojimųRusijojekonteksteirtylausstačiatikiųpritari

mofonetokselgesysišesmėsyraišdavikiškaskomunistųrežimodešimtmečius
išgyvenusiųmūsųbendratikiųatžvilgiu.

Visavaldžia–vyskupams!
Mūsųakimisžiūrint,situacijąištaisytigalimakeliaisbūdais.
Pirmas–de fac to įtvirtintisprendžiamąjąvyskupųvaliąskirstantVaka

rųparamą.Dėlto,svarstantfinansavimoprojektusbažnytiniuosefonduose
susprendžiamojobalsoteisebūtinaituridalyvautivyskupai.Taiptvarkant
reikalusbūtųužkirstaskelias„vadybininkų“savivalei irišsklaidyti ikišiol
neliečiami„prijaukintiejiparamosgavėjai“.Tadalabdaringaveiklaištikrųjų
busrikiuojamapagalKatalikųBažnyčioskanonųteisėsreikalavimus.
Antras–vengtitarpininkų,ignoruotifondus,megztitiesioginiusryšiustarp

parapijų,vyskupijų,geradariųirstokojančiųjų,idantbūtųmatomi„keitimosi
dovanomis“vaisiai,idantHansassusitiktųsuIvanuirJonu.
Trečias–fondųveikląpadarytimaksimaliaivaiskią,osprendimųpriėmimo

procedūras–atvirasirviešasBažnyčioje.
Neitinsunkupastebėti, jogpirmasirtrečiaspunktaspriklausoanaiptol

nesuinteresuotųkąnorskeistipačiųfondųkompetencijai.Mumsliekaantras
kelias–susipažinti,draugauti,bendrautiirpadėtivienikitiems,kaipdarė
pirmiejikrikščionys.
Toksgrįžimasįištakas,mūsųmanymu,paskatinssveikesnęlabdarą,irtada

visiškaipagrįstaibusgalimakalbėtiapie„keitimąsidovanomis“.

2002 09 20
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die No raš tis

JurgitaKristinaPačkauskienė

Rugpjūčio1d.Vilnius.Rytojturėčiaugrįžtinamo.
Saupatarčiauįkelionesvežiotissveikatospriežiūros
ABCknygelęirmelstisauišmintiesauginantvaikus.
SirgdamaMarijapirmąkartąpasakė„mama“.

Rugpjūčio2d.Alėjai.Grįžomenamo.Taip,čiamano
namai,oypačmanovaikųnamai:Marijavisąkelionę
inkštėirverkė,oAlėjuosepasigirdogarsūsdžiaugsmo
šūksniai(arurzgimas).

Rugpjūčio4d.Sekmadienis.Alėjai.Šiandienprieš
šv.MišiasKavaliauskienėpasipasakojo,kaipkelias
dienasišeilėsskyrėBažnyčiai:Šv.OnosatlaidaiBety
galoj,kažkienomirimometinės,tremtiniųsusitikimas
Ariogaloj...Gera,sako,pakeistikasdienybę.
VakarMykolasnudažėbažnyčioslietvamzdį.Sako,te
gulapsiprantažmonėssuraudonaspalva,oirpačiam
smagiau.Bažnyčiaatrodokeistai–visapilka,apsilu
pinėjusiaisdažais,stogasaprūdijęs,oštairaudonas
lietvamzdispriešonolygnaujas.

Rugpjūčio5d.Betygala.Pleneroatidarymas.Prie
mokyklos,kurapsigyvename,išnešėmestalą,antjosu
dėjomealų,vyną,obuoliusirdviejųrūšiųsūrį.Obuoliai
dideliameraudonamedubenyje.Jįatsivežėmeplauti
Marijosrūbams.
Išsirinkaupiešimoobjektą–vienąarčiausiaiesančių–
bažnyčiosvarpinę.Motyvaspaprastas.Niekotuoneno
riupasakyti.Jukašketurismetusnepiešiau.Savaitė,
tiksliau,penkiosplenerodienos–nelaikasmokytis,
juolabkadreikiagalvotiapierezultatą(visiemsrėmė
jamsreikėsdovanų).Galpastelėsušiavarpinetiktų.
Irmanpatinkająpiešti, irmotyvasvisiemsgražus.
KaipprasitarėBetygalosseniūnas:rinkistąvietą,kur
mažiaušiukšlių.
PriešvakarienęišėjomesuMarijapasivaikščioti.Be
tygalojeyravaistinė,keliosparduotuvės.Miestelio
centre–paminklasVytautuiDidžiajam(1430–1930).
Ištoloatrodolabaimėgėjiškai,betapžiūrėjusišarčiau
atpažįstiprofesionalodarbą.Jisnetnelietas,okaltas
išakmens.Tikproporcijosgalėtųbūtikitokios,mat
užkėlusskulptūrąantnelabaivykusiopostamento,jos
ūgiskomiškaisumažėja.Tikrasžemaitukas.

Rugpjūčio6d.Betygala.AbusuMykolueskiza
vomešventoriuje.Apžiūrėjomebažnyčią.Patikokele
tasdaiktų–senutėkirvarpųapėsta,betdargrojanti
fisharmonija(panašiąmačiaudokumentiniamefilme
apieViliųOrvydą)irpatalpėlėviršzakristijos–buvęs
balandžiųtualetas.Klebonasparodėišpobalandžių
išmatųištrauktassenienas–seniarnotai,liturginės
knygos,XXa.pradžiosspaudairkeletasdideliųMai
ronionuotraukų.Manodėmesįpatraukėspintelė–jos
vidusištapetuotas1895m.laikraščiais.
 
Rugpjūčio7d.Ugioniai.Ugioniųbažnyčiosnuotrauka
visadaeksponuojamaprieRaseiniųkraštoįžymybių.
Raktusnuobažnyčiosirkoplyčiosturisenapročkelė
Kazytė.Mažaikastaižino,odarmažiaukasraktus
gauna.ŠįkartąKazytėsnebuvo–jiligoninėje.Raktus
turėjokaimynė,kuriiratrakinomumsvisusUgionių
turtus.Bažnyčiojedar naudojamisenidumpliniai
vargonai, tiesa,sušaudytiperkarą, išderinti,bet...
Kambarėlyjeviršzakristijosnaujojiraktųšeimininkė
rodėsenusliturginiusrūbus:„Buvočiakomisijaatvy
kusi,pasakojo,aškrausčiaušituosdidžiuliuskomodos
stalčius,rodžiausenusarnotus,kapas,oatvykėliaivis
fotografavo.BūtųpamačiusivisataiKazytė...visus
turbūtišvaikytų...“

Rugpjūčio8d.Betygala.Pažįstudarkeletąsenųproč
kelių(pročkelė–lietuviškaiskalbėja,betdažniausiai
josbūnairvalytojos).VienajųgyvenoLesčiuose(Kauno
raj.).PamačiaująMotinosdienosišvakarėse–suska
releirsuknele,margintadideliaisgėliųžiedais.Turbūt
visomspročkelėmspatinkagėlėtossuknelėsarkostiu
mėliai,jukpanašiądėviirOnutė–buvusiBetygalos
irAlėjųpročkelė.Irgėlesturbūtvisosmyli,juknekas
kitas,opročkelėturijasauginti,puoštibažnyčią.
Lesčiųbažnytėlėstoviantkalniuko.Čiapatkapinaitės,
oaplink–ariamilaukai.Nuošiokalneliomatytikeli
kaimonamukai.Vienasjų–didumosuligkambariu,
kažkokskeistas.Tenirgyvenapročkelė.Anksčiauji
gyvenodidesniamename,kartusudarvienašeima.
Tiesmarkiaigėrė.Pročkelėteturėjosavokambariuką
namogale.Tągaląjivisšvęstuvandeniušlakstydavo.
Vienąnaktįnamasdegė.Visassudegė,išskyrusproč
kelėskambarį.Taipirlikojisaupošiaidienai.
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Rugpjūčio10d.Betygala.Plenerodarbųparoda.
Susirinko svarbiausimiestelio žmonės: seniūnas,
mokyklosdirektorė,muziejininkės,klebonas...Daug
vaikų.Senesnėsmoterysnedrįsoprieitiarčiau–vis
kąstebėjoiškitosgatvėspusės.Atėjoir„Betygalos
milijardierius“.Visi jįpažįsta, tikpavardėsnežino.
Nevietinis,atsikėlė iškažkur.Kaip irvisi turtingi
žmonės,jismokataupyti.Pakviestasįparodą,pirmiau
siaklausė,arnemokama.Gavęsteigiamąatsakymą,
pažadėjoateiti. Iratėjo.Amerikosbankuose,sako,
turiupenkiolikamilijardųdolerių.Irmanožemėso
vietiniaislaikaisnebuvonacionalizuota,mokykląir
klebonijąjojepastatė.Darjissakosibuvęsjūreivis.
Viskąišmanoapiepadėvėtusrūbus.Tenirsusipaži
nome.Prie„skuduryno“.

Rugpjūčio12d.Alėjai.VažiavausuOnuteįRaseinius.
Jižadaprisiteisti„nukentėjusiųkarometupensiją“.
AbusuvyruapkasuskasėLietuvoje,potoVokietijoje.
Autobusųstotelėjevisižmonėsapielietųkalba.Kaipjo
trūksta,kaipniekasnebeauga.„Lis–sakoOnutė.–Ne
šiandien,tairyt:varnaiantžemėstupiirorasspau
džiasi.“Taip,orasištiesų„spaudžiasi“–viskaspilka,
lygperrūką.Toksorasgerastapyti,ypač„žaliaisiais“
vasarosmėnesiais.Rūkasantžalumospažeriasidabrą,
tolumoje–pilkasšydas,ojeidarantžemėskrentajuosta
saulėsšviesos–galitapyti,žinodama,kadpavyks.

Rugpjūčio18d.Sekmadienis.Alėjai.Vakareužėjo
Votivo.Jaumetusnegirtasneužeina.Jįlydivistiepa
tysšūkiaisuįvairiaispasižadėjimais,betniekamjau
nebeįdomujųklausyti.Šiandienjisvėlnoriprisigerin
ti,todėlsako:„Votivo!Gamta!Votivo,gamta–mūsų
namai!Jūsųdievas–Dievas,omano–gamta,aširgi
tikiu,Votivo!“Neturėjauneinoro,neilaikoklausytis,
tadišsykklausiau,koatėjo.„Turiusvogūnų.Reikia
duonos.“Duonosdaviau.„Galturikiaušinių?“Duodu
kiaušinių–dedasiįkišenes.Pastebėjau,kadkaimovy
ramskišenėsatstojanetikmaišelius,betirstiklainius,
įjasdedamaviskas,netsliekai.

Rugpjūčio20.Alėjai.Tebesitęsiasausra.Pradedaiš
sisemtišuliniai,kaimiečiainuopatankstyvorytopėsti
arvažiuotijudalinktvenkinio.Bendrovėstraktoriussu
didžiulecisternairvandenįsiurbiančiažarnajaunuo
patrytoburzgiapolangais,irtikpabudękaimovaikai
subėgažiūrėti,kaipsukasiratukastarpcisternosir
traktoriauskabinos.Nežinau,kuošisprocesasžavi.
NeretaiirašvežimėlyjeatvežuMariją,kurinejudėda
maspokso,kaipsiurbiamasvanduo.
Vidurdienį išvažiavau„ieškotimotyvų“tapybai.Per
patįkarštį.Pakeliuisutinkužmones,nešinuskibirais.
Taidėlvandens.Minutikkeliopakraščiu.Krūvosžvyro
retkarčiais„užmeta“dviratįįšoną,betšiaipneblogai

važiuojasi.Kiekįdomiau,kaipradulkamašina.Kurį
laikąniekonematai.

Rugpjūčio21d.Alėjai.Gavaukeliasvalandaspatapy
ti.Numynusiį„objektą“,pastebėjauįbestuskuoliukus
irištemptąvielą.Vakarjųnebuvo.Privačiosteritorijos
riba.Nuvažiavauįartimiausiątrobąpasiklausti,ar
galimakirstišiąribą.Sodybojegražussenaskluonas:
pamataiišakmenų,otoliau–raudonųplytųmūras.
Dušunys.Vienas–didesnisirpiktesnis–pririštas,o
mažasirvaidinantispiktą–palaidas.Tokiepalaidikar
taisbūnalabaipikti,antaitrejetasšunyčiųvažiuojant
įDidmiškįgalinetįkojaskibti.Betšitasnepiktas,tik
apsimeta.Atliekapareigąloti.

Rugpjūčio22d.Alėjai.MirėseniausiasAlėjųgyven
tojas–97metųbuvęskapiniųsargassenukasPuikis.
Onutė,taippatseniausiatarpsenučių,žiniąsutiko
paprastai:nesulaukėšimto...OLiucijapriešmiegąpasi
dalijosavosvajonėmis:norėčiaubūtivoverytė.Neščiau
saldžiusriešutukuskitaivoverytei.Norėčiau,kadvisi
vaikaibūtųvoveriukai,omamabūtųvoverė.Mesvisi
džiaugtumės,kadnemirtume.Betvistiekturėsime
mirti.Kaipasensime,taiirmirsime.Liucijaitreji.

Rugpjūčio23d.Alėjai.Kaddienaneeilinė,prisiminiau
tikdabar,vėlųvakarągrįžusiišFeliksoPuikiošerme
nų.GuliPuikiskarstetoksbaltasbaltutėlis.Gyvenime
kitoksbuvo–visaspilkas,apšepęs.Pamenu,kaippirmą
kartąpamačiaujįišarti:mažas,liūdnasseneliukas,
apsivilkęsdidelįšvarką.Antplikoskrūtinėsplaikstosi
kelidrobiniaiskutai,nežinia,artaimarškiniųliekana,
arkokiotvarsčioatplaišos.Avėjodidžiuliusguminius
batus,okadangipatsbuvonedidelis,taiatrodė,kad
batainuomilžinokojos.Akissmarkiaididinostorostiklo
akiniai,pasikabinęant„vanagiškos“nosies.
MylėjauirgerbiauPuikį,norsjisirilgokaisumanimi
nesisveikino:„su„mergšėm“neprasidedu“,kolneper
prato,kadašMykoložmonairturiuvaikų.Anksčiau
jisgyvenoklebonijoje,kitamegaleneiOnutė.Turėjo
atskirąįėjimąįsavo„juoduosius“kambarius.Ojuodi
jiebuvotodėl,kad jiskrosnįkūrendavovisokiomis
atliekėlėmis,netcelofanais:taigiaprūkębuvoviskas,
netelektroslempelėišskaidrios,stiklinėsseniaibuvo
virtusipilkairudasusluoksniuorganinėsirneorgani
nėskilmėsapnašų.
Vėliaujamvaikainupirkoatskirąbutukąprie„komer
cinės“parduotuvės.Kiekvienądienąjįmatydavausu
karučiupravažiuojantįpromūsųnamus–taiįkapines,
taikokiųužsilikusiųsavodaiktųišklebonijospasiimti,
taišapeliųkrosniaipasirinkti.Niekadanepraleisdavau
toreginio–kaipišlėtojisgirgždalinkbažnyčiosar
nuojos.Žiūrėdavauprolangąarbaišeidavauįlauką.
Kasdienislėtasjožingsniavimastuopačiumaršrutu

dieNoraštis
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manbuvopanašusįritualą.NetLiucija,turbūtmane
pamėgdžiodama,išbėgdavoišnamųiršaukdavo:„Pui
kiseina!Žiūrėk–Puikis!“Gerai,kadjislabaiprastai
girdėjo.
MirėPuikis.Šaliajosvarbiausiųdokumentų–„Vilniaus
išlaisvinimopasas“(buvotoksperlenkųokupaciją),
prieškariniaiValančiausBlaivybėsdraugijosįstatai.
Jie,devyniasdešimtmečiai,–seniejiLietuvospatriotai.
Nevisi,žinoma,bettie,kuriesovietmečiugyveno„už
sistemosribų“,kurieneišmokomeluoti,vogti,kurie
taupo,vertinadarbą.Jieikimirties,kolneprarasnuo
vokos,balsuojaužkonservatorius.

Rugpjūčio24d.Alėjai.VakarepriverčiauMykoląpa
spęstispąstusžiurkei.Jiirturbūtjosvaikaijaukelias
dienascypaujairnaktimisvartodaiktus(ypačšiukšles)
virtuvėj.Paragautilašiniųgabaliukojiatslinkogana
greitai.Irgavopernosį.Pradėjoblaškytis.Mykolas,
pasiėmęsdidelęmalką,užbaigėjoskančias.Ašlabai

džiaugiausi,kadžiurkėsnebėra,norspatiprietokių
operacijųprisidėtinegaliu–iršlykštu,irbaisu.Dabar
galvoju:jeižiurkėžinduolė,taijosvaikainegavępie
nonudvės.Norėčiauto.Negailažiurkių.Tiknereikia
žiūrėtijomsįakis,nesgalimasusigraudinti.

Rugpjūčio29d.Alėjai.Iškažkurišlindoarbakaž
kurlendamusės.Panašiaibūnapavasarį,kaiatšyla.
Tuometjosnutūpialangus, įšildytasmedinesnamų
sienas.Dabarjosvėlzyziatieslangaisirantsienų.Gal
taiženklas,kadateinaruduo?

Rugpjūčio30d.Alėjai.Liucijaklausia:
–Arnorėtumei,kadmesvisigyventumeamžinąatilsį
tamedangujesuMarijairDievu?
–Taip,–atsakiau.
–Otetukasarnori?
–Nežinau.
–Teti,arnori,kadDievasgyventųsumumis?

dieNoraštis
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Pranciškonams kretingoje – 400

Mūsųistorinęsavimonęženklinalūžiaiirpertrūkiai.
Lietuvojetikilgaidairydamasisrasiinstitucijąartra
diciją,senesnęneidevyniasdešimtmetų.Šimtmečiais
laikytosmetinėsmišiosužVilniauskatedrosfunda
toriausVytautovėlęnutrūko, sovietamsužgrobus
šventovę.Kasgalėtųpasakyti,ardabartosmišiosvėl
pradėtosaukoti?NetVilniausuniversitetas,oficialiai
skaičiuojantispenktąšimtmetį,ištikroyrakeliųuni
versitetųseka,pertrauktavosnešimtmečiospragos.
Keista,ogalnatūralu,kadkažkąpastovausgalirasti
netieksostapilyje,kiekšaliespakraštyje.1602m.Sa
laspiliodidvyrisJonasKarolisChodkevičius,dainose
vadinamasKatkumi,fundavoKretingosMažesniųjų
broliųvienuolyną,kuriameįkurdinoaštuonispran
ciškonus.Buvoirklestėjimo,irnuosmukiolaikų.XIX
a.rusųvaldžiauždraudėpriimtinaujuskandidatus,
patįvienuolynąpavertėprasižengusiųkunigųkalė
jimu.Vienuolynasbuvopasmerktasišmirti.1912m.

bebuvolikęsvienasvienuolis–diakonas.Tačiautais
patmetaisŽemaičiųvyskupasCirtautaspranciškonų
abituapvilkdinokun.AntanąBizauską,priėmusįPran
ciškausvardą.Istorijapasikartojo1978–1979m.,kai
naujapranciškonųkartaslaptasudėjoįžadusįt.Juozo
Pačinskorankas.Neicaroadministracija,neisovietai
nepajėgėKretingoje išnaikintipranciškonų–netik
atminimo,betirpačiųžmonių.
Bažnyčiojetebekabafundatoriųportretai:Karolis

Chodkevičiusdešinėjerankojetvirtai laikodidžiojo
LDKetmonobuožę,okairegniaužiatarsikalavijoran
keną,atidžiauįsižiūrėjus–taidokumento,veikiausiai
fundaciniorašto,ritinėlis,fone–karoscena;tamsiai
apsitaisiusijožmona,SofijaChodkevičienė,rankojelaiko
knygą,pirštuužsidėjusiskaitytąvietą.Šalia–krucifik
sas,pamaldumoženklas.Bažnyčioskriptojetebesiilsi
irjųpalaikai.Raižytosemedžiodurysefundatoriųir
jųjaunomirusiosūnaus,paženklintorožiniu,portre
taivirstažaismingomisdekorodetalėmis,tarsipaties
bažnyčiospastatodalelyte.
Pranciškonaibuvopratękurtisatokiaunuomiestiečių

namų,prieupės,kurvandenssrautasnuolatpriminėir
pasauliolaikinumą,iratgimdančiąŠventosiosDvasios
maloniųversmę.LietuvosDidžiojojeKunigaikštijoje
paupyjeMažesniejibroliai,anuometvadintibernardi
nais,jaugyvenoVilniuje,Kaune,Polocke.Kretingos
vienuolynasirgibuvopastatytasantAkmenosupelio
kranto.Vėliau,didesnisirmūrinis,„persikėlė“įkitą
upėspusę.Irvieta,irstatinys–tradiciniai,betdrauge
taididelėnaujenybėŽemaitijoje.Kretingosvienuoly
nas–netikpirmasMažesniųjųbroliųkonventas,bet
irapskritaipirmasvienuolynasŽemaičiuose.Šiame
kraštetaipativienuoliniogyvenimopradžia.Sėkminga
pradžia.NetrukusbernardinaiįsikūrėTytuvėnuose,
vėliauTelšiuose.Žemaičiųvyskupijojeįvairiųvienuolių
ėmėgausėtitiek,kadApšvietoslaikaiskasnekasnet
išhierarchųnusiskųsdavo,esąjųperdaug.Kretingiš
kiaivarguargalėjotuoskųstis.Ganapaminėtipirmą
Kretingosmokyklą,įsteigtąChodkevičiausrūpesčiu
ir tvarkomąpranciškonų, t.SimonąGrosą,kilimo
vokietį,1835m.lenkiškaiparašiusįžemaičiųkalbos
vadovėlį,t.AmbraziejųPabrėžą,kuriomokslodarbų
nepavykonutylėtinetsovietųlaikais.PoLietuvosbib

KE tu Ri šimt mE čiAi KAs diE nos

VytautasAlišauskas

Kretingos Bernardinų vienuolyno fundatoriaus Jono Karolio 
Chodkevičiaus portretas. 1822. Kretingos bažnyčia
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liotekas išsklaidytosvienuolynobibliotekosknygos.
„Knyginyčiojklioštoriausyra753knygos“,–„Žemai
čiųvyskupystėje“konstatavovysk.MotiejusValan
čius.Tačiauvienuolyno
buvimąpateisinane
indėlisįkraštokultūrą
ariškiliųmokslininkų
gausa. Jei ir reikėtų
kokio pateisinimo,tai
būtųskaičiaissunkiai
išreiškiamas indėlis į
vietosBažnyčiosdva
sinį irmoralinįgyve
nimą.Kasskaitė1579
m.TarkvinijausPekulo
Žemaičių vyskupijos
vizitacijosprotokolus,
tasžino,kokiaapverk
tinasielovadosbūklė
buvoXVIa.gale.Įsie
lovadąįsitraukępran
ciškonaipaprastiems
žemaičiamsnetikskel
bėDievo žodį jųkal
ba,mokėištroškusius
gilesniodvasingumo,
betirrodėkriščioniško
gyvenimopavyzdį.Tas
pats t.Ambraziejusvalstiečiamsbeimiestelėnams
pirmiausiabuvo šventugyvenimugarsėjantispa
mokslininkas,dvasiosvadovas,oneaugmenijos ir
geografijosžinovas.Iršiandienžmonėseatsimenamas
jošventumas.Mįslinga„pūstelninkų“praktika,kai
pasaulietissavoiniciatyvapasitraukęsgyventiįnuo
šaliąvietąatsidėdavoaskezeiirmaldai,irgisiejasisu
Kretingosvienuolynu.Glaustaivienotokioatsiskyrė
liogyvenimąirjoryšiussupranciškonaisyraaprašęs
Valančius„Paaugusiųžmoniųknygelėje“.
VienasMažesniųjųbroliųuždaviniųbuvokovasu

protestantizmo įtaka, sklindančia išKuršo.Šiais
ekumenizmolaikaistaiskambakiekšokiruojančiai
irnepopuliariai.Visdėltoneturėtumeapsimetinėti,
kadnebūtakonfesiniųvaržybųirnetkovos.Tačiau
reikiapripažinti,kadfundatoriaitaikovaiatkviesda
mipranciškonusperkėlėakcentąnuoadministracinių
prievartiniųkovospriemoniųįbažnytinę,sielovadinę
plotmę.Darkartąžodis„Žemaičiųvyskupystės“autoriui:
„[Pirmieji]bernardinai,antsavokalvelėsgyvendami,

veltuinetruko:vienibažnyčėlėj[...]katalikusmokėir
išpažinimonusidėjimųklausė,kiti,vaikščiodamiposo
das,jaušlynančiusžmonesstiprinokatalikųtikėjime,o

įliuteriuspavirtusiuosiusapentįkatalikusgrąžino“.
VisapersmelkiantiKretingoskasdienybėiršimta

metis josdvasingumassusitelkiaįstebuklingąjįšv.
Antanopaveikslą.Prie jožmonėsbėgo ištiktibėdų,
rūpesčių.Dažnaitosbėdosirrūpesčiailabaipapras
ti,buitiniai.Smulkiosūkinėsnesėkmės,pamestiar
pavogtidaiktai...TarpukarioLietuvoje išKretingos
Šventojoprašytatopaties,kaipirXVIIIa.Varguarkuo
skiriasišiandieniaimaldininkai–tarppavogtoarklio
arpavogtomotocikloskirtumasnetoksjaudidelis.Tie
prašymaikartaisnetkomiški,tampantysfolklorodalimi,
kaipirpatipaveikslovaizduojamasituacija–eretiko
asilasparklupęsgarbinaŠvč.Sakramentą,liudydamas
amžinąžmogauspaikumą.Žemaičiųsantykissu„Kre
tingosšventuojuAntanėliu“neturi jokiospatetikos.
Jamgalimaišsakytiviską,kasslegiakasdienoje,bet
jogalimairprašytiužtarimo,kadžmonėsjoužtarimu
patirtųŠv.Dvasiosteikiamąatsivertimomalonę.Jo
pietietiškoseakyse–atjautairsupratimas.Iškodar
Kretingataipatirtų?

KE tu Ri šimt mE čiAi KAs diE nos

Kretingos bažnyčios choro stalės su pranciškonų kankiniais. Fragmentas. XVii a. pirma pusė
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Neaišku,arJAVsusilaikysnuokari
nio antpuolio prieš Iraką.Betpo
prezidentokalbosJTOrugsėjo1ąge
rokaipadidėjotikimybė,jogantpuolis
neįvyksbeJTOpritarimo.Tainelauk
tasposūkis,nesilgiaunegupusmetį
prezidentasBushas,viceprezidentas
CheyneyirgynybosministrasRums
feldasmušėkarobūgnus,atkakliai
tvirtindami,kadJAVturinčiosteisę
pulti Iraką irpašalinti josvadovą
SadamąHuseiną.VadinamojiBusho
doktrina–esąJAVturiteisęsmogti
šalimsatskalūnėms–kėlėdauge
liuipolitikųrūpestįneviendėl jos
apimtiesneapibrėžtumo,bet irdėl
Vašingtonopretenzijųvienampačiam
nuspręsti,arantpuolisteisėtas.
JAVdraugaiVakarųEuropoje ir

kiturneslėpėsavobūgštavimųdėlvie
našalėsir,jųnuomone,arogantiškos
Vašingtonopolitikos.Nepasitenkini
masbuvovisaiškiaureiškiamas,ypač
VokietijoskanclerioSchroederio,ne
kartąskelbusio,kadjošalisnedalyvaus
JAVnuotykiuose.Nerimąkėlėirtai,
kadBushasnetnemėginopatenkinti
prašymųkonkrečiaiapibūdintiIra
koryšiussuterorizmubeinurodyti,
kiekpažengusiBagdadobranduolinių
ginklųgaminimoprograma.
JAVpirštisavokariniųveiksmų

pateisinimaibuvoneįtikinamiirdaž
naikeičiami. Išesmėspateikinėti
trysargumentai:a)Bagdadaspalaiko
teroristus,atsakingusužrugsėjo11
d.antpuolius;b)Amerikaturiteisę
apsigintinuogalimoIrakobranduo
liniopuolimo;c)IrakasnepaisoJTO
rezoliucijųdėlnusiginklavimo.
IrakoryšiaisuAl-Qai dalikoneiš

aiškinti.Minėtiduatvejai.Esąrugsėjo
11d.antpuoliovadasAtaPrahoje
susitikosuIrakosaugumiečiais,o

Busho doktrina

kaikurieAl-Qai danariaipasitraukė
įšiaurėsIrakąpoTalibanonuverti
mo.Betnėratvirtųįrodymų,kadAta
tikraisusitikosuIrakosaugumu,o
SadamasnevaldoIrakošiaurės.Nors
CheyneyirRumsfeldasdarrugpjūčio
mėnesįteigėIrakąpalaikanttarptau
tinįterorizmą,CŽVirkitossaugumo
organizacijosskeptiškaivertinošiuos
kaltinimus.Irakasveikiausiaisiekia
branduolinioginklo,betjisnepajėgia
pagamintiprisodrintouranoarbajo
įsigyti išužsienio.TadIrakasgreit
nepagaminsbranduolinioginklo,ne
bent jampasisektųužsienyjegauti
reikiamourano.Beto,neįrodęs, jog
Sadamasketinabranduolinįginklą
nukreiptipriešJAV,Vašingtonas
negaliteigti,kadjamgresiarealus
pavojus irkad todėl jis turįs teisę
griebtisprevencinioantpuolio.Sada
masyranuožmusdiktatorius,naudo
jęscheminiusirbiologiniusginklus
priešIranąirsavopiliečius,bet jis
nėrasavižudisirsuprantaantpuolio
priešJAVpasekmes.Nepamirštinair
tai,kadIrakasgyvenabranduolinėje
kaimynystėje.Pakistanas,Izraelis,
Rusija,pokieklaikoturbūtirIranas,
turiarturėsbranduolinįginklą,tad
jo įsigijimasbūtųIrakuiveiksmin
giausiaatgrasymopriemonė, juolab
kadkitosšalysturisąskaitųsuIraku.
PagaliauIrakasnepaisoJTOrezo
liucijųreikalavimų,bettainėrakarą
pateisinantipriežastis.Izraelisjau35
metusneįgyvendinaJTOrezoliucijų,
reikalaujančiųpasitrauktiišokupuo
tosteritorijos.Dažniausiairezoliucijų
neįgyvendinančiomsšalimstaikomos
įvairiossankcijos,betpuolamosjos
nebūna.
Darvienasklausimas,jaudinantis

galimosJAVintervencijospriešinin

kus–kodėlkaiptikdabarVašingtonui
taipparūpoIrakokeliamaspavojus.
Jukprieškeleriusmetusmažaikas
manė,kadIrakaskeliagrėsmęvisam
pasauliui, irnėrajokiųženklų,kad
ginklavimosiprogramojeįvykokoks
norslūžis.Vieniaiškina,kadOsama
BinLadenasyraperdėmneaiški,še
šėliuosegyvenantiasmenybė, idant
pajėgtųatstovauti
tamblogiui,suku
riuokovojama.Sada
masyratinkamesnis
irkonkretesnisblo
giosimbolis,tadjis
irpatekoįJAVtai
kiklį.Betyrakitas,
labiaubauginantis
aiškinimas,būtent
kadAmerikosužsie
niopolitikosgairesnustatokaringieji
ideologai.JiemsantpuolispriešIraką
nėraypatingasatvejis,bettikpirmas
žingsnispertvarkantarabųšaliųpo
litinęsantvarkątaip,kadjiatitiktų
JAVir Izraeliopageidavimus.Esą
šiosešalysereikiasukurtidemokra
tiškas,proamerikietiškasvyriausy
bes,kuriospritariaJAVvertybėmsir
politikai.Karassuterorizmuatveria
vartusambicingaipasauliopertvar
kymopolitikai,kuriosvaromojijėga
nėravisuotinaipripažintosvertybės
(jei išvis tokiųbūtų),betsavita jų
interpretacija,kuriąsiekiaprimesti
netirpačiaiAmerikainebūdingiide
ologiniaisluoksniai.Esamairtrečio
aiškinimo.JAVnuoširdžiailaikoSa
damąypačpavojingužmogumi,todėl
irtiktodėlnutarėjįpašalinti.
Bushokalbasusilaukėteigiamųat

siliepimų.Betneviendėljosturinio.
Kalbabuvokietairbekompromisė,bai
gėsiįspėjimu,kadJAVbuspriverstos

KęSTUTISK.GIRNIUS
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veiktivienos,jeiJTOnepritarsjėgos
naudojimuituoatveju, jeiSadamas
neįsileisginklųinspektorių.Pasaulis,
ypačJAVdraugai,atsiduso,džiaug
damiesi,kadBushasnutarėkreiptis
įJTOpagaliausupratęs,kadbejos
pritarimoIrakopuolimasprieštarautų
tarptautinėsteisėsnormoms,irbent
laikinaiatsižvelgėįkitųšaliųnorus
irbūgštavimus.Atsidusimą lydėjo
solidarumopareiškimai.AntaiPran
cūzija,ypačvertinantisavopolitikos
savarankiškumą,pabrėžė,kadBusho
pasiūlymaiderasujosnuostatomis.O
ESpirmininkaujančiosDanijosprem
jerasRasmussenaspareiškėpritariąs
JAVnuomonei,kadJTOnegalinti
vengtisavoatsakomybių.
Europosšaliųreakcijadarkartą

patvirtinanepaprastąJAVgalią.Net
šalys,kuriosabejojapagrindinėmis
Vašingtononuostatomisirnemano,
kadIrakosukeliamagrėsmėpateisi
nakaroveiksmus,nejaukiaijaučiasi,
priešindamosisJAV,ypačtada,kai
JAVjaučiapavojųsavogyvybiniams
interesams.Jaukeleriusmetusauga
įtampatarpJAVirEuroposdėlgamtos
apsaugosirKiotosutarties,dėlpoli
tikosIzraelioirPalestinosatžvilgiu,
dėlTarptautiniobaudžiamojoteis
mo,dėlįvairiųprekybosapribojimų.
IrdaugeliuatvejųEuropospozicija
protingesnėirteisingesnė.Betnoras
rastikompromisąliekagajusnetto
kiaisklausimaiskaipVašingtonorei
kalavimas,kadjopareigūnamsbūtų
suteiktaneliečiamybėnuoTarptauti
niobaudžiamojoteismo.Beveiknėra
jokiostikimybės,kadJAV,taippat
Rusijos,KinijosarESšaliųpareigūnai
būtųteismotraukiamibaudžiamojon
atsakomybėn,oneliečiamybėssutei
kimasamerikiečiamstikpatvirtintų
skeptikųteigimus, jogtarptautinis
teisingumastaikomastikmažoms,
silpnomsšalims.Amerikalaikosisavo
kietųnuostatų,oeuropiečiaidarvis
ieškokompromisų.
Europospolitikaipasižymisavopo

linkiuieškotikonsensuso;kitaipES
būtųseniaiiširusi.BetJAVdaromos
nuolaidosnėrabūdingos,sukitomis

šalimiseuropiečiaigaligriežtaiderė
tis.BriuselisatmetaRusijosprašymus
netaikytivizųrežimoKaraliaučiaus
gyventojams,atsisakorimtaiderėtis
suTurkijadėljosnarystėsES,okan
didatėmsišVidurioirRytųEuropos
primetanarystėssąlygas.Amerikai
rodomasnuolankumasyra išimtis,
atspindintiypatingąVašingtonovaid
menįpasaulyje,norąžygiuotikartusu
juo,onejamoponuoti.
Įtemptisantykiaiturėtųbūtipa

mokairAmerikai, jaipriminti,kad
švaistymasisžodžiaisirgrasinimais
beiJAV išskirtinumopabrėžimas
sukelianepasitenkinimą irpyktį,
kurisnebuslengvaipašalinamas.Pa
skelbdamakarąsuterorizmu,vėliau
irSadamui,Amerikanejautėreikalo
tartissukitaisiraiškintisavoplanus.
AtsakingiJAVpareigūnaibeveiksu
pasigardžiavimudėstė,kadVašing
tonasturigaliąirteisędarytitai,ką
jisnori,beJTOpritarimo.Bushas
sudvejinopasaulį į tuos,kurieyra
suAmerika, irtuos,kurieprieš ją,
duodamassuprasti,kadnėratrečio
savarankiškokelio.Rugpjūčiopabai
gojeCheyneydaraiškino,kadginklų
inspektoriųsugrįžimasįIraką–žings
nis,kuriosiekiadaugumapasaulio
šalių–būtųpa vo jin gas irsuteiktų
ap gau lingą pa guodą.
Sunkutiksliainustatytikovingos

retorikos ir laikysenospasekmes,
betAmerikaijosbuvokenksmingos,
nesatstūmėšalis,pasiryžusiaskartu
veiktisuja.JeiJAVbūtųanksčiau
tarusiosissusąjungininkėmis,kreipu
siosisįJTO,koalicijapriešIrakąbūtų
tvirtesnėirdaugiaupasiekusi.
JAVspaudimąlabiaujuntapoliti

kai,kuriegeriausiaisuprantaVašing
tonogalią,tadirreikaląįjąatsižvelgti.
Eilinioeuropiečioararaboperspekty
vayrakita.Arabųšalyseneapykanta
Amerikaiyrapasiekusistulbinamą
lygį,labiausiaidėlvienašalioIzraelio
palaikymo,betdarirdėlgrasinimų
Irakui.TačiaunusigręžiamanuoJAV
irkitur.NaujaKanadosgyventojųap
klausa,paskelbtadienraščioTo ron to 
Glo be and Mail,rodo,kadnet69%

apklaustųjųmano,jogJAVišdalies
atsakingosužrugsėjo11d.įvykius.
Schroederiokovingąnuostatąišdalies
lėmėartėjantysparlamentorinkimai
iržinojimas,kadjaipritariarinkėjai.
NetAnglijosgyventojųdaugumakri
tiškaivertinaJAVpolitiką.
Bushopolitikosgynėjai tvirtina,

kadJAVturivadovauti,oneaklai
sektidaugumospavyzdžiu.Sadamo
pašalinimasesąnutildyskritikus,
žmonėmsatversakisiršiesupras,jog
Vašingtonasteisingaiįvertinopadėtį
irvienintelisdrįsodarytitai,korei
kalavodorovėiratsakingapolitika.
SavodinamiškumuiratvirumuJAV
toliaužavėspasauliojaunimą,iran
tiamerikietiškosnuostatosatslūgs,
bentEuropoje.
Galtaipirbus,betesamairkitų

galimybių,antaikadvissunkiaubus
užglaistytikylančiusnesutarimus,
nesvislabiauskiriasinuostatossvar
biausiais,netikpolitikosklausimais.
Europiečiaikitaipvertinasocialinę
apsaugą,darbą,atostogasirnedarbą,
gamtos teršimą,paramąužsieniui
iratsakomybętrečiajampasauliui,
mirtiesbausmę,globalizacijąirt.t.
Galimaįžvelgtivertybiųtakoskyrą.
Skirtingipožiūriainebūtinaisuke
liapriešiškumą,betšiuosskirtumus
paaštrinaAmerikospolinkisišaukšto
žiūrėti įkitus, laikytisavedoros ir
drąsosįkūnijimu,beinenorasarne
sugebėjimasišdėstytisavopozicijąir
klausytiskitų.Vašingtonasanksčiau
taipnesielgdavo.
JAVgalianeabejotina,betjosnėra

visagalės.Persųįlankoskaroišlaidas
padengėEuropairJaponija,Europa
palaikotaikąirrūpinasiūkioatkūri
muBalkanuose,Kabulogatvėsepatru
liuojakitųšaliųkariai.JAVsukaupti
gerosvaliosištekliaidarnėraišsekę,
betBushoadministracijajuosgerokai
sumažino,norsbuvo itinpalankios
sąlygosjuospadidinti.Būtųperdėm
optimistiškamanyti,kadkaikurie
principiniaiskirtumai tarpJAVir
kitųšaliųbusgreitaipašalinti,bet
galimaviltis,jogbusstengiamasijų
neaštrinti.

ŽVILGSNIS





444 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2002 / 9–10

Frazė„Lietuvosgeopolitika“nevienamskambakeistai.
Tąsąlyginękeistybęlemiakeletaspriežasčių.
Vienavertus,patigeopolitikašiandienyraneaiškio

jemokslo–nemokslopozicijoje.Jilygirleidžiasuvokti
geografijosbeipolitikosryšį, strategiškaiplanuoti
valstybėsateitį,atsižvelgiantįglobaliasirregionines
realijasbeinacionaliniusinteresus.Geopolitikadažnai
kaltinamaesantitikfigoslapelisdiktatūrųiragresyvių
valstybiųnemoraliaipolitikaipateisinti.Galiausiaiar
integracijos,globalizacijosirbalistiniųraketųepocho
ježemėlapiskąnorsdarreiškia?Abejoniųgeopolitika
kaipmokslunestinga.
Net irpripažinusgeopolitikąmokslu,neaišku,ar

Lietuvayrapakankamaisvarusobjektasgeopolitinėms
studijoms,ypačdabar,arjinepermaža,arjigalibūti
kieknorsgeopolitiškaiįtakinga?
TadLietuvoskaipvalstybėsgeopolitikainagrinėti

ypatingodėmesiokolkasneskiriama.Svarstantapie
Lietuvosvietąpasaulyjeirstrateginesateitiesgalimy
besvyraujaatodūsiaiapieromantinęistoriją,visdar
persmelktądidingo„nuojūrosikijūros“vaizdiniobei
desperatiškiverksmaiapiemažąvisųnuskriaustąvals
tybėlę.Dariršiandienmūsųgeopolitikųsvarstymuose
dažniausiaicituojamiklasikiniaitarpukariolaikųKazio
PakštoarStanislovoTarvydoveikalai,skirtidaugiausia
Lietuvos,kaipmažosirvienišosvalstybės,atvejui.Tačiau
mūsųdienomis,Lietuvaiintegruojantisįeuroatlantines
struktūras,josgeopolitinisįvertinimasgali,ogalirturi
keistis.Kadtaibūtųįmanoma,reikiaatliktipakitusio
vadinamojogeopolitiniokodoanalizęirapskritaileistis
įnaujasdetalesnesgeopolitikosstudijas.
Populiariaisuprantant,geopolitiniskodasyrastrate

giniųprielaidųvisuma,supantikokiąnorsvalstybęir
sudarantibazęjosužsieniopolitikai.Galimasakyti,kad
geopolitiniskodassudarytasišketuriųesminiųelementų
–valstybėsinteresų,išoriniųgrėsmių,jųįveikimostra
tegijosirtųinteresųsaugojimo„kainos“–įvertinimo.
Paprastaiišskiriamitrysgeopolitiniokodolygmenys:

vidinėssituacijos,galimybiųirinteresųįvertinimas;
artimųirtoliaugyvenančiųkaimynųstudijos(regio

ninis lygmuo),taippatirglobaluslygmuo,svarbus,
žinia,visųpirmavalstybėms,turinčiomsaiškiųglo
baliųinteresų.
Nesunkusuvokti,kadstrateginėaplinkakinta,tadir

geopolitiniskodasreikalaujaperiodiškaiatnaujinamo
tyrimobeicharakterizavimo,taippatirnepaliaujamų
geopolitiniųstudijų.Suprantama,kadgeopolitiniskodas
visąlaikąkintadėlto,kadkintavisosjosudedamosios
dalys–valstybėsinteresai,grėsmės,jųįveikimostra
tegijairprocesokaina.Tadbetkokiųstudijųpradžiai
svarbumokėtiapibrėžtiminėtasketuriaskododalis,
otainėralabaipaprasta,ypačšiandien,kainestinga
abejonių,arLietuvaapskritaiturikokiąnorsilgalaikę
strategijąarišlikimoirklestėjimoscenarijų.

***

Tačiaupirmiausiareikiaiškeltiklausimą,kurisgal
išpažiūrosirskambėspatetiškai,tačiauyraneapei
namas:kasgitaLietuva,nuokadaprasidedadabarti
nėsLietuvosgeopolitinėistorija,kuriostęsėjaiesame
šiandien?
Lietuvosgeopolitikosstudijosistoriniuaspektuturi

prasmętiktada,kaiesametikri, jogegzistuojaLie
tuvosgeopolitinistęstinumas.Jisneatsiejamasnuo
istoriniovalstybėstęstinumo,tačiaunėrajamtapatus.
Lietuvosistorijostęstinumoproblemayrageraižinoma:
psichologiškailietuviaisavąjavalstybelaikoLDKnuo
MindaugoikiVytauto,irnuoXIXa.pabaigosikidabar.
Mažaikasžinoirnorižinoti,kasvaldėLietuvąpoVy
tautomirties,kassudarėunijąsuLenkijairkasvyko
poto.Lietuviaigeraiinformuotiapielietuviųkarussu
kryžiuočiais,betlabaimažai–apieXV–XVIIIa.kon
frontacijąsuMaskvosKunigaikštija,žinoapieAlgirdo
nesėkmingąbandymąpaimtiMaskvą,betnežinoapie
sėkmingąžygįXVIIa.pradžioje.
Šieistorijossuvokimo„sava–nesava“kuriozaidaro

problemiškasirgeopolitikosstudijas.Geopolitikuiklau
simasskambataip:arvalstybėsinteresai,anksčiaubuvę
svarbūs,išlaikotęstinumą?Jeitaip,taikiekdabartiniai
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LietuvosinteresaisietinisuLDKinteresais,jeine,ka
darealiLietuvosgeopolitinėistorijaprasideda–1918,
1990m.,arnuonarystėsESpradžios?
Iškartotenkakonstatuoti,kadeiliniamlietuviui

smagupasigėrėtiVytautoDidžiojolaikųLietuva,tuo
patmetujisemociškainesijaučiaesąsatsakingasuž
dabartinėsUkrainosarBaltarusijos–buvusiosDidžio
siosKunigaikštijosteritorijų–likimą.
Turintgalvojedabarplintančiaslietuviųpastangas

užpildytispragassavoistorinėjeatmintyje,darnegalima
teigti,kaddabartinėLietuvanoriirgaliprisiimtiLDK
geopolitiniokodopaveldėtojosvaidmenį.Tokiuatveju
LietuvosgeopolitikosstudijaspakankapradėtinuoPir
mojopasauliniokaropabaigos,nuoLietuvos,panašios
įdabartinę.TačiaujeiLietuvaprasidėjotikXXa.,kas
buvoikijosirartas„kažkas“yravisainereikšmingas?
TikriausiainegalimelengvarankaistorijospradėtiXX
a.,juolabkadreikšmingiausiLietuvoskaimynaitone
daro.Beto,XIII–XVa.istorijaLietuvosnacionaliniam
orumuilabaisvarbi,irlietuviai,kitaipnegulatviaiir
estai,1918m.laikonevalstybėsįkūrimo,betatkūrimo
momentu.Jeikalbameapieatkūrimą,neišvengsimeir
kalbosapiepaveldą.
ŠiojeneaiškiojesituacijojebentfragmentiškaLietuvos

istorinėsgeopolitikosapžvalgayrabūtina.

***

Lietuvosgeopolitikosistorijapilnaklausimų,įku
riuosneatsakoneiistorikai,neipolitikai.Pradėkime
nuoto,kąistorikaipamena.Vadinamojiikimindauginė
Lietuvageopolitikospožiūriuyravienasmįslingiausių
Lietuvosgyvavimolaikotarpių.
Populiariistoriografija,politikosistorijamažaikątegali

pasakytiapietai,kasbuvoLietuvojeikiXIIIa.pradžios.
Pavarčiusistorijosatlasus,susidarokeistasįspūdis–da
bartiniųBaltijosvalstybiųteritorijabuvovienailgiausiai
išsilaikiusių„baltųdėmių“mūsųžemyne.Istorikaižino
RusiosirLenkijosvalstybes,betniekodaugiauapiebaltų
irfinougrųgentis,išskyrusprielaidą,kadjosegzistavo.
Baltijosvalstybiųpolitinęistorijąišesmėspradėjotik
RygosarKaraliaučiausmiestųįkūrimas.XIIIa.prasidė
jusekspansijai,ėmėaiškėti,kadbaltųirfinougrųgentys
buvoBaltijosjūrosrytiniamekrante.
Kodėltokia„baltadėmė“Europojetaipilgaiišliko?

KodėlBaltijospakrantėnesukūrėžinomesnėsvalstybės,
kodėlbuvoneprijungtapriepalygintigeraiorganizuotų
RusijosarLenkijosvalstybių,kodėljasaplenkėvikingai
irikiXIIIa.–netryžtingikrikščioniųmisionieriai?
Atsakymaidaugiausiaapipintimitais,pradedant

pasakomisapieneįžengiamusmiškusirnepaprastai
narsiuskarius,baigiantciniškomisremarkomisapie
tai,kadbaltųgentysbuvoregionochuliganaiirplėšikai,
irsujomistiesiognenorėtabendrauti.Neinepapras

tonarsumo,neiekstremalauschuliganizmoversijos
neįtikinaantropologiškai–kasgalėjo lemti tokius
išskirtiniusbruožus.Mąstantgeopolitiškai,susidaro
įspūdis,kaddabartinėsLietuvosirjosapylinkiųteri
torijatikriausiaibuvovisiškainepatraukli:permažos
upės,nedidelisgyventojųtankis,t.y.nepatrauklirinka
irmenkastechnologijoslygis.Netprasidėjuskryžiuo
čiųirkalavijuočiųekspansijai,DauguvosarPriegliaus
vandenskeliaiatrodėpatraukliauneiNemunas;Me
meliomiestovisiškaipakako,poreikisužimtidabarti
nęLietuvąnebuvotoksdideliskaipPrūsijosirvėliau
atsiradusiosLivonijosatveju.Geopolitikai,netikintys
ypatinganarsaarmorale,konstatuotų,kadLDKsu
sikūrimą,stiprėjimąirekspansijąįRytusveikiausiai
įgalinojossantykinisgeopolitinisnepatrauklumasir
Vakarams,irRytams.
PagalAlfredoMahanoapibrėžimą,LDKbuvotipiš

kiausia,kokiątikįmanomarasti,sausumosvalstybė.
VytautoDidžiojolaikaisabijūrostebuvotikgeografinės
padėtiessimbolis,betneišreiškėkokionorsekonominio
intereso.Lietuvasugebėjoabsoliučiainepasinaudoti
nėvienaiš jūrų.Juodojirealiaitebuvomenkasisto
rijosepizodas,oPalangos–Šventosiosruoželisprie
Baltijos–ekonomiškaivisaineperspektyvuskrantas.
Lietuvaneturėjoneinorskiekpastebimesniouosto,nei
laivyno,otai,kasvadinamatarptautineprekyba,buvo
vienmažareikšmisekonominisreiškinys.Kalbosapie
svarbiusHanzosprekyboscentrusLietuvojegerokai
perdėtos.XIXa.formaliaiprijungusLietuvospajūrį
prieKuršogubernijos,išesmėsniekasnepakito.
RealusLDKgyvenimas,atskiraiarAbiejų tautų

Respublikossudėtyje,sukosiveikiauVilniaus–Gardi
no–Polockotrikampyjeirnetolijo,palikdamasŽemaiti
jaiprovincialiosautonomijosstatusą,irtaiaiškiaunurodo
Lietuvos–kaipimperijosirsilpnosneperspektyvios
valstybės–statusą.TurintgalvoješįLietuvosgeopolitinį
neperspektyvumą,irpridūrusetninį,religinįirkultūrinį
margumą,politinįchaosą,josegzistavimasikiXVIIIa.
pabaigosgalibūtilaikomasstebėtinulaimėjimu.
Šiojevietojenorėtųsipaminėtiduįdomiusgeopoliti

niusmomentus.
Pirmasis–britųgeopolitikosklasikoHalfordoJohno

Mackinderiomokymasapiesvarbiausiąpasauliovietą
–Heartlandą,–vietą,kuriąreikiakontroliuoti,norint
kontroliuotivisąpasaulį.Mackinderis,persavogyve
nimąpateikęsnevienąžemėlapį,kuriamepažymėtata
svarbiausiojivieta,paaiškino,kaipjąreiktųužvaldyti.
Heartlandas–taiišesmėsRytųEuropaarjosdalis.Vi
suosežemėlapiuoseLDKpriklausoHeartlandui,maža
to,yražemėlapių,kuriuoseHeartlandasbeveiksutampa
su„VytautineLietuva“.Tadmąstantglobaliai,buvusi
LDKbuvogeopolitiškainepaprastaireikšmingavieta.
Neperspektyvirealiaiirreikšmingateoriškai.Galima
spėlioti,kaipginutikoLDK–arvalstybėneišnaudojo
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turėtogeopolitiniošanso,arteorija,tokįšansąpra
našavusi,buvoklaidinga.Taidarvienageopolitinės
Lietuvosistorijosmįslė.
Antrasmomentas–politinėistorinėmisija,kuriąkelis

šimtmečiusvykdėLietuvaarRespublika,Vakaruose
dažniausiaitebesuvokiamakaipLenkijos(arlenkiška)
valstybė.RusijatapoEuroposvalstybetada,kainusil
poarišnykoLietuva.KotrynaIIišdrįsovadintiRusiją
Europosvalstybetiktuomet,kaijiįsitvirtinobuvusioje
Livonijoje,orealiaitapoEuropa(arEuroposproblema?)
tikpoRespublikospadalijimų.Lietuviai,išmokytiisto
rijostarpukarioLietuvosirsovietinėsemokyklose,žino,
kadLietuvasaugojoRytusnuokryžiuočių,oVakarus
–nuomongolų,tačiausvarbiausiaLietuvosgeopolitinė
misijabuvoEuroposatskyrimasnuo...MaskvosKuni
gaikštijos.LDK,pagalsavopačiosapibrėžimą,buvusi
netiklietuviųargudų,betirrusųvalstybė,ikisavo
egzistencijospabaigosnesutikoatiduotiMaskvosKuni
gaikštijairusų,kaipetnoso,reprezentavimomonopolio.
LietuviamsMaskvosrusai–maskoliai–skyrėsinuo
tų,kuriegyvenoLDK.IšesmėstiksunaikinusLietu
vąMaskvade fac totapoRusija.Beabejo,nevienas
šiojevietojepaklaus,galneišsprendžiamosRusijos
problemossprendimoraktasyra...Vilniuje?Praeities
Lietuvanepateisinojaisuteiktosgeopolitinėsmisijos
būtiHeartlanduirkontroliuotirusus,tačiaugaltokią
misijądargalisusigrąžinti?

***

TarpukarioLietuvosvalstybė,sutokiomisrealiomis
ribomis,kokiasgaliausiaiįgavotrečiamedešimtmetyje,
dėlsuprantamųpolitiniųmotyvųLietuvosrealiąjasos
tinetapusKaunui(oneKlaipėdai),pasirinkodabarjau
mažoskontinentinėsvalstybėlėsgeopolitinįlikimą.
Tokiosvalstybėsrai son d’êtregalėjobūtitiktautišku

mas.Nenuostabu,kadtautinėmisidėjomisarmitaisir
buvoprisodrintairistorija,irgeografiniaisiekiniai.Vil
niaus,KlaipėdosarGardinoreikalingumasdažniausiai
buvogrindžiamasistorijosirkultūrospaveldo,oneeko
nominiais,kariniaisardarkokiaisnorsargumentais.
Nenuostabu,kadjauminėtuoseKazioPakštodarbuose

daugiausiarūpinamasiLietuvos,kaiptautinėslietuvių
valstybės,geopolitiniukodu.Pakštosupratimu,lietu
viaikaiptautagyvenasantykinaipavojingojepasaulio
vietoje–interesųtrynimosizonoje.Geopolitikasa pri ori 
suteikiaLietuvaimažostautosstatusą,tadirpatarimai
lietuviamsgerokaipesimistiški.Nepalankiaigeopoliti
kaiPakštassiūlopriešpriešintiprotingąpolitiką,kasde 
fac tobūtų„geraisureguliuotaekonomika“,geranoriški
santykiaisukaimynaisirpasaulio„viešpačiais“,nesutei
kiantjiemspretekstokištisįLietuvosvidausreikalus.
ŽymiausiasLietuvosgeopolitikasaiškina,kaipmažai
tautaikovotiužsavoišlikimą,irjosiūlymaiganades

peratiški.Tenkakonstatuoti,kadpakštiškageopolitika
vyravoilgusdešimtmečiustarpukario,sovietiniuirnet
posovietiniulaikotarpiu.Lietuviaisusitaikėsuminti
mi,kadjieyramažakovojantitauta,amžinaididžiųjų
kaimynųskriaudžiama.VisiaplinkuistengiasiLietuvą
užvaldyti,jaipakenktiarjąapgauti.
Žinia,kadPakštassiūlėBaltoskandijosidėją,tačiau

patspripažino,jogtaigeidžiamas,betmažaitikėtinas
sumanymas.IšankstinėssąlygosBaltoskandijai–vi
siškosgrėsmės išRytųnebuvimas irvisosEuropos
garantijosBaltoskandijosneutralitetui.
StasysŠalkauskisstraipsnyje„GeopolitinėLietuvos

padėtis“1938m.„Židinyje“rašė,kadLietuvayraRytųir
Vakarųantagonizmozonoje,noribūtiVakarais,tačiau
daugkuosusietasuRytais.Jiyraparibiovalstybėir
jainulemtasneutralitetolikimas.
StanislovasTarvydasveikale„Geopolitika“taippat

matoliūdnąLietuvossituacijątarpgalingųvalstybių
irsvarsto,kaipLietuvaitaptitiltu,irlabaitvirtu,tarp
VakarųirRytų.MakinderiškasHeartlandasaukojamas
idėjaikaipnorsatgautiVilnių,išlaikytiKlaipėdą,stip
rintisavounikaliąkultūrąbeitautosintelektualinį
potencialą,tikintisgeresniųlaikų.
Kaikurie,vadinkime,tautiniųgeopolitikųteiginiai

atsiradoneatsitiktinai.VidurioEuropapo1918m.
realiaibuvobuferinėzonatarpVakarųirSSRS.Yra
teigiančių,kadjibuvobuferis,tramdantisVokietijos
revanšistinesužmačias.Buferiniųvalstybiųkoncepcija
griuvopo1945m.,kaiėmėleistis„geležinėuždanga“.
Pastarojipadalijonetiksausumą,betirBaltijosjūrą.
Ji tapotokia,kokiabūnaįsivaizduojamasausumos
imperijųkūrėjų(skirianti jūra).Toksstatusasdarė
Baltijosjūrąneefektyvią,kitokią,neiįsivaizduotųjūros
valstybės(jungiantijūra).Po1989m.,SovietųSąjungai
nusilpus,betnepraradussavokarinėsgalios,buferinės
zonoskoncepcijavėlsavitaiiškilo.VakaraipalaikėSSRS
nusiginklavimą,betneskubėjopriimtiVidurioEuropos
šaliųįsavosaugumosistemą–NATO.

***

1990m.LietuvosRespublikataippatturisavųgeo
politiniųypatybių.Paradoksalu,betšiandienpatiems
lietuviamssunkuapsibrėžti,kokiamEuroposregionui
jiepriklauso.JeibandysimeLietuvąpriskirtiŠiaurės
Europai,patirsime,kadtaibūtųpatipiečiausiaŠiaurės
Europosvalstybė,savąjakatalikiškatradicijavisiškaine
pritampantiprieprotestantiškosskandinavųaplinkos.
NeretaiLietuvapriskiriamatradicineiVidurioEuro

pai,tačiautokiuatvejujitampašiauriausiutoregiono
pakraščiu,nelabaipanašiuįhabsburginįEuroposcentrą.
VilniųgalirgalimakaipnorslygintisuKrokuva,bet
sutokiaVidurioEuropa,kaipBudapeštasarZagrebas,
–jaužymiaisunkiau.
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GeografiškaiLietuvągalimapriskirtiirRytųEuropai,
tačiautadareikiamanyti,kadjitokiotipošaliskaip
Rusija,BaltarusijaarkokianorsMoldova.Politiškaitai
nelabaiviliojantispasirinkimas.Na,darliekavisai„spe
cifinis“regionas–Baltijosvalstybės,tačiautaiveikiau
politikos,onegeopolitikosdalykas:Baltijosvalstybės
yranekasnorskitakaiptikEuroposvalstybės,kurį
laikąbuvusiosokupuotosSovietųSąjungos.
Palikusnuošalyjeregionus,galimateigti,kadLie

tuvašiandientokia,kokianebuvo
niekad:pirmąkartą istorijoje ji
turiVilniųirKlaipėdąvienume
tu,Klaipėdatampalietuviškuirį
Lietuvąintegruotuuostu,sostinė–
Vilnius–atsiduriašaliesRytuose.
Kadaisesumanytasbūtimetropo
lijaGardinui,Minskui,Polockui,
jis priverstasbūtimetropolija
Šiauliams,Kaunui,Alytui.Tokia
Lietuvaintegruojasiįregioną,ku
riameBaltijosjūratampavidaus
vandenimis,t.y.tampajungiančia,
oneskiriančiajūra.
Suprantama,kadtokiojesitu

acijojeLietuvai labainaudinga
„atsisukti“ įBaltijos jūrospusę,
nenuostabu,kadinteresaidažnai
imasuktisapieKlaipėdą,jitampa
santykinaipatraukliirreikalinga
vieta.Taipozityvusženklas,ro
dantisrealiąLietuvosreorganiza
cijąjūrinėsvalstybėsidėjoslink.
Kitavertus,įdomiojesituacijoje

atsiduriaVilnius.JeiESpasipildysdešimtimišalių,be
sitikinčiųtaptiSąjungosnarėmis2004m.,Vilniustaps
toliausiainuojūrosnutolusiasostinetarptųESšalių,
kuriospriėjimąpriejūrosturi,beilabiausiaiįRytus
nutolusiESšaliessostine(išskyrusKiprą–salą–ir
Bulgariją,kuriosnarystėnukeltavėlesniamlaikui).
Beje,Rygospajūris,oneKlaipėda,yraarčiausiaiVil
niausesantiskrantas.
Turintgalvoje,kadorientuotaįjūrąLietuvaniekada

istorijojenebuvo,dabartinėreorientacijayratikras
geopolitinisvirsmas.Toksvirsmastaippatskatina
irdidesnįvalstybėsatvirumą,nevienpolitinį,betir
ekonominįbeikultūrinį.

***

XXIa.pradžioje ryškėjanaujigeopolitiniokodo
bruožai.Suprantama,kadtaivisųpirmaglobalizacija,
informacinėvisuomenė,šiuolaikinėskomunikacijos.
Jienevienodaiveikiaatskiruspasaulioregionus,ta 
čiau Lietuvosneišskiria išbendroVidurioEuropos

konteksto.Reikia tikėtis,kadartimiausiojeateity
je Lietuvaglobalausgeopolitiniokodoatžvilgiu liks 
„vienaiš“,onekuonorsypatingasavoregionošalimi.
Kaskita–regionogeopolitiniskodas.Jeigupriim

simetai,kadatsigręžiameįBaltijosjūrosgeopolitinę
erdvę,turimekonstatuoti,kadesamedalis50milijonų
žmonių,„orientuotų“įBaltijosjūrą.Savoruožtumūsų
Ma re Bal ti cumregionąsupadaugiaukaip300Vakarų
irapie250milijonųRytųeuropiečių.Tačiauskaičiai

darnedaugkąsako.LietuvairBaltijosregionasyrata
Europosdalis,kurplečiasiESirNATO,kurformuojasi
naujaVakarųirRytųskiriamojiriba.Tadiškylapasi
rinkimaskuriojepusėjebūtiarpusėsnesirinkti,t.y.
suformuotinacionaliniųinteresųkomponentąnaujame
geopolitiniamekode.
Lokaliulygmeniutaippatesamevisainaujojesituaci

joje.Turimegalimybęapsispręsti.Priešpusęamžiaus,
kaigalimybėpatiemsspręstinutrūko,Lietuvaatsirado
kitokiojesituacijoje–turikituskaimynusirkitokius
santykiussujais.Lenkijaišpavojingiausiokaimyno
tampastrateginiupartneriu,Vokietijageografiškai
gananutolusi,Lietuvarengiasiturėtiilgąišorinęsu
vienytosEuropossieną.
Argeografijavisdarsvarbi?Kalbantysapieglobali

zacijąirnaująsiastechnologijasneretaistengiasisu
menkintigeografijosreikšmęirturitampakankamai
argumentų.Žinantys,kadvalstybiųgaliapriklauso
neviennuokarinėsarekonominėsgalios,betnuosėk
mingųsąjungųir intelektiniopotencialo,geografijos
galiątaippatturėtųsumenkinti.Tačiaukieklokalesni

JAV kairiųjų visuomenės sluoksnių „Vieningo pasaulio“ sąjūdžio parengto 
„Pokario naujojo pasaulio žemėlapio“ (1941 10) fragmentas. skelbiama pagal 
Kazio Pakšto publikaciją, in: Aidai, 1954, nr. 5
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dalykai,tokiekaipNATOnarystėsproblemos,susiju
siossugeografiniuRusijosartumu,tranzitoklausimai,
kuriuossąlygojageografinisvienosRusijaipriklausan 
čiosdaliesatsiskyrimasnuokitos,neabejotinairodo,
kadgeografijaišliekasvarbi.

***

KokiagigaliarprivalobūtiLietuvosgeopolitika?
Kaipminėjau,modernigeopolitikanėrasukurta,ta
čiaupolitikų,politologųiršiaipbesidominčiųpolitika
svarstymuosegalimaišskirtimažiausiaitrisgeopoli
tiniomąstymosroves.
Pirmoji–taietninisizoliacionizmas,savitasPakšto

idėjųtęsinys.Antroji–europeriferinisfatalizmas.Tre
čioji–euroatlantinisaktyvizmas.
Pirmosiosidėjosšalininkųgretosganagausios.Jos

atstovaiteigia,kadNepriklausomybęatgavusiLietuva
yramaža,silpnavalstybė,apsuptanetikstipresnių,
betiragresyviųjėgų,iresantibemažtiekpatnesaugi,
kaipirtarpukariu.Galimateigti,kadtaiišdaliessėk

mingaspraėjusiošimtmečiopabaigosapibūdinimas:
Lietuva–mažosvalstybėsapibrėžimąatitinkantišalis,
ekonominiopragmatizmoirnaudosbesivaikančiame
pasaulyjeneturinti ištikimųsąjungininkųirgalingų
užtarėjų,kukliaibesitikinti,kadbemažstebukluiįvy
kus,galėstaptisavotiškutiltutarpVakarųirRytų.
Kalbantapievisdarpopuliariątiltoidėją,reikiakons

tatuoti,kadidėjapatraukli, jeipriimameprielaidas,
kadLietuvanepriskiriasavęsnėvienaiišpusių, jei
norimebūtipasyvūsstebėtojai,jeijaučiametamtikrą
grėsmęišabiejųpusių.Taidideledalimipasiteisinimo
dėlnesėkmių,pasyvumoirneryžtingumoideologija.
Geografiniaisvarstymaiapietai,kadperLietuvąeina
trumpiausitransportokeliai,kadjituripakankamai
išplėtotąinfrastruktūrą,nėrareikšmingi,jeisavoge
opolitineprigimtimiLietuvanesijaučianorintibūti
tranzitovalstybe.Neapsisprendžiantibūtivienokurio
nors„kranto“,one„tilto“valstybe,Lietuvairtoliaulie
kavieniša,nuokaimynųpriklausomašalis.
Etninioizoliacionizmoidėjosšalininkai,kaipirka

daiseKazysPakštas,mano,kadLietuvosvalstybės
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rai son d’êtretebėrastiprustautiškumojausmas.In
tegracijaįES,jųmanymu,yrapavojingaišpuoselėtam
tautiškumojausmui,kurislemiašaliesišskirtinumą.
Taipgeopolitiškaimąstantdaugvietosliekairmitinei
Baltijostautųvienybei,irromanizuotaiistorijai.ESyra
negerairtodėl,kadpašaipiaižiūriįizoliacionistųuto
pijasturėtiLietuvą,nepaprastaiprotingųintelektualų
valstybę,valstybę,kuriojenesamanusikalstamumo,
kuriosekonomikaparemtatautinėsmeilėsiretninio
susitelkimodvasia.Suprantama,kadLietuvos,kaip
ypatingosvalstybės,neutralitetaslaikomaslogiškiausia
irprotingiausiabūsena,tačiaudabartinėjepavojingoje
tarptautinėjesituacijoje integracija įNATOgalima.
Tačiau,daugelioetninių izoliacionistųnuomone,ta
narystėturibūtivienpusė:NATOprivalogintiLietuvą,
taiorganizacijosmoralinėpareiga,oštailietuviamsne
reiktųdalyvautiNATOmisijosekurnorsAfganistane
arBalkanuose–taitolinuoLietuvosirneturinieko
bendrasuLietuvosgyvybiniaisporeikiais.Apskritai
visųdidesniųvalstybiųpolitikayraagresyviiregois
tiška,tadvisųjųreikiasaugotis.Izoliacionistaimato
idealiąLietuvąneEuroposdalimi,betkažkaippozity
viaiišsiskiriančiąišEuroposkonteksto.Tadįvairios
Šiaurėsšalių,Šiaurės–BaltijosarVidurioEuroposšalių
bendravimoformosnėrakuonorsreikšmingos.Veikiau
atvirkščiai,josmenkinageopolitinį,kultūrinį,istorinį
irbetkokįkitąLietuvosišskirtinumą.
Labaipanašu,kadjeiESbeiNATOplėtraneįvyks,

Lietuvagalitaptiizoliuota,„vieniša“,silpnavalstybė,
neturinti jokiosviltieskompensuotisavosilpnumą
idealiai funkcionuojančiosbendruomenėsvaizdeliu.
TokiaLietuvabūtųištiesitinneatsparinacionalizmui
irgalimomsautoritarinėmspolitikųambicijoms.
Kitųdviejųgeopolitiniomąstymosroviųatstovaimano,

kadLietuvaturėtųkuogreičiauatsisakytineutraliosar
tiltovalstybėsidėjosirbūtisavajame–„vakariniame“
krante,būtiVakarųEuroposdalis.
Europeriferiniamsfatalistamspriskirtinitie,kurie

mano,jogizoliacionizmasirneutralitetasbūtųLietuvai
pražūtingas.Lietuvaibūtinaintegruotis,jeigalimairį
ES,irNATO,arbentįvienąšiųstruktūrų.ŠitaipLietuva
geopolitiškai„pabėgtų“nuoRusijosirapskritaiRytų.
TokiaLietuva,deja,taptųirilgąlaikąliktųVakarų

pasaulioperiferija,BriuselioarVašingtonovaliosvyk
dytoja,nors,kitavertus,galimybėsekonomikosraidai
pagerėtų,osaugumogarantijosdidintųpasitikėjimą
šaliesgalimybėmis.MinėtabūsenanegarantuotųLie
tuvaivisiškosaugumo,kadangi,būdamaprovincialus
pakraštys,šalianenuspėjamosRusijosirpavojingos
Baltarusijos,pasmerktaamžinamatsilikėliovaidmeniui,
ogalitaptiirkokiųnorsgeopolitiniųmainųobjektu.
Europeriferiniomąstymoapologetaiskatinainteg

racijąirkuospartesnęekonominęraidą,norėtųremti
demokratėjimoprocesusRusijojeirBaltarusijoje(tada

saugiau),viltingaimatoUkrainąkaipgalimągeopoliti
nęRusijosoponentę,mielaidalyvaujaBaltijosšaliųar
Baltoskandijosbendrystėse.Kitaiptariant,juomažiau
geopolitiniųproblemųyraLietuvosapsuptyje–regio
niniamegeopolitiniamekode,juogeriau.Pripažindami
didžiųjųvalstybiųagresyvumąiregoizmą,aptaria
mosidėjosšalininkaimano,kadLietuvaturiaiškiai
pasirinkti,kuriedidiejiyra„savi“,kurie„svetimi“.
Svetima,suprantama,Rusija,sava–EuropairJAV.
Europeriferiniaifatalistaimano,kadteigiamaispasie
kimaisreiktųlaikytiLietuvosdalyvavimąregioninėse
ekonomikosarpolitikosforumuose,visataipadeda
jaustisnetokiaprovincialiavalstybe.
Na,ireuroatlantinisaktyvizmas.JošalininkaiLietu

vosgeopolitikąprojektuojaLietuvai,įsijungusiaitiekį
ES,tiekįNATO.Svarbiausia–Lietuvaturineašaroti
dėlsavonevasaugumuipavojingosgeopolitinėspadė
ties,oaktyviaidalyvautisprendžiantlokaliasproble
mas,tiesiogtaptinepamainomasprendimodalimi.
Kitaipnegueuroperiferiniaifatalistai,aktyvistaima

no,kadLietuvosproblemiškasgeopolitiniskodasyrane
problema,obūtentvilčiųteikiantisšansasLietuvai.Ji
turiimtiskuodaugiauregioninėspolitikosiniciatyvų
irnegailėti investuoti įdiplomatiją.Baltarusijayra
valstybė,keliantiypačdaugproblemų,oLietuvabene
vienintelė,kurimokajasspręsti.JuolabiauRusija
yrakonservatyvikontinentinėvalstybė,juosvarbes
nėyraLietuva,nesjisėkmingaisprendžia„rusiškus“
klausimus.Lietuva–nevienaBaltijosvalstybių,o
didžiausiojijų.LietuvaireikiabūtiESirNATOnare
tokiomissąlygomis,kadnarystėbūtųneatšaukiama.
Irneekonominioaugimoskaičiai,opolitinioreikalin
gumoveiksnystaptųsvarbiausias.
Prisiminęistoriją,aktyvistaimano,kaddabartinė

Europosintegracijaišdaliesatgaustąmisiją,kurią
LDKvykdėikiXVIIIa.pabaigos.Rusijairjoskaimy
nėsturiskaitytissuESirNATOplėtrairsuprasti,kad
jos–Rusijos–egzistavimasnėrakokianorsamžina
realybė.KaipnekartąsakėZbigniewasBrzeziñskis,
Rusijaturijausti,kadamžinasgeopolitinismonopolis
jainėrasuteiktasvisiemsamžiams.Būdamademok
ratijospavyzdžiu,natūraliaieksponuodamaEuropos
integracijoslaimėjimus,Lietuvatolesnėjeperspektyvoje
galibūtipavyzdyssavoRytųkaimynams.
EuroatlantinisaktyvizmastartųsudieXXa.Lietuvos

geopolitikai,paženklintai romantiškos folklorinės
kultūrosirmitinioišskirtinumoženklu.Taižingsnis
įnežinią,kurivilioja,betnesuteikiajokiųišankstinių
sėkmėsgarantijų.Lietuvajaudešimtmetų,galnetpa
titonežinodama,dedapamatusbūtenttokiainaujojo
geopolitiniokodotraktuotei.2002m.pabaigospolitiniai
sprendimaigalipadrąsintitokiusžingsnius,galbūtnet
išryškintinaujuskodokomponentus.Neatsitiktinaipo
litiniolaukimoLietuvoješiemetkaipniekadadaug.
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istorija

Didžiųjųvalstybių slaptieji sandėriaimažesniųjų
arsilpnesniųjųvalstybiųsąskaitanėrakažinkokia
istorinėretenybė.Kaipkomentuodamasvienątokių
sandėrių,vad.Molotovo–Ribbentropopaktą,taikliai
yrapasakęsvienasjoautoriųViačeslavasMolotovas,
„būtųneteisingaperlenkti,tačiautarpsocialistiniųir
kapitalistiniųvalstybių,jeijosnoripasiektisusitari
mą,egzistuojaperskyra:čiayrajūsųinteresųsfera,o
čia–mūsų“1.Tiesa,realiaitokspasauliopasidalijimas
į„kapitalistinę“ir„socialistinę“ar„laisvojopasau
lio“ir„komunistinę“stovyklasėmėegzistuotijaupo 
Antrojopasauliniokaro,pokitų,Teherano,Jaltosir
Potsdamo„sandėrių“.ŠtaiJaltaapskritaiyratapusi
bendriniuamerikiečių irsovietų (rusų)susitarimų
vardu;kaipantrojiarveikiauntojiJaltaLietuvos
žiniasklaidojebuvolinksniuojamasiršiųmetisWil-
liams ir Ju kos „sandėris“.Pažymėtina,kad tokie
slaptiejisandėriai–pradedantnuolokaliųekonomi
niųsandoriųapeinantmažomsšalimsypačsvarbias
demokratinesviešumotaisykles,baigiantgeopoliti
niais„interesųsferų“atribojimais–dažniausiaiarba
sumažina,netnuimailgalaikęįtampą,arbaišspren
džiaįsisenėjusiasinteresųsankirtosproblemas,arba
tiesiog legalizuoja faktinįsta tus quo.Slaptaisiais
sandėriaispaprastainesiekiamalikviduotitegulir
mažų,silpnų,betvisdėltonepriklausomųvalstybiųir
pasidalytijųteritorijų.Mattokiusdalykusteįmanoma
darytiviešai irnetarpiškai–taipuikiaimatytikad
iriš1938m.MiunchenosusitarimųtarpVokietijos,
Anglijos,Prancūzijos ir ItalijosdėlČekoslovakijos
teritorijosapkarpymoVokietijos(eventualiaiirLen
kijosbeiVengrijos)naudaiarba„klasikinių“Abiejų
TautųRespublikostrijųpasidalijimųtarpRusijos,
PrūsijosirAustrijos,pasibaigusiųiškilminguvals
tybėslikvidavimu.
TačiaubūtentpagaltokįtiesioginioLenkijos–Lie

tuvosvalstybėspasidalijimoprovaizdįdažnaiirsuvo
kiamasminėtasisMolotovo–Ribbentropopaktas,kurio

vaizdinysponacionalinioatgimimosąjūdžiųkovųdėl
istorijos,Sienosgriuvimo,Baltijoskelioirpan.tvirtai
įsišaknijoRytųEuropostautų(taigiirmūsų)istorinėje
savimonėje.SlaptiejiprotokolaidėlVokietijosirSSRS
in te re sųatribojimosykiuirreiškę(išankstinį)ištisos
grupėsRytųEuroposšaliųte ri to ri jų pa si da li ji mą, ir
esmingainulėmęjųvalstybingumožlugimą.Pagrindi
nėtokioradikalausinterpretavimopriežastisyrata,
kad„Molotovo–Ribbentropopakto“artiesiog„slaptų
jųprotokolų“varduyraapibendrintaivadinamivisi
1939–1941m.sovietų–naciųslaptiejisusitarimai.Tačiau
jeiper1939m.rugsėjoderybasdėlDraugystėsirsienų
sutartiesMaskvojenaciųirsovietųšulaiištiesųatliko
begėdiškus(tiesa,jauvisiškaiabiejųpusiųokupuotos)
Lenkijosir(laisvos)Lietuvosteritorijųmai nus,o1941
m.sausiosandoriunetgipre kia voLietuvosteritorijos
gabalu,tainebūtinaiperpirmąjį,19390823,sandėrį
jiepasidalijoRytųEuropą.
ŠtaikalbantapieBal ti jos šalis–Suomiją,Estijąir

Latviją–Vokietijos–SSRSNepuolimosutartiesslaptuo
juprotokolupriskirtassovietineiinteresųsferai,būtų
neteisingateigti,kadVokietijatada,rugpjūčiopabaigoje,
eksplicitiškaisutikosujųinkorporacijaįSSRSarbent
slaptasusitaikėsujųneišvengiamasovietizacija(kokia
buvoatlikta1940ųjųvasarą).Vokietijašiuoprotokolu
Baltijosšaliųatžvilgiusovietamsnesuteikėesmingai
didesniųteisiųneiAnglijairPrancūzijaper1939m.
vasarąvykusiasderybasMaskvoje.Norspopastarųjų
irnebuvopasirašytajuridinęgaliąturinčiųsusitarimų
(beje,Paktoprotokolasjuridinėsgaliosirgineturėjo,
netgisusitariančiomsšalims),visdėltoVakarųšalys
pripažinorytinįBaltijospajūrįesantprivilegijuotaSSRS
interesųzona(žinoma,tikVokietijostolesnėsagresijos
irkaroEuropojeatveju).
Taspatpasakytina ir apieLietuvą,kuri 0823

Paktoprotokolubuvopriskirta(palikta?)Vokietijos
interesųsferai.VokietijaartėjančiokarosuLenkija
sąlygomis(irypačkaruiprasidėjus)galėjomėginti
irišdaliesmėgino:1)padarytiLietuvąsavomažes
niąja sąjungininke;2)paversti jąprotektoratu;3)1 ču ev, F., Molotov:Poluderžavnyjvlastelin, mosk va, 1999, s. 33.
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okupuoti jąkariniopasipriešinimopirmųjųdviejų
variantųrealizacijaiatveju.TačiauVokietijabenttuo 
me tutikrainesirengėpanaikintiLietuvosvalstybės
araneksuotijosteritorijos,irtokiųlaisviųjaiPakto
protokolutikrainepripažinosovietai.Taimatytiir
išpatiesprotokolo teksto,kurabipusėspripažino
Lietuvos interesusVilniauskrašte (žinoma,Lietu
vosneatsiklausus irnepaisant jospozicijos,kuri,
kaipparodė rugsėjovidurio įvykiųeiga,buvone
bendrininkautisuVokietijairSSRSjomsdalijantis
Lenkiją) „politiniųteritoriniųpertvarkymų“, taigi
Vokietijos–Lenkijoskaroatveju.
Būtentšiamkonkrečiamirneišvengiamamkarui 

(oneBaltijosšaliųlikimosprendimui)abiejųpusių
supratimuirbuvopirmiausiapritaikytaNepuolimo
sutartisirjosslaptasispapildomasprotokolas.Tiesa,
abišalystolaukiamoirneišvengiamokonfliktoisto
rinespasekmesirsavovėlesnįvaidmenįįsivaizdavo
visiškaiskirtingai.VokietijatikėjosiPaktulokalizuo
tikonfliktąsuLenkijairpaliktiVakarųšalisnuošalyje
RytųEuroposproblemųsprendimo,kurisslaptuoju
protokoluturibūtirezervuojamasišimtinaiVokieti
jaiirSSRS2.Bolševikųstrategaipriešingai,tikėjosi
(manėsitvirtaižiną),kadVokietijadėlLenkijosbe
viltiškaiįklimpsiantiįkarąsuVakarųšalimisirtaip
atversiantiišvaduojamojoRaudonosiosarmijosžygio
įEuropąperspektyvą.VisdėltotiekVokietijai,tiek
SSRStuometubuvoaktualiausiasLenkijosklausimo
sprendimas,irPaktassuprotokolučiatebuvopirmoji,
preliminari tosprendimostadija.Tadkol egzistavo
Lenkijosvalstybė,kol„lenkųklausimas“vokiečiųir
sovietųnebuvogalutinai išspręstas,Lietuva galėjo
jaustissaugi.
Lietuvospadėtisėmėaiškiaikistinuorugsėjovidu

rio–nedėlto,kadjiatsisakėžygiuotiatsiimtilenkų
kariuomenės jaubeveikapleistoVilniaus,o todėl,
kadsavokėslusLenkijosatžvilgiupagaliauatskleidė
SSRS.Sovietainetiksurengėgrandiozinį„išvaduoja
mąjį“žygįįRytųLenkiją(irVilniauskraštą),bet ir
iškėlėviešumonnacionalinįmotyvą: jienorįpovie
nustogusuvienytivakarųukrainus irbaltarusius. 
Kaipmatyti išrugsėjo22–25d.Molotovo irStalino
pasiūlymųVokietijai,tokįnacionalinį/regioninįprincipą
sovietaisiūlėpritaikytiirgalutiniamLenkijosbeikomp
leksiškamBaltijosklausimųsprendimui.Visoslenkų
etninėsžemėsturinčiosatitektiVokietijai,visasBaltijos
šalių„komplektas“–SSRS:tokiabuvoStalinogarsiojo
rugsėjo25d.siūlymoperleistiVokietijaiLiublinovai

vadijąirdalįVaršuvosvaivadijostarpVyslosirBugo,
užtaiVokietijaiatsisakantSSRSnaudaipretenzijųį
Lietuvą3,esmė.
Tokiamsovietųsiūlymuiapsvarstytiirsykiugalutines

Vokietijos–SSRSsienasbuv.Lenkijosžemėsenustatyti
rugsėjo27d.vakareįMaskvąiratvykoJoachimasvon
Ribbentropas.19390927–29joderybųsuStalinuir

MolotovuMaskvojerezultataimumspuikiaižinomi:
Lietuvapagal Vokietijos–SSRSDraugystės irsienų
sutartiesslaptąjįpapildomą(I)protokolą, išskyrus
nedidelįSuvalkijosruoželį,perėjoįSSRSinteresųsfe
rą,ominėtiLenkijosplotai–įVokietijos.Nėramums
didelėpaslaptisirderybųdėlLietuvosteritorijos1939
0927–29Maskvojeeiga,nesją jauperkitas,spalio
pradžiojevykusiasderybasKremliujeJuozuiUrbšiui
irVladuiNatkevičiuiganatiksliainupasakojotiepatys
StalinassuMolotovu(kaipgrobuonysvokiečiainorėję
pe re tjanut’Lietuvą,irkaipnepalenkiamiejibolševikai
juosšiuoklausimu„perspjovę“4).
Šiamenumeryjekaiptikirskelbiamekeletąrugsėjo

27–29d.derybųMaskvojedokumentų, ligitolnela
baiprieinamųarmažaižinomųplatesniamLietuvos
skaitytojųratui.Nors„lituanistiniu“aspektu juose
irnerasimejokiųnaujųšioLietuvai išties lemtingo
nacių irsovietųsandėriodetalių,šitaipprisiminti
sandėrįirverta,irnaudinga.Juolabkadjisikišiolkai
kienovisdarnenorimaslaikytipraeitimi:antaiš.m.

2 Plg. nak tį į rug pjūčio 24-ą į mask vą iš siųs tą , bet dėl tech ni nių kliūčių 
iki su tar ties ir pro to ko lo pa si ra šy mo ad re sa to pa siek ti ne spė ju sią Hit le rio 
te leg ra mą, kur siūly ta atskiru komunikatu pabrėžti Ry tų Eu ro pą esant 
iš im ti ne Vo kie ti jos ir ssRs in te re sų zo na; Aktenzurdeutschenauswärti
genPolitik1918–1945, se rie d (1937–1941), Bd. Vii, nr. 201.

3 DieBeziehungenzwischenDeutschlandundderSowjetunion

molotovo–Ribbentropo pakto karikatūra Prancūzijos 
spaudoje (1939 10). skelbiama pagal E. topitschiaus 
knygą StalinsKrieg (Graz, 1998)

nACių iR soViEtų sLAPtuosius sAndėRius PRisimEnAnt

1939–1941, do ku men ten des Auswärti gen Am tes, Hg. von Al fred 
seidl, tübin gen, 1949, nr. 83.

4 Plg. nat ke vi čiaus pro me mo ria, in: Lietuvosokupacijairaneksija:
dokumentųrinkinys, Vil nius, 1993, p. 67–70; t. p. Juo zo urb šio ir ki tus, 
ant ri nių liu dy to jų, me mu a rus.



452 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2002 / 9–10

nERiJus šEPEtys

rugsėjo26–27d.neokomunistų/revanšistųgrupelė
RusijosDūmojekėlėsiūlymą(kelintąsyk?)anuliuoti
19390928Vokietijos–SSRSviešuosiusirslaptuosius
susitarimus,nevataipįtarptautinęarenągrąžinant
Vilniauskraštoteritorinėspriklausomybėsklausimą.
ČiaskelbiamivokiškiejiRibbentropo,StalinoirMo
lotovoderybųdokumentaiišpatpradžiųbuvoskirti
tiknacių lyderiųasmeniškamnaudojimui, todėl jų
patekimasįviešąšiuolaikinįlietuviškąjįdiskursągali
mumsatvertiįdomiųpatirčiųirsukeltinaujųminčių
apiedariršiandienįvairiaisrecidyvaistebegyvuojantį
totalitarinįgalvojimą,ypačapiebūdingussovietinioir
naciųgrobikiškųmentalitetųskirtumus,kurieturėjo
istorinėsreikšmėsmūsųšalieslikimui.Anuomet,1939
ųjųrugsėjopabaigoje,kaiLietuvosvalstybėslikimas
buvosprendžiamasMaskvoje,sovietųimperijoslyde

riaiturėjoiraiškųinteresą,irvisasgalimybestaptito
likimošeimininkais,oVokietija,atsidūrusikebliojeir
visiškaineperspektyviojekarosuVakarųdemokratijo
mispadėtyje,nebeturėjoneijėgųišlaikytiLietuvąsavo
rankose,neiaiškaussupratimo,kamjaitojiLietuva,kai
jaunebelikoLenkijos,reikalinga.Žinoma,žiūrintįvisą
Antrojopasauliniokaropatirtį,Lietuvaibuvovienodai
žalingasbeipražūtingasirazartiškaiavantiūristinis,
„genialių“akimirkosįkvėpimųbeimedžioklėsinteresų
vedamasnacistinisgalvojimasbeipolitika,irdidmeist
riškaistrateginis,planiniobiurokratizmopersunktas
sovietinismąstymasbeipraktika.Tačiaudarsvarbiau,
kadilgalaikėjeperspektyvojeabitotalitarinėspasau
linėsjėgospolitikosstrategijospasirodėpražūtingos,
oLietuvosnesikišimoį jokiusgaliosžaidimuskelias
–pergalingas.Tikėkimės,kadilgam. 
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istorija

i. stA Li no, mo Lo to Vo iR RiB BEn tRo Po dE-
Ry Bų mAsK Vo JE PiR mo Jo Po KAL Bio Vo Kiš KA-

sis už RA šAs (1939 09 27–28)

P.ReichoužsienioreikalųministrasatvykoįMaskvą
19390927prieš18h.JopirmaspokalbissuStalinu
irMolotovuprasidėjoapie22hirtruko3valandas.
Pokalbyje išvokiečiųpusėsdalyvavoambasadorius
grafasvonderSchulenburgas,išsovietų–ambasado
riusŠkvarcevas.Pokalbisvykolabaidraugiškaiirjo
konkretieigabuvotokia.
Išpradžiųp.Reichoužsienioreikalųministrasrusų

ponamsišsamiai išdėstėVokietijospozicijąAnglijos
beiPrancūzijosklausimuirpožiūrįįkaroįvykius.Ka
rasVakarųfronte,aiškinop.Reichoužsienioreikalų
ministras,ligišiolneatnešęsjokiųrimtųįvykiųirVo
kietijojevadinamastiesiog„bulviųkaru“.Prancūzai
pirmiausiakariaujažodžiais,irčiaypačišsiskirianti

agentūraHa vas.Prancūzijoskarinėsvadovybėspra
nešimaineadekvačiaiperteikiadalykųpadėtį.Faktas
esąstai,kadligišiolsveikasnamonesugrįžonėvie
nasprancūzų lakūnas, išdrįsęsperskristiVokietijos
sieną.AnglaikariaujaperInformacijosministeriją,
užsitarnaujančią„meloministerijosvardą“.Nėvienas
anglųkareivisirnėvienaslėktuvasligišiolištikrųjų
neįsijungęsįkaroveiksmus,jeineskaičiuosimeanglų
antpuoliopriešVilhelmshafeną,kuriamedalyvavo16
bombonešių,iškuriųįAngliją grįžotik6,o10buvo
numušta.NuotolaikoAnglijanebesiryžtantirengtiVo
kietijosantpuolių.Anglaiapsiribojantysproklamacijų
mėtymu,tikėdamiesitaipįvarytipleištątarpFiurerio
irvokiečiųtautos.Tačiautojieniekuometnepasieks,
irtokiebandymaiyralygiaitaippatpasmerktižlugti,
kaipireventualūssiekiaiatplėštiSovietųSąjungos
tautasnuoStalino.
[...]1

Fiurerisįsitikinęs,kadkarasgalibaigtistikmūsų
naudai.Jeimūsųpriešainorėtųtaikos,jiegalėtųją
gauti,ojeine,taimesesamepasirengęilgamkaruiir
esamematematiškaitiksliaipajėgūspasiektipergalę.
JeiAnglijanorintiilgokaro,jigalėsjįturėti;tačiau
mesturimepagrindomanyti,kadAnglijanenoriilgo
karo.(ČiaStalinasgyvaipritarėirpareiškė,kadirjo
manymuAnglijanenorintiilgokaro.)Vokietijaesanti
pasirengusisavosausumoskariuomenės,povandeninio
laivyno irkaroaviacijospajėgomissuduoti triuški
namussmūgiusAnglijai.Šibūtųpriverstasudaryti
Vokietijaipalankiątaikąirišeitiiškarogerokainu
silpusi.Anglijapuikiaisuvokiatokįpavojų,irnedera
rimtaipaisyti tvirtinimo,kad jiesantipasirengusi
trejųmetųkarui(irčiaStalinasdavėaiškųpritarimo
ženklą).
Dabar,pareiškėp.Reichoužsienioreikalųministras,

jisnorįspereitiprie3klausimų,kurieturėtųtaptikon
krečiuobjektuderybų,kuriųvestijisiratvykoįMaskvą.
Šieklausimaiyra:
1)tolesnėVokietijos–SSRSsantykiųplėtra;
2)galutiniosienųnustatymoklausimas;
3)Baltijosproblema,kurią,sprendžiantišvisko,so

vietinėvyriausybėkątikgriebėsiišesmėsspręsti.

1 to liau Rib ben tro pas gi ria si ga lin giau siais pa sau ly je Vo kie ti jos gy-
ny bi niais įtvir ti ni mais Va ka rų fron te.

LiEtuVos žLuGimo PRELiudAs
1939 m. rugsėjo 27–29 d. Vokietijos–ssRs derybų maskvoje dokumentai

Publikuojame 4 dokumentus, preciziškai nušviečiančius Vo-
kietijos Reicho ir sovietų sąjungos derybas maskvoje 1939 
m. rugsėjo 27–29 d. trijų dokumentų tekstai skelbiami ištisi, 
su nedidelėmis (pažymėtomis) kupiūromis, vieno dokumento 
–fragmentas (pradžia).
i ir iii do ku men tai – tai tik devinto dešimt me čio pa bai go je 
pri va čia me gra fo Fried ri cho Wer ne rio von schu len bur go ar-
chy ve ap tik ti vokiš  ko sios pu sės 27–29 d. Rib ben tro po de ry bų 
su sta li nu ir mo lo to vu pro to ko li niai už ra šai, pirmąsyk skelb ti: 
„der deutsch-sow je tis che Grenz- und Freund schaf tsver trag 
vom 28. sep tem ber 1939. die deut sche Auf zeich nun gen 
über die Ver hand lun gen zwis chen sta lin, mo lo tov und Rib-
ben trop in mos kau“, (Vorb. und Einl. von i. Fleis chhau er), in: 
Vierteljahrshefte fürZeitgeschichte, 1991 (39), s. 447–470; 
čia publikuojamas  kiek ku piūruo tas pir mo jo Rib ben tro po po-
kal bio su sta li nu ir mo lo to vu už ra šas ir ant ro jo už ra šo pra džia 
(ibid., s. 453–461). 
ii do ku men tas – jau kiek anks čiau vo kiš kuo se do ku men tų rin-
ki niuo se skelb tas ir bent kai ku riems lie tu vių iš ei vi jos ty ri nė-
to jams ži no ta Rib ben t ro po nak tį iš 1939 m. rug sė jo 27-os į 28-ą 
tarp mi nė tų jų dvi ejų po kal bių Krem liu je pa ra šy ta ir iš siųs ta 
te leg ra ma Hit le riui, čia vers ta iš: Hass, G., 23.August1939:
DerHitlerStalinPakt.Dokumentation, Ber lin, 1990, nr. 124, 
s. 237–239. iV dokumentas, publikuotas ne viename vokiškame 
rinkinyje, čia verstas iš Brügel, J. W., (Hrsg.; Einl.), Stalinund
Hitler,PaktgegenEuropa, Wien, Europaverlag, 1973, nr. 167 
(kupiūros originalo). tekstus iš vok. k. vertė NerijusŠepetys.
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Pirmuojuklausimu,pasakReichoužsienioreikalų
ministro,Fiureris įpareigojęsStalinui irMolotovui
pareikšti,kadjisvisuometmanęs, jogVokietijaturi
pasirinktiarbaVakarus,arbaRytus.Fiurerisvylėsiir
tikėjosi,kadsuAnglijaesąįmanomaužmegztidraugiš
kussantykius.TačiauAnglijašiurkščiaiatmetėdosnius
Fiureriopasiūlymus.Fiurerisįsitikino,kadneįmanoma
susitartisuAnglija, irkadtokssusitarimassužlugo
dėlviešpataujančiosAnglijoskastos imperialistinio
kietakaktiškumo.LiaudisAnglijojeapskritaineturin
tibalso.Taigiprieitaprieto,kadAnglijaėmusikištis
įVokietijosvidausreikalus,kuriejosvisiškainelietė,
irnetginuėjotaiptoli,kadpaskelbėVokietijaikarą.
FiurerioapsisprendimaspasirinktiSovietųSąjungą
išliekanepajudinamas,irkaipRe al po li tikatstovasFiu
rerisyratvirtaiįsitikinęs,kad,nepaisantvisųesamų
ideologiniųprieštaravimų,yragalimitikriilgalaikiai
draugiškiVokietijos irSovietųSąjungossantykiai.
Realūsabiejųšaliųinteresai,esantaiškiamvadovavi
mui,eliminuojanesutarimųprincipiniaisklausimais
galimybę.Pamatasvaisingamrealiamdraugiškam
bendradarbiavimuijaupadėtas.
Pirmiejišialinkmežengtižingsniaibuvosėkmingi.

Jeipasiektisusitarimaibusįgyvendinti,taiirbendra
padėtisbusvisiškaiaiški.BaigusikarąsuLenkija,
Vokietija įgijodidelįgabaląteritorijoskolonizacijos
[tikslams].TuoVokietijosteritoriniaipageidavimai
baigėsi.SovietųSąjungaipaskutiniai įvykiaiatnešė
gausiųvaisių:peržiūrėjuspadėtįBaltijosregione,So
vietųSąjungaiatsivėrėpriėjimasprieBaltijosjūros;
jaipavykosuvienytikraujogiminaičiusbaltarusiusir
ukrainus.Šiojeplotmėjenesamajokiųprieštaravimų,
galinčiųsukeltiVokietijosirSovietųSąjungoskivirčų.
Fiurerisnėrafantazuotojasirnesiekiaprisijungtiberi
biųteritorijų.KalbantapieSovietųSąjungą,jiesanti
tokiadidelė,kadnegalintiturėti jokiųkėslųkištisį
Vokietijosteritoriniusreikalus.Taigiesamapagrindo
pasyviaisuderintiabiejųšaliųinteresus.Kalbantapie
aktyviąjąklausimopusę[...]2,kaippasiūlymąjis,Rei
choužsienioreikalųministras,atsivežėprojektą,kurį
norėtųpateiktiponamsStalinuiirMolotovuiįvertinti
(čiaRibbentropasliepėrusiškaiperskaitytiponamsde
klaracijosprojektotekstą3).P.Reichoužsienioreikalų
ministraspridūrė,jogdeklaracijospasiūlymasnereiš
kia,kadVokietijaišSovietųSąjungoslaukiakarinės
paramos.Vokietija irvienasusitvarkytųsuAnglija
irPrancūzija.Deklaracijostikslas,priešingai,esąs
visopasaulioakysedokumentuotiVokietijosirSSRS

bendradarbiavimąirjųsutarimąpamatiniaisužsienio
politikosklausimais.
Antruoju–galutiniosienųnustatymo–klausimu

FiurerisišambasadoriausgrafovonderSchulenburgo
pranešimųsusipažinosusovietųpasiūlymais.Čiapa
stebėtinitokiedalykai.Lenkijabuvovisiškaisumušta
VokietijosVėrmachto.Vėrmachtoveiksmaiatnešė
vaisiųnetikVokietijai,betirSovietųSąjungai.Todėl
Vokietijoje laukiama,kadsovietųvyriausybėsutiks
išpildytitamtikrusmūsųpageidavimus.Fiureristvir
tailaikosi19390823Maskvojepasiektųsusitarimų;
tačiaujissavoužsienioreikalųministrąįgaliojosovie
tineivyriausybeipasiūlytiapsvarstytišitai:Sovietų
Sąjungaesantimilžiniškaneaprėpiamųgalimybių
šalis,tuotarpuVokietijaesantipalygintimažašalis,
kuriaipirmiausiatrūkstamiškoiranglies.Todėlmes
prašytumešiaisklausimais[sovietinėsvyriausybės]
nuolaidų.Slaptuojuprotokolubuvonustatytažinoma
skiriamojilinija4.Josšiaurinėjedalyjeesamaneaišku
mų.Sovietųvyriausybėspageidavimu,Vokietijospusė
iškartsutikojuospašalintipratęsiantnustatytąliniją
Pisosupėsvaga5,kasišėjonevisaiVokietijosnaudai.
TadVokietijos vyriausybėtikisi,kadsovietųvyriau
sybėpadarysnuolaidųjaidėlnaftostelkiniųpietuose,
Sanoaukštupyje.TopatiesVokietijosvyriausybėtikisi
irdėlteritorijosprieAugustavoirBaltstogės,nesten
estididelimiškomasyvai,kurienepaprastaisvarbūs
mūsųūkiui[...]6.
Derybų19390823Maskvojemetubuvopaliktairnepri

klausomosLenkijossukūrimoperspektyva.Pertąlaiką,
regis,irsovietųvyriausybėėmusilabiaulinktiprieaiš
kausLenkijospasidalijimoidėjos.Vokietijosvyriausybė
tokįpožiūrįpalaikoirtaippatyrapasiryžusinustatyti
tvirtassienas,nesirjimananti,kadsavarankiškaLen
kijabūtųnuolatiniųneramumųšaltinis.[...]
Trečiuojuklausimup.Reichoužsienioreikalųmi

nistrasišdėstėšitai.
IšambasadoriausgrafovonderSchulenburgoprane

šimųaiškėja,kadpastaruojumetusovietųvyriausybė
ėmėsispręstiiršįklausimą.Sutuoneabejotinaisusijusios
iršiandienėsderybos[Maskvoje]suEstijosvyriausybe.
VokietijospasiuntinysEstijojepranešė,kadSovietų
SąjungaEstijaipasiūliusikarinęsąjungą5metams
(Stalinaspatikslino–10metų),užtaipareikalaudama
suteiktisovietųkarolaivamsirlėktuvamsbazesEstijoje
beiglaudžiaibendradarbiauti.Taisuprastinakaippir
masisžingsnisrealizuojantBaltijosklausimosprendimą.
Vokietijašiuometuesantikaropadėtyjeirsveikintųlaips

2 to liau Rib ben tro pas pa siūlė to les nį ša lių ben dra dar bia vi mą gi-
lin ti an ti an gliš ka lin kme ir tai de monst ra ty viai pa reikš ti pa skel bus 
dvi ša lę de kla ra ci ją, kad Vo kie ti ja ir ssRs už im tą sias po zi ci jas gins 
dar niai ir kar tu. 

3 nepridedamas.
4 Kal ba ma apie 1939 08 23 Vo kie ti jos–ssRs ne puo li mo su tar ties slap-

tuo ju pa pil do mu pro to kolu at ri bo tas in te re sų sfe ras Ry tų Eu ro poje.
5 tai bu vo pa da ry ta 1939 08 25 mo lo to vui ir schu len bur gui pa si rašius 

1939 08 23 slap to jo pa pil do mo protokolo pa pil dymą.
6 Rib ben tro pas dar sysk pri mi nė vo kie čių in dė lį į grei tą Len ki jos 

klau si mo spren di mą.
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niškąBaltijosklausimosprendimą.Betkuriuoatvejune
abejotina,kadmesnesamesuinteresuotituo,kasdedasi
EstijojeirLatvijoje.Betmesbūtumedėkingi,jeisovietų
vyriausybėmusinformuotų,kaipjiketinantiišspręstišį
klausimųkompleksą,kadirVokietijosvyriausybėgalėtų
pagalpasiektussusitarimusužimtiatitinkamąpoziciją.
KaipmatytiišgrafovonderSchulenburgopranešimų,
sovietųvyriausybėišmūsųlaukiantiaiškauspritarimo
savokeliamiemssiekiams(Stalinaspastebėjo:„Mes
laukiamepalankausnusistatymo“).
PaskutiniajamegrafoSchulenburgopranešimekal

bamaapiepasiūlymądėlLietuvos.PagalMaskvos
susitarimusLietuvapriklausantiVokietijosinteresų
sferai.OpagalStalinopasiūlymąšiVokietijosinteresų
sritisturėtųbūtiiškeistaįlenkiškasžemesįrytusnuo
VyslosikiBugo.
Čiap.Reichoužsienioreikalųministraspriminė

Maskvosderybųeigą,kaidėlsovietųpageidavimųBal
tijosklausimuprireikėatsiklaustiFiurerio[pozicijos].
Fiureristuometpareiškėsutinkąssusovietųpagei
davimaisdėlšiaurinėsšaliųinteresųsferųatribojimo
linijos,nesFiurerisvykdonevienadienępolitikąirregi
tolimosateitiesperspektyvą,taigisupranta,kadSo
vietųSąjungaibūtinaireikalingineužšąlantysuostai.
Dėltomes[sutikome]atitraukti[įpietus]savointere
sųsferos[liniją].Tačiaumesesamesuinteresuotišią
linijąirišlaikyti.Betjei,paisantsovietų[dabartinių]
pageidavimų,reikėtųieškotikompromisų,taipažymė
tinasfaktas,kadsovietaiVokietijaiužLietuvosarjos
daliesatsisakymąnesiūlątinkamoekvivalento.Ieškant
kompromisiniosprendimo,reikėtųbūtinairastikelią,
kurisužtikrintųVokietijaiRytprūsiųžemiųpraplėtimą
Lietuvossąskaita.
ČiaRibbentropasnubrėžėžemėlapyjetinkamosir

mumspriimtinossienosliniją.Ši linija, jomanymu,
turėtųnuopietinioLatvijostaškoprieBaltijosjūros
eitiįrytus7nuoKauno(miestasliktųsovietųpusėje),
Gardino,apimtiBaltstogęirbūtitinkamaisujungtasu
Bugolinija.Jisprašytųrusųponųtaitraktuotikaip
dardiskutuotinąjopasiūlymą,tačiauturėtigalvoje,
kadStalinopasiūlymasmumstikrainėrapakankamas
Lietuvosatsisakymoekvivalentas.
Kaip.Reichoužsienioreikalųministrasbaigėsavo

išvedžiojimus,StalinaskreipėsiįMolotovąsuklausimu,
kurisišjųturiišdėstyti[sovietų]poziciją.P.Molotovas
atsakėįšįklausimąpastebėjimu,kadšitaijisnorėtų
perleistiponuiStalinui,nesjistaitikraipadarysiąs
dauggeriau.TuometStalinasišdėstėštaiką.
ĮsitikinimasVokietijosirSovietųSąjungosbendra

darbiavimogalimybevisuometbuvęssovietųužsienio

politikospamatiniselementas.Jauišpradžių,kaitik
bolševikaiatėjoįvaldžią,pasaulisjiemspriekaištavęs,
kadjieesąapmokamiVokietijosagentai.Juk,šiaip
artaip,Rapalosutartisbuvosudarytabolševikų,irji
sudarėvisassąlygasplėstiirgilintišaliųtarpusavio
santykius.KaiVokietijojeįvaldžiąatėjonacionalso
cialistinėvyriausybė,šaliųsantykiaipablogėjo,nes
Vokietijosvyriausybėjautusispriverstateiktipirmeny

bęvidausreikalams8.Potamtikrolaikošisklausimas
buvo„išsemtas“,irVokietijosvyriausybėparodžiusigerą
valiąpagerintisantykiussuSovietųSąjunga.Sovietų
vyriausybėtamnetrukus[pareiškė]esantipasirengu
si.Jeijauapskritaireikėtųkalbėtiapiekaltędėlšalių
santykiųpablogėjimo,tai[Stalinas]turįskonstatuo
ti,kadsovietųvyriausybės istorinėsekoncepcijose
niekuometnebuvoatsisakytagalimybėsdraugiškai
bendradarbiautisuVokietija.Todėlsovietųvyriausy
bėirdabarramiasąžineatnaujinabendradarbiavimą
suVokietija.Šisbendradarbiavimasyratokiagalybė,
kadpriešjąturėtųtrauktisbetkokioskitos[politinės]
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7 Vei kiau siai tu rė tų būti – va ka rus, plg. čia skel bia mą ii do ku men tą.
8 tu ri mas gal vo je ko mu nis tų par ti jos nai ki ni mas ir per se kio ji mas 

Vo kie ti jo je 1933–1934 m.

schema skelbiama pagal L. truskos ir V. Kancevičiaus knygą „Li-
etuva stalino ir Hitlerio sandėrio verpetuose“ (Vilnius, 1990)
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kombinacijos.JeiVokietijosvyriausybėlaikositokio
patpožiūrioirveiksatitinkamaipagalkątikgirdėtus
p.Reichoužsienioreikalųministrosamprotavimus,tai
yravisossąlygosgeraiirdraugiškaišalimsbendradar
biauti.Kalbantapiedeklaraciją,josturinįdarreikia
apsvarstytiirdėltopasitarti.Todėljis,Stalinas,su
silaikąsnuoatsakymoikirytdienos.Tačiauapskritai
dėlsovietųvyriausybėspozicijosdėlangliškoklausimų
kompleksojisnorėtųpastebėti,kadsovietųvyriausybė
niekuometnesimpatizavoAnglijai.Tereikiapaskaityti
Leninoirjomokiniųraštus,irtapsaišku,kadbolševikai
visąlaikąlabiausiaiplūdoAnglijąirjosnekentė,irdar
taislaikais,kaiapiebendradarbiavimąsuVokietijanė
nebuvojokioskalbos.
P.Reichoužsienioreikalųministras,pasakp.Stalino,

atsargiaformapaminėjo,kadkalbėdamaapiebendra
darbiavimąVokietijaneturintigalvojekarinėsparamos
irneketinanti įtrauktiSovietųSąjungosįkarą.Tai
pasakytataktiškaiirtaikliai.Faktas,kadšiuometu
Vokietijainereikiakienonorskitopagalbos,veikiau
siaiirateityjejaitonereikėsią.TačiaujeiVokietija,
priešingaisavolūkesčiams,visdėltoatsidurtųsunkioje
padėtyje,jigalibūtitikra,kadsovietųliaudisateisjaiį
pagalbąirneleis,kadVokietijąkaspasmaugtų.Sovietų
SąjungayrasuinteresuotastipriaVokietijairneleis,
kadVokietijąkasparblokštųantžemės.
DėlgalutiniosienųnustatymoStalinaspasakėštaiką.
Savosamprotavimusjis išdėstė jaugrafuivonder

Schulenburguiperpaskutinįjįjudviejųpokalbį.Jisgali
šiandientaipakartoti.Lenkijosklausimuisureguliuoti
esamadviejųgalimybių.Pirminisketinimasbuvopalikti
savarankiškąLenkijoslikutį.Tačiaupaskutiniumetu
abišalys[linkusios]atsisakytišiosidėjos,nessuvokia,
kadsavarankiškosLenkijoslikutistaptųnegęstančiu
neramumųEuropoježidiniu.Lenkaidarysviską,idant
tarpusavyjesupriešintųVokietijąirSovietųSąjungą.
Šitaiturėdamosgalvoje,abišalysatsisakiusiosidėjos
sukurtisavarankiškąlenkiškąpolitinįvienetą.Taigi
dabaryragalimiduvariantai.
Pirmasis–kadLenkijabūtųpasidalyta,irgalutinėsie

natarpVokietijosirSovietųSąjungoseitųpagal193908
23protokoląpaleiPisos,Narevo,Bugo9,VyslosirSano
upes.Tačiautokssprendimasturidaugtrūkumų.Jo
pasekmėbūtų,kadabivalstybėspagalsavo[politinės]
sistemosypatybesjomsatitekusioselenkiškosesrityse
pritaikytųskirtingastvarkas.Vokietijaveikiausiaipalei
Vysląįkurtųprotektoratąarkąnorspanašaus,tuotarpu
sovietųvyriausybėpasuktųautonominėslenkųsovietų
socialistinėsrespublikossukūrimokeliu.Taineišvengia

maiatvestųprieto,kadlenkaidėlsavotradiciniopolinkio
susivienytiiratkurtisavarankiškąLenkijosvalstybę
mėgintųsėtinesantaikątarpVokietijosirSovietųSą
jungos.Taišen,taitenbusbepaliovosieškomapoveikio
priemonių,tinkamųpakenktidraugiškamVokietijosir
SovietųSąjungosbendradarbiavimui.
Vedamastokiųminčių,Stalinasįsitikino,kadbūtųge

riauLenkijaietnografiškaipriklausančiassritispalikti
vienose,būtentVokietijos,rankose,idantjoseVokietija
susitvarkytųpagalsavosupratimą.Taigalėtųbūtinau
dingailgalaikiųdraugiškųVokietijos–SSRSsantykių
požiūriuireliminuotųvisusminėtustrūkumus.Todėl
jis[Stalinas]siūloVokietijaiperimti[įsavorankas]4
milijonusLiublinovaivadijojeiršiaurinėjeVaršuvos
vaivadijosdalyjeikiBugogyvenančiųlenkų.P.Reicho
užsienioreikalųministropožiūriui,kadsovietųvyriau
sybėspasiūlytojikompensacijaesantinepakankama,
Stalinasnegalįspritarti.SovietųSąjungaiperleistoje
teritorijojeįrytusnuoVyslosgyvenanemažiaukaip4
milijonaižmonių,tuotarpuLietuvaturivos2milijonus
gyventojų.TaigiVokietijašitaippadarytųgerą„biznį“,
nesžmonėsjukyravertingiausia,kągalimagauti.
KalbantapievokiečiųpageidavimusdėlsritiesSano

aukštupyje,sovietųvyriausybėsnuolaidosneįmanomos.
Ukrainamsšisritisesantijautvirtaipažadėta.Ukrai
naiesąvelniškinacionalistaiirniekuometnesutiktų
atsisakytišiosteritorijos.„Manoranka,–pasakėSta
linaspažodžiui,–niekuometnepakilspadarytitokios
skriaudosukrainams.“[...]10

VokiečiųpageidavimusdėlsričiųįšiauręnuoBugo
irLietuvojeStalinasgriežtaiatmetė.Pasakjo,sovietų
vyriausybėpasirengusiVokietijaiperleistitarpLietuvos
irRytprūsiųįsiterpusįSuvalkųtrikampįikilinijospalei
šiaurinįAugustavopakraštį,betnedaugiau.
Įp.Reichoužsienioreikalųministropastabą,kad

mumsverkiantreikalingimiškaiAugustavoapylinkėse11,
StalinasirMolotovasatsakė,kadmumspagaljųsiūlomą
sienosišvedimąatiteksiantišiaurinėšiųmiškųdalis.
KalbantapieLietuvą,SovietųSąjunganematantipa

grindo,kodėljiturėtųpakeltirankądraskytiLietuvai,
perleisdamadalįjosteritorijos[Vokietijai].
Nepaisantprimygtiniųp.Reichoužsienioreikalų

ministroprieštaravimų,StalinasirMolotovaskietai
laikėsipožiūrio,kaddėlbuvusiųlenkiškųteritorijųį
šiauręnuoBugo,išskyrusSuvalkųsritį,irdėlLietuvos
jisnegalįsdarytijokiųnuolaidų.
Šipokalbiodalisbaigėsip.Reichoužsienioreikalųmi

nistruipareiškus,kadjisturįstuojaupatpraneštiFiure
riuiapiederybųeigątelegrafu[žr.kitądokumentą],pats
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9 Bu go upė kaip sie nos ri ba sta li no bu vo pa siūly ta tik rug sė jo 25 d., 
kaip in te re sų sfe rų mai nų su de da mo ji da lis. Pa gal ne puo li mo su tarties 
slap tą jį pro to ko lą Bu go ba sei nas tu rė jo ati tek ti ssRs in te re sų sfe rai. 

10 to liau sta li nas pa siūlė vie toj te ri to ri nių nuo lai dų eko no mi nes: 

padidinti naf tos, jos pro duk tų ir gam ti nių du jų ek spor tą į Vo kie ti ją 
(mai nais už ati tin ka mus vo kie čių žings nius ak mens an glies ir plie no 
vamz džių eks por to klau si mais).
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pernaktįpermąstytireikalusirperkitąpokalbįp.Stalinui
irp.Molotovuipateiktikompromisinįpasiūlymą.
BaltijosklausimuStalinaspareiškė,kadsovietų

vyriausybėišEstijosvyriausybėspareikalavoEstijos
uostuosesuteiktibazes jųkaro laivams,oHyjumos
(Dagö)beiSaremos(Oesel)salose–bazeskaroaviacijos
pajėgoms.Šiomsbazėmsapsaugotisovietųvyriausybė
dislokuosiantiEstijojevienąpėstininkųdiviziją,vieną
kavalerijosbrigadą,vienątankųbrigadąirvienąavia
cijosbrigadą.Visosšiospriemonėsbūsiąužmaskuotos
sudarantSovietųSąjungosirEstijosSavitarpiopagalbos
sutartį.TamEstijajaudavėsavosutikimą.
Įp.Reichoužsienioreikalųministroklausimą,arso

vietųvyriausybėtuoturipriešakislaipsniškąįsigalėjimą
EstijojeirgalbūtLatvijoje,Stalinasatsakėteigiamai,
pridurdamas,kadvisdėltokolkasEstijojeišliksianti
esamavaldymosistema,ministerijosirkita.
DėlLatvijosp.Stalinaspareiškė,kadsovietųvyriau

sybėketinantiLatvijaipateiktianalogiškuspasiūlymus.
JeitikLatvijasumanytųpasipriešintisiūlymuisuda
rytiSavitarpiopagalbossutartįpanašiomissąlygomis,
kuriomisjįpriėmėEstija,taisovietųarmijaLatviją
„sudorotų“pertrumpiausiąlaiką.
ApieLietuvąStalinaspasakė,kadjeisuVokietija

būtųpasiektasatitinkamassusitarimasdėlteritorijų
„mainų“,SovietųSąjungaLietuvąinkorporuotų.Pir
mojepokalbiodalyjeStalinasapiesavokėslusLietuvos
atžvilgiuišsitarėnetaipaiškiai.[...]12

Pokalbisbaigėsikonstatavus,kadderybosturibūti
pratęstos092814h.

Maskva,1939m.rugsėjo28d.
[parašas]Hilger

ponuiReichoužsienioreikalųministruivonRibben
tropuinuolankiausiaipagalinstrukcijąįteikta.

ii. RiB BEn tRo Po tE LEG RA mA Hit LE Riui
(mAsK VA, 1939 09 28)

TrisvalandastrukęspokalbissuStalinuirMolotovu
vykoitindraugiškai.Kaiprezultatasišryškėjotokios
sprendimogalimybės:
1)PasiliekamapriesusitartosPisos,Narevo,Vyslos

irSanoupiųlinijos;LietuvapagalMaskvosprotokolą
liekaVokietijosinteresųsferoje.
2)MesperleidžiamerusųinteresųsferaiLietuvą,ir

užtaigaunamearealąįrytusnuoVyslos,kurioribaiš
šiaurėsbeirytųeinaBuguapytikriaiikiKrylovoirnuo

tenįvakarusapytikriaiperTomaševąikiSano.Taippat
SovietųSąjungaišsavoligtolinėsinteresųsferosper
leidžia[mums]Suvalkųruožąikilinijostiesiaiįšiaurę
nuoAugustavomaždaugpagalAugustavokanaloliniją.
Manoatkaklūsbandymaipatobulintiantrąjįpasiūlymą

nubrėžiantliniją,kurieitųnuoLietuvosBrastosproGardi
nąišvakarųpusės,toliauikiNemunoįvakarusnuoKau
noirtiesiaiikipietinioLatvijos[pajūrio]pakraščio,žlugo
susidūręsudaratkaklesniuStalinopasipriešinimu.[...]
Toliauperpokalbįaštvirtaiįsikibauirlaikiausirei

kalavimodėltegulirribotoRytprūsiųsienospraplėti
moLietuvosteritorijossąskaita:maždaugnuorytinės
SuvalkųtrikampioribosperMarijampolętoliaulanku
ikipietinioLatvijos[pajūrio]pakraščio.Stalinasatrodė
nebetaiplabaipriešiškainusistatęskaipmanpateikus
pirmąjįsienospraplėtimosiūlymą,tačiauliekaabejoti
na,ariršisienoskorektyvayrapasiekiamadėldidžiulio
Stalinoužsispyrimo.
Stalinassavoantrąjįpasiūlymąargumentavotuo,

kadjamatrodoabejotinadalytisvienlenkųapgyventą
teritoriją.Istorijaparodė,kadlenkaivisuometsiekia
susivienyti.Lenkųpasidalijimasgalėtųtaptinuolatinių
neramumųžidiniu,dėltogalbūtkiltųnesantaikatarp
VokietijosirSovietųSąjungos.
[...]13
Sunkunuspręsti,kurissprendimovariantas,1ar2,

mumsyrasiektinesnis.Už1sprendimą,manopožiūriu,
bylojatai,kadmumsturintsavorankoseLietuvą, į
šiaurėsrytus išsiplečiavokiečiųkolonizacijoszona.
Toliau,aiškiketuriųupiųlinijabūtųkariniupožiūriu
trumpiausiasienairmumsnuimtųrūpestįdėlkeliųmi
lijonų(tonų)anglies.Priešpirmąjįsprendimovariantą
bylojatai,kadlenkųetninėserdvėspadalijimas,galimas
daiktas,sukeltųVokietijosirSSRStrinčių.Taippat
pirmojosprendimoatvejuVokietijaartėjančiosSSRS
akcijosLatvijojeirEstijojeakivaizdojegalibūtipriversta
savoruožtuperartimiausiassavaitessudarytiGlobos
sutartįsuLietuva14,otaipasaulioakysebūtųsuvokta
kaipužmaskuotaaneksija.Jaušiandienvakare,regis,
bussudarytasEstijos–SSRSSavitarpiopagalbospak
tas,numatantisvienosrusųpėstininkųdivizijos,vienos
kavalerijos,vienostankųirvienosaviacijosbrigados
dislokacijaEstijosteritorijoje.(Beje,šiuometuEstijos
valdymosistemospanaikintinenumatoma.)Analogišką
paktąsuLatvijasovietaisudarysartimiausiumetu.
Todėljeiargumentai,galintysbūtiiškeltipriešpanašią
Vokietijos–LietuvosGlobossutartį,irnėrasprendžia
mosiosreikšmės,taivisdėltopropagandiniupožiūriu
negalimanuvertintipriekaištomums,esąVokietija

11 čia ir toliau šiuo klausimu žr.  iV dokumentą, t. p. plg. Naujasis
ŽidinysAidai, 2001, nr. 5, p. 241. 

12 Po kal bio pa bai go je sta li nas trum pai iš dės tė Rib ben tro pui ssRs 
po li ti kos tur ki jos at žvil giu gai res, pa brėž da mas jų ne an ti vo kiš ku mą.

13 to liau Rib ben tro pas per pa sa ko jo de ry bų dėl naf tin gų Len ki jos 
sri čių, eko no mi nių mai nų, ša lių drau gys tės ko mu ni ka to ei gą. 

14 to kios su tar ties pro jek tas bu vo pa reng tas jau rug sė jo 20 d.: Akten
zurdeutschenauswärtigenPolitik, d, Bd. Vi ii, nr. 113; lie tu viškai 
skelb ta ke le tas, de ja, ne tiks lių, šio do ku men to ver ti mų. Apie jo vie tą 
spren džiant Lie tu vos li ki mą pla čiau žr.: še pe tys, n., LitauenimVisier
desDrittenReiches:UngescheheneGeschichteeinesReichsprotekto
rates, Vilnius: Ai dai, 2002, s. 98–105. 

LiEtuVos žLuGimo PRELiudAs



458 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2002 / 9–10

vykdantiimperialistinępolitiką.
Už2sprendimovariantągalbūtkalbatai,kadinkorpo

ravus[įReichą]visąlenkųetnosą,būtųužkirstaskelias
lenkųintrigoms,gadinantVokietijos–SSRSsantykius,
taippatgalimybėnacionalinęlenkųproblemątvarkyti
pagalsavosupratimą.Galiausiai,pagal2sprendimo
variantąVokietijaiatiteksiančiosteritorijosįrytusnuo
Vyslos,kvalifikuotųspecialistųteigimu,žemėsūkio
požiūriuyravertingesnėsužteritorijasįvakarusnuo
Vyslos.Prieš2sprendimovariantągalėtųbylotitai,kad
tuoatvejunuoRusijos,taipsakant,tarptautinėje[are
noje]būtųnuimtaatsakomybėužLenkijosproblemos
[sprendimą].
Ašpasilaikiaulaikoapsvarstymuiikiketvirtadienio

[28d.]Vokietijoslaiku,kaiStalinuiturėčiauišdėstyti
pozicijądėl1ir2sprendimovariantų[pasirinkimo],ir
potosudarytiatitinkamąraštiškąsusitarimą.Ašbūčiau
dėkingas,jeiFiurerisikitolaikotelefonu15teiktųsiman
pranešti,ar jisteikiapirmenybę1,ar2[sprendimo
variantui],nesžiūrintiščia[Maskvos],sunkuvisais
aspektaispasvertikarinesirkt.klausimodetales.

iii. stA Li no, mo Lo to Vo iR RiB BEn tRo Po  
dE Ry Bų mAsK Vo JE Ant Ro Jo Po KAL Bio  

Vo Kiš Ko Jo už RA šo PRA džiA (1939 09 28)

P.Reichoužsienioreikalųministroderybossuponais
StalinuirMolotovu,prasidėjusios19390927apie22h
[žr.dok.I],buvopratęstos0928apie15h.
P.Reichoužsienioreikalųministraspradėjopokalbį

pranešimu,kadjisperpraėjusiąnaktįFiureriuiteleg
rafupateikėišsamiąataskaitą[žr.dok.II]apiepirmąjį
pokalbį, irtuopagrinduvėliausuFiureriukalbėjosi
telefonu.FiurerisjįįgaliojoponamsStalinuiirMolo
tovuiperduotisavosveikinimusirjiemspranešti,kad
jispergalvojoStalinopasiūlymusirprisijungiaprie
jųpožiūrio.FiureriuitaippatetninėsLenkijoserdvės
padalijimasatrodoabejotinas,nestailengvaigalėtų
atvestiprieVokietijos–SSRStrinčių,otoreikiažūtbūt
vengti.FiurerispritariaStalinonuomonei,kadlenkai
dėlsavotradicinioveržimosisusivienytigriebsisbet
kokiųpriemonių,kadtiktarpusavyjesupriešintųVo
kietijąirSSRS.Norsirnėratikėtina,kaddėltotarp
VokietijosirSSRSištiesųkiltųrimtųpožiūriųnesuta
pimų,tačiaulokalūsnesusipratimaivisuometįmano
mi.Todėlfiurerisišprincipoapsisprendėpritartivad.
Stalino„antrajamvariantui“,tegulirsukaikuriomis
rektifikacijomis16,kuriasp.Reichoužsienioreikalų
ministrasponamsStalinuiirMolotovuiyrapasirengęs

15 sa vo priešmir ti niuo se niurn ber go pro ce so me tu rašytuo se me mu-
a ruo se Rib ben tro pas liu di ja: „Po ku rio lai ko jis pats pa skam bi no man ir 
pa reiš kė, – aiš kiai sun kia šir di mi – su tin kąs su Lie tu vos pri sky ri mu ssRs 
in te re sų sfe rai“ (Ribbentrop, J., MežduLondonomiMoskvoj, perev. G. 
Rudogo, moskva, 1996, s. 211).

16 čia Rib ben tro pas pa pra šė pri skir ti Vo kie ti jai prie Ryt prūsių sie nos 
pri glu du sios su val ki jos ruo žą, su tuo so vie tai, kaip ži no ma, su ti ko, ta-
čiau vė liau vis tiek vi są Lie tu vą oku pa vo ir anek sa vo, nors ir tu rė jo už 
tai Vo kie ti jai su mo kė ti „Alias kos kai ną“.

LiEtuVos žLuGimo PRELiudAs

pavaizduotižemėlapyje.
Poto,sudidžiuliužemėlapių glėbiupasirodžius

RaudonosiosarmijosGeneralinioštaboviršininkuip.
Šapošnikovui,prasidėjopokalbisdėlgalutiniosienos
linijosnustatymo.Pokalbisvykolabaidraugiškojeat
mosferoje;abipusėsprimygtinailaikėsisausvarbių
pageidavimų,onetokiaisreikšmingaisklausimaispo
trumpųkonsultacijųbuvoprieitakompromisiniųspren
dimų.ŠtaiStalinas,norsiratmetęsvokiečiųpageida
vimąturėtisavopusėjeAugustavomiestądėlSovietų
Sąjungossuinteresuotumodisponuotiperjįeinančiu
geležinkeliu,visdėltoatsižvelgėįvokiečiųpageidavi
musturėtiAugustavomišką,pareikšdamassutinkąs
suatitinkamusienoslinijosišlinkimuįpietus.[...]

iV. PRiE dAs: do Ku mEn tAs APiE tiK Ruo sius 
Vo KiE ti Jos Po Li ti nius siE Kius PER dE Ry BAs 

dėL in tE RE sų sFE Rų mAi nų mAsK Vo JE

[Te leg ra ma Vo kie ti jos Rei cho am ba sa do riui Mask voje F. 
W. von der Schu len bur gui]Berlynas,1939m.spalio19d.
P.Reichoužsienioreikalųministrasprašėmanęs

Jumspraneštištaiką.
PersavoantrąjįapsilankymąMaskvoje[Ribbentro

pas],nustatantgalutinędemarkacijosliniją,išskirtinės
reikšmėsteikėtam,kadVokietijaiatitektų,tiksliau,į
josinteresųsferąbūtųįjungtaSuvalkųsritis.P.Reicho
užsienioreikalųministroargumentasbuvotas,kadSu
valkųsrityjeesamalabaivertingųAugustavomiškų,
kuriuosetariamaiveisiasi„klasiški“danieliai.Kiekaš
[...]pamenu,p.Stalinasministropageidavimusišpildė
pastebėdamas,kadsritisturintibūtipriskirtaVokietijai
dėlrinktiniųelniųjosužsienioreikalųministrui.
P.Reichoužsienioreikalųministrasmanešiomisdie

nomisbuvonusiuntęsįLenkiją,idantbūtųpasirengta
užtikrintimūsųmedžioklėsinteresus.Netrukopaaiš
kėti,kadvisojeSuvalkųsrityje,taigiirAugustavomiš
kuosenėranei„klasiškų“,neiapskritaijokiųelnių....
Tadp.ReichoužsienioreikalųministrasJūsųprašo

p.Molotovuiarbapačiamp.Stalinuipranešti,kadsu
Augustavoelniaisniekoneišėjęirinicijuotipasiūlymą,
kad[Ribbentropui]būtųnuomosbūduKarpatuoseper
leistivieniarkitimedžioklėsplotai.Ministrasšiame
savopasiūlymeįžvelgiairtamtikrųpolitiniųprivalu
mų,matjismedžioklėstikslaislankydamasisRusijoje
galėsiąsužmegztiglaudesniusryšiussu[atsakingais]
Rusijospareigūnais.[...]

[parašas]AlexanderDörnberg 
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Lap kri čio mė ne sį su kan ka 80 me tų nuo Lie tu vos Res pub li kos ir 
šv. sos to san ty kių pra džios, o prieš 75-erius metus buvo sudarytas  
konkordatas su šv. sostu. šia pro ga Lietu vos Res pub li kos už sie nio 
rei ka lų mi nis te ri ja ir Lie tu vos is to ri jos ins ti tu tas ren gia moks li nę 
kon fe ren ci ją, kurio je bus  skai toma daug pra ne ši mų, ana li zuo jančių 
įvai rius šių san ty kių is to ri jos as pek tus.

Pir mas ne ofi cia lus Lie tu vos at sto vas Va ti ka ne bu vo Kazys  Bi-
zaus kas. Jį pa kei tė Juo zas ma ce vi čius. 1927–1931 m. įga lio to jo 
mi nist ro Va ti ka ne pa rei gas ėjo Jurgis  šau lys – pir mas ofi cia lus 
Lie tu vos at sto vas Va ti ka ne. Ke le tą me tų mi si jai va do va vo lai ki nie-
ji rei ka lų pa ti kė ti niai sta sys Lo zo rai tis (1931–1932), Ka zi mie ras 
Graužinis (1932–1939). 1939 m. at sto vau ti Lie tuvai prie šv. sos to 
pa skir tas sta sys Gird vai nis, ėjęs šias pa rei gas iki mir ties, 1970 m. 
bir že lio 15 d. Jo įpė di niu ta po sta sys Lo zo rai tis jaun. Lie tu vai at-
ga vus ne pri klau somy bę, at sta ty ti nor ma lūs ir vi sa ver čiai Lie tu vos ir 
šv. sos to san ty kiai. Pir ma sis Lie tu vos am ba sa do rius prie šv. sosto 
Ka zys Lo zo rai tis ski ria muo sius raš tus po pie žiui Jo nui Pau liui ii 
įtei kė 1992 m. lie pos 11 d. 

Ju bi lie jaus iš va ka rė se „nau ja sis ži di nys-Ai dai“ pa pra šė am ba-
sa do rių KazįLozoraitį pa si da ly ti min ti mis apie at sto vy bės veik lą 
sun kiau siu lai ko tar piu – oku pa ci jos me tais. Kal bė jo si mūsų žur na lo 
ben dra dar bė GiedrėJankevičiūtė.

Ger bia mas am ba sa do riau, jūs esa te tie sio gi nis Lie-
tu vos at sto vy bės prie Šv. Sos to is to ri jos liu dy to jas ir 
dalyvis. Ypač ge rai jums ži no mas dar men kai mūsų 
is to ri kų ty ri nė tas at sto vy bės veik los lai ko tar pis, pra-
si dė jęs 1940 m. Kuo šis eta pas reikš min gas Lie tu vos 
di plo ma ti jos is to ri jai?

AtstovybėprieŠv.Sostookupacijosmetaisbuvo
vienintelėoficialiLietuvosdiplomatinėmisijaEuro
posžemyne.BritaileidoveiktiLietuvosatstovybei,bet
oficialiaimisijosnepripažino.OkupuotųBaltijosšalių
diplomatų–Balučio,Zarinio,Tormos–pavardėsbuvo
įrašytosdiplomatiniokorpusosąrašopabaigoje,nenu
rodant,kokiomsšalimsjieatstovauja.

Kaip pa si se kė iš sau go ti pa siun ti ny bę prie Šv. Sos to?

1940m.problemųdėljoslikimonekilo.Marionetinė
JustoPaleckiovyriausybė,paėmusivaldžią, tuojau
patnusprendėnutrauktisantykiussuŠv.Sostuirpa
naikintikonkordatą.Buvopareikalauta,kadnuncijus
perdvisavaitespaliktųKauną.TačiauVatikanasšio
santykiųnutraukimonepripažino.Buvokonstatuota,
kadkonkordatovienašalisnutraukimasyraneteisėtas

irŠv.SostasnepripažįstaprievartinioLietuvosįjungimo
įSovietųSąjungą.Vatikanovalstybėssekretoriuskar
dinolasMaglionepasikvietėLietuvosįgaliotąjįministrą
Girdvainįirjamvisataižodžiupareiškė.Taipprasidėjo
„egzilinės“LietuvosatstovybėsprieŠv.Sostoistorija.

O vė liau ar ne bu vo ki lu si grės mė jos eg zis ten ci jai?

Kritiškiausiapadėtissusiklostė1958m.JonoXXI
IIpontifikatopradžioje.Vatikanebuvonutartakiek
įmanomagerintisantykiussuRytųblokošalimis–
Vengrija,Čekoslovakija,Lenkija.Tikėtasiužmegzti
ryšiusirsuRusija.Viltasi,kadperMaskvąpavyks
išgautididesniųlaisviųbeiteisiųKatalikųBažnyčiai.
Vatikanuilabairūpėjotaippatirnaujųvyskupųsky
rimas.PradėjęsorientuotisįvadinamąjąRytųpolitiką,
Vatikanasmanė,jogsantykiussukomunistųvyriausy
bėmispavyksbentkiekpagerintitamtikromisnuolai
domis.KadangiLietuvosatstovybėprieŠv.Sostobuvo
nuolatinisSovietųSąjungospretenzijųobjektas, jos
egzistavimuikilogrėsmė.Beje,reikalavimasuždaryti
LietuvosatstovybęprieŠv.Sostobuvoreiškiamasiki
patpe rest roj koslaikų.Kiektekogirdėti,net1988m.
GorbačiovasišsakęsVatikanoatstovamsnepasitenki
nimąLietuvosatstovybėsveiklabeiVatikanoradijo
lietuviškomislaidomis,kuriosesątrukdogeresniems
MaskvossantykiamssuVatikanu.
PavojųLietuvosatstovybeipadidinodėlLenkijos

atstovybėskilusiproblema.Taitaippatbuvoegzilinė
atstovybė,kuriosegzistavimubuvonepatenkintane
tikkomunistinėsLenkijosvaldžia,betirepiskopatas.
NaikinantLenkijosatstovybęveikiausiaiirbuvonutar
takartupanaikintipanašųstatusąturėjusiąLietuvos
atstovybę.
JonoXXIIIpontifikatopradžiojepadėtiskurįlaiką

buvoneaiški.Girdvainiskaipreikiantsusirūpino,kai
nustojogautikvietimusįoficialiasceremonijas.Kaijo
nepakvietėįpirmąnaujojopopiežiaussusitikimąsu
diplomatais,tapoaišku,jogpadėtisrimtairatstovybei
gresiarealuspavojus.Darvienasženklas,patvirtinęs,
jogspėjimaiteisingi,buvoVatikanoreikalavimasvisų
šaliųdiplomatamsįteiktinaujaiišrinktampopiežiui
skiriamuosiusraštus,nors,kiekmanžinoma,anks

PARAdoKsALi misiJA

KazįLozoraitįkalbinaGiedrėJankevičiūtė

ŠV. SoStaS Ir LIetuVa
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tesniaislaikaistoksreikalavimasreiškiamasnebuvo.
NeiLenkijos,neiLietuvosatstovasto,aišku,negalėjo
padaryti.

Ko kiu būdu pa vy ko pa veik ti Va ti ka no ke ti ni mus už-
da ry ti Lie tu vos at sto vy bę prie Šv. Sos to?

Kreiptasiįužsieniolietuvius,kviečiantsiųstiprašy
musVatikanuiatstovybėsnelikviduoti.Kreipimasis
išplatintas irkitųtautųbendruomenėse.Vatikaną
tuojauužplūdolaiškaiirtelegramos.Kaippasakojo
Girdvainiuivienas jobičiulisVatikane,valstybės
sekretoriatasbuvonustebintasprotestųgausosiršito
kiovieningopalaikymo.Pasiuntinybėsparamosakcijoje
aktyviaidalyvavoįvairiųšaliųlietuviųbendruomenės,
pasaulietinėsbeireliginėsorganizacijos,pavieniaias
menys,taippatkunigai,mūsųišeivijosvyskupai,Ro
mosŠv.Kazimierokolegija,netgitie,kurieanksčiau

dėlsiaurųpartiniųmotyvųpuolėatstovybę.
DėlakcijosnutartavisdėltoneuždarytiLietuvos

atstovybės,tačiaubuvopakeistasGirdvainiodiploma
tinisstatusas.Vietojenepaprastopasiuntinioirįgalioto
ministrorangojamsuteiktasatstovybėsreikalųtvar
kytojo–ge ren te gli af fa ri–rangas.OStasysLozoraitis
jaun.,kurisdarnuokarometųėjoat ta chépareigas,
išbrauktasišVatikanodiplomatųsąrašo.

Ta čiau, ma tyt, ir Va ti ka no vi du je būta žmo nių, sim-
pa ti za vu sių Lie tu vai, už ta ru sių mus pri imant ga lu ti nį 
nu ta ri mą dėl pa siun ti ny bės li ki mo?

Taip,beabejo. Iš jųpirmiausiareikėtųpaminėti
kardinoląSamorê,kuristuometuėjoaukštaspareigas
Vatikanovalstybėssekretoriate.

Ko dėl jis taip do mė jo si Lie tu vos rei ka lais ir mūsų 
pa siun ti ny bės li ki mu?

SamorêsimpatijosLietuvaiužsimezgėdarprieškario
metais.JisdirboapaštalinėjenunciatūrojeKaune,vė
liaupalaikėdraugiškusryšiussuRomojegyvenusiais
lietuviais,ypačStasiuGirdvainiu,StasiuLozoraičiu
vyr.,prelatuVincentuMincevičiumi.Ikipatmirtiesjis
likoištikimasLietuvaiirlietuviams,nuolatjiemsrodė
didelįpalankumą.
KalbantapieužsieniodiplomatųsimpatijasLietu

vai,būtinaireikėtųpaminėti irdupaskutiniuosius
apaštaliniusnuncijusKaune.Taibuvoarkivyskupas
Arata,kurisgrįžęsįRomąpokuriolaikobuvopaskirtas
Rytųbažnyčiųkongregacijosprefektu.Taikongregacijai
jisvadovavoilgąlaiką.GirdvainisbeiStasysLozoraitis
vyr.bendravoirsusitikinėjotaippatsupaskutiniuoju
nuncijumiLietuvaiarkivyskupuCentoso,kurįsovietinė
valdžiaištrėmėišLietuvosjauįvykusokupacijai.
IrSamorê,irArata,irCentosolankydavosipasiunti

nybėjepasGirdvainįirLozoraičius,visadadalyvaudavo
Vasario16osiosminėjimuose.Keliskartusjieyrace
lebravęmišiasužLietuvąVasario16osiosproga.
Tarp ištikimųLietuvosbičiuliųbuvo irVatikano

studijųkongregacijosprefektaskardinolasGiuseppe
Pizzardo.Trečiamedešimtmetyje jisdirboVatikano
valstybėssekretoriateirdalyvavorengiantkonkordatą.
NuotolaikojisjautėsimpatijųLietuvaiirnuolatrėmė
lietuvius.JislabaidaugprisidėjoprieŠv.Kazimiero
kolegijosįkūrimo.Jodėkabuvogautasleidimassteigti
lietuviųkolegijąRomoje,jispadėjoįRomąatvykusiems
lietuviųkunigamsrasti laikinąprieglobstįLotynų
Amerikoskolegijoje,oįkūrusŠv.Kazimierokolegiją
tapojosglobėju.

Gird vai nis, be rods, pa lai kė bi čiu liš kus san ty kius su 
dau ge liu aukš tų Va ti ka no pa rei gūnų?

stasys Girdvainis ir stasys Lozoraitis jaunesnysis
po audiencijos pas popiežių Pijų Xii. Vatikanas. 
1952 12 28. Fotografija iš Kazio Lozoraičio archyvo

KAzį LozoRAitį KALBinA GiEdRė JAnKEVičiūtė
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Diplomatuilabaisvarbuužmegztiirpalaikytisanty
kiussužmonėmis.Girdvainisištiesųmokėjotaidaryti.
JįvertinoilgusmetusVatikanovalstybėssekretoriaus
pavaduotoju,pagalsvarbumątrečiužmogumipopopie
žiaus,buvęsarkivyskupasGiovanniBattistaMontini,
vėliautapęspopiežiumiPauliumiVI.Arkivyskupas
Montinikiekvienąšeštadienįpriiminėdavo
diplomatus,irGirdvainisstengdavosinepra
leistišiosgalimybėssusitiktisujuoiraptarti
rūpimasproblemas.Taipužsimezgėdraugiški
ryšiaisuMontini.Vėliauperpirmąjįsusitiki
mąsudiplomataisnaujaiišrinktaspopiežius
PauliusVIlabaiširdingaisutikoGirdvainį,
dargijįapkabino.
Girdvainiuinebuvosunkupalaikytipokalbį

politikos, istorijos,karo,kultūros,menote
momis,jispuikiaiišmanėetiketą,buvogeras
literatūrosžinovas.Taibuvotikraseruditas,
turėjęsfenomenaliąatmintį.Gavęsteisininko
išsilavinimąberodsMaskvosuniversitete,jau
1920m.jispradėjodiplomatokarjerą.Bekita
ko,1927–1930m.jisėjosekretoriauspareigas
LietuvosatstovybėjeprieŠv.Sosto.Taipturėjo
galimybępažintiVatikanoaplinką.Tad1939
m.jisatvykoįRomąjaupasirengęsįgaliotojo
ministroprieŠv.Sostodarbui.

Ko kias funk ci jas te ko at lik ti Lie tu vos pa siun-
ti ny bei prie Šv. Sos to per pen kias de šimt oku pa ci jos me tų?

Visųpirma,tuosunkiuokupacijoslaikotarpiu,kai
Lietuvabuvoišbrauktaišpasauliovalstybiųbendruo
menėssąrašo,atstovybėviensavoegzistavimuatliko
labaisvarbųsimbolinįvaidmenį.
StengtasikuoišsamiauinformuotiVatikanąapiepadė

tįLietuvoje.StasysGirdvainis,vėliauStasysLozoraitis
jaun.lankydavosivalstybėssekretoriateirpranešdavo
naujienasišLietuvos:apietikinčiųjųsuvaržymus,apie
Bažnyčiospersekiojimus,kunigųtrėmimus.Prašyta,
kadVatikanaskiekgalėdamasintervenuotųMaskvoje
irreikalautų,jogšiepersekiojimaiirlaisvėsvaržymai
būtųsustabdyti.
Buvopalaikomisantykiaisuužsieniošaliųdiplo

matais.Taibuvolabaisvarbu,siekiantprimintiapie
Lietuvosneteisėtąpolitinęsituaciją.Naujaipaskirtiį
Vatikanąambasadoriai,išskyrusretusatvejus,visada
pranešdavomūsųatstovybeiapieatvykimąirkredencia
lųįteikimą.Girdvainis,gavęstokįpranešimą,aplanky
davonaujądiplomatiniokorpusonarį,taipturėdamas
progospasišnekėtiapielietuviųpadėtį.Dažniausiai
potomūsųatstovybėsulaukdavoatsakomojovizito,
patvirtinančio,kadLietuvossiekiaipripažįstamiirpa
laikomi.
Stengtasibendradarbiautisuitalų politiniaisvei

kėjais, italųspauda.Girdvainio irStasioLozoraičio
jaun.ryšiųbeipastangųdėkapasirodėnemažaipalan
kiųpublikacijųapieLietuvą.Kasbeko,būtairpiktų
straipsnių.ProgosmusužsipultinepraleisdavoItalijos
kompartijosdienraštisUni ta.Turiuvisąpluoštątokio
žurnalistoAlcesteSantini,kurisdabarlaikomasVati

kanoreikalųžinovu,publikacijų,kuriosepiktinamasi,
kadVatikanasleidžiaveiktineegzistuojančiosšalies
atstovybei,kuriosbuvimastrukdopagerintiŠv.Sosto
irMaskvossantykius,ironizuota,jogVatikanoparei
gūnaibendraujasudiplomatais„šmėklomis“.

Kaip am ba sa do je kaup ta in for ma ci ja apie pa dė tį 
 Lie tu vo je?

Žiniosbuvogaunamosįvairiaisaplinkiniaiskeliais.
Vienasjų–ryšiaisuVakarųvalstybiųžvalgybomis.
Šiesantykiaibuvopalaikomisiekiantgautipatikimų
žiniųapiepadėtįLietuvoje.Aktyviausiaišįdarbądirbo
StasysLozoraitisjaun.,taippatdiplomatijosšefas.Sta
sysLozoraitisvyr.keliskartusvykoįLondonąsusitikti
suslaptasienąperėjusiaisirVakaruoseatsidūrusiais
rezistentais.

Kaip ieško ta in for ma ci jos pra si dė jus Šal to jo ka ro 
metams? 

Padėtispasunkėjo.Tačiaužiniųatveždavoužsienio
žurnalistai,pabuvojęSovietųSąjungoje,Lietuvojepra
dėjolankytisužsieniolietuviai.Vėliau,1972m.pasirodė
„KatalikųBažnyčioskronika“,keliaudavusiįAmeriką
irvisadapasiekdavusitaippatItaliją.

Popiežius Paulius Vi priima stasį Girdvainį. Vatikanas. 1965. 
Fotografija iš Kazio Lozoraičio archyvo
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Oku pa ci jos lai kais Lie tu vos at sto vy bei prie Šv. Sos to 
tur būt te ko ge ro kai di des nė dar bų naš ta nei pa pras tai 
at lie ka to kios mi si jos?

Beabejo,juktaibuvovienintelėLietuvosatstovybė
Europoje,tadilgusmetustekodirbtitaippatirkonsulinį

darbą:išduotiužsieniopasus,liudytidokumentus.Šis
darbasbuvodirbamasikipatlietuviškųpasųatsiradimo.
VadinamąjįLozoraičiopasąSąjūdžiolaikaisyragavęs
nevienasšiuolaikinėsLietuvospilietis.Taismetais
visoslietuviųgrupės,pasiekusiosItaliją,būtinaiapsi
lankydavoViaPo40,kurbuvotuometinėpasiuntinybės
būstinė.1988ir1989m.tuospasustekdavoišrašinėti
netnaktimis.Kąreikėjodaryti,jeipasirodydavogrupė,
visiprašydavopasų,oprocedūrai–anketoms,dokumen
tamspildyti,pasuiišduoti–turėdavomevienąparą.
Daugelislietuviųtroškoatsikratytisovietiniųpasų,

norėjokeliautinesusovietiniais,osuatstovybėsprie
Šv.SostoišduotaisLietuvosRespublikosužsieniopasais.
Daugelisužsieniošaliųvisąokupacijoslaikotarpįpripa
žinoLietuvosRespublikosužsieniopasus.Manomotina,
tėvas,brolisiraškeliaudavomesušiaispasais,neskitų
pasųneturėjome.Žinoma,problemųdėltobūta,prade
danttuo,kadRomojevisadatekdavoišsiimtiišvykimo
išItalijos irsugrįžimoįItalijąvizą.Laimė,buvome
susijęsuatstovybeprieŠv.Sostoirgalėjomeprašyti
vizosItalijosambasadojeprieŠv.Sosto.

Pas ku ti niais oku pa ci jos me tais pa siun ti ny bė vei kė Po 
gat vė je. O kaip tvar ky ta si anks čiau?

Darketvirtodešimtmečiopradžiojeatstovybeibuvo
išnuomotasdviejųaukštųbutasPariolirajoneBarnaba
Orianigatvėje.Šiameerdviamebuteatstovybėveikė
daugiauneidudešimtmečius.Kaisovietaiužėmėmūsų
atstovybėsItalijojepastatąNomentanagatvėje,Girdvai
nispasiūlėmanotėvamspersikeltipasjį.Vėliaujievisi

kartunuomojokitąbutątamepačiamerajone
Aldegagatvėje.Tenpatįrengtairatstovybės
kanceliarija.PaskuiGirdvainisirLozoraičiai
apsigyvenoPogatvėje,kuratstovybėveikėiki
patLietuvosnepriklausomybėsatgavimo.

Ko kio mis lė šo mis pa vy ko iš lai ky ti at sto vy bę 
vi sus šiuos sun kius me tus?

Lietuvosvyriausybėtarpukariometaisbuvo
deponavusinemažassumaspinigųįvairiuo
seužsieniobankuose.Didžiausiasumabuvo
JAV.KitipinigaibuvodeponuotiPrancūzijoje,
Švedijoje,ŠveicarijojeirDidžiojojeBritanijoje.
Amerikiečiaitųpinigųneįšaldė,tuojpatpo
okupacijosleidojaisfinansuotivisasužsienyje
likusiasLietuvosatstovybes.Lėšosbuvolabai
stropiaikontroliuojamos.Tuometinisatstovas
VašingtonePovilasŽadeikisturėdavopateikti
amerikiečiamsprašymąnurodydamassumąir
tikslą,kuriamjibuspanaudota.Ištųlėšųbuvo
išlaikomosatstovybės,konsulatai,mokamos
nedidelėspašalposdiplomatamsiralgadiplo
matijosšefui.Pinigaibaigėsilikusmaždaug

dešimčiaimetųikinepriklausomybėsatgavimo.Tuomet
amerikiečiaipasiūlė,kadlietuviamspinigųpaskolintų
latviai.Tokiubūdupavykoišlaikytiatstovybespasku
tinįdešimtmetį.SkoląLatvijaigrąžinoatsikūrusios
Lietuvosvyriausybė.

Ko kios reikš mės Lie tu vos pa siun ti ny bės prie Šv. Sos to 
li ki mui tu rė jo VLIK’o ir di plo ma ti nės tar ny bos bei jos 
še fo Sta sio Lo zo rai čio vyr. kon flik tas?

Laimė,lemtingųpasekmiųneturėjo.Tačiausunku
nuslėpti,jogpuolimųirganaaštriųišpačiųlietuvių
pusėsbūta.Kaikurietuometiniaikrikdemainegalėjo
susitaikytisumintimi,kadatstovybėjeprieŠv.Sosto
yranejųžmonės.Taibuvopagrindinėpuolimoprieš
GirdvainįirpriešLozoraičiuspriežastis.Bandytasufor
muotipožiūrį,kadLozoraitisvyr.esąssmetonininkas
irtautininkas,norsjisniekadanepriklausėtautinin
kųpartijai.PriešLozoraitįvyr.buvoteikiamiskundai
Italijosužsienioreikalųministerijai,demagogiškai
tvirtinant, jogLietuvaiItalijoje,kad irneoficialiai,
negaliatstovautidiktatoriškosSmetonosvyriausy
bėspaskirtiasmenys.Šieprašymaiyradokumentuoti
Italijosužsienioreikalųatmintinėse.Tarpkitko,1940

LR ir šv. sosto diplomatiniai santykiai atnaujinti ambasadorių lygiu: 
ambasadoriaus Kazio Lozoraičio (viduryje) kredencialų įteikimas pop. Jonui  
Pauliui ii, dešinėje – ambasados i sekretorius Vytautas Ališauskas. Vatikanas. 
1992 07 11. Arturo mari nuotrauka

KAzį LozoRAitį KALBinA GiEdRė JAnKEVičiūtė
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m.iškilusdiplomatijosšefoklausimui,skirtiLozoraitį
pasiūlėneSmetona,betUrbšys,sukuriuotėvasarti
maibendradarbiavonuoVokietijoslaikų.IrLozoraitis,
irGirdvainisbuvonepartiniai.Taibuvoprofesionalūs
diplomatai,kuriepuikiaisuvokėsavokompetencijos
ribasbeiatsakomybę.
Liūdniausia,kadkonfliktągilinotieRomoslietuviai,

tarp jų irdvasininkai,kurie ištiesųpasiaukojamai
kovojoužLietuvosišlaisvinimą.Deja,jiedėjonemažai
pastangų,kadpasiuntinybėsvadovasbūtųpakeistas
jiemspatikimesniuasmeniu.Okupacijossąlygomis
taibuvoneįmanoma.Beto,VatikanasGirdvainiubu
volabaipatenkintas,nestaibuvodiskretiškas,labai
taktiškas,pakankamailankstusdiplomatas,sukuriuo
bendraujantnekildavojokiųproblemų.

Kas, VLIK’o įsi ti ki ni mu, ga lė jo pa keis ti Gird vai nį 
šia me pos te?

SiūlytaEduardoTurauskokandidatūra,buvominima
PetroKarveliopavardė.TačiauVatikanasatsisakė
keistiirGirdvainį,irat ta ché pareigasėjusįLozoraitį
jaun.,kurisjiemsbuvotaippatgeraižinomas,nesdirbo
pasiuntinybėjenuokarometų.

Ar ne bu vo sun ku pa siek ti, kad mi rus Gird vai niui 
Lie tu vos at sto vu prie Šv. Sos to būtų pa tvir tin tas Sta sys 
Lo zo rai tis jaun.?

MirusGirdvainiui,StasysLozoraitisjaun.likovieninte
lisdiplomataspasiuntinybėje,todėljisnatūraliaiužėmė
josvadovopareigas,norsoficialiuosesąrašuosebuvo
minimastikkaippatarėjas.Kaipsakiau,JonoXXIII
pontifikatopradžioje,kaipasiuntinybeigrėsėuždarymas,

Stasysbuvoišbrauktasišdiplomatųsąrašo.Paskuiat
kakliųGirdvainiopastangųdėkaseptintodešimtmečio
viduryjejisgrąžintasįVatikanodiplomatus,dargipata
rėjorangu.Siekiant,kadbūtųatstatytasStasiodiplo
matinisstatusasVatikane,tekonemažaiveikti,netrūko
įtampos,nes,norintsužinotisprendimą,reikėjolaukti
naujooficialausžinynoAn nu a rio pon ti fi ciopasirodymo.
Tikatsivertę1965m.diplomatųsąrašąsužinojome,kad
StasioįgaliojimaiVatikaneatstatyti.Taibuvogerasženk
las,liudijęs,jogatstovybėsgalėstęstisavoveiklą.

Taigi Lie tu vos at sto vy bė prie Šv. Sos to pu sę šim to 
me tų rep re zen ta vo vals ty bę, ku ri bu vo ofi cia liai iš trin ta 
iš pa sau lio po li ti nio že mė la pio.

Ištiesųtaiturbūtunikalusatvejisvisojediploma
tijos istorijoje.Kaiašteikiauskiriamuosiusraštus
ŠventajamTėvui,priminiau,kadmesesamedėkingi
ŠventajamSostuiužprincipingąlaikysenąirLietuva
toniekadanepamirš,nestaibuvonuolatinistikėjimo
mūsųšalieslaisvairnepriklausomaateitimiženklas.
JonasPauliusIIatsakydamaspabrėžė,kadmesne
užmezgamenaujusApaštalųSostoirLietuvossanty
kius,betgrąžinamejiemsvisąspindesįpopusėsšimto
metų,kuriųbūvyjeApaštališkiejirūmaivisąlaikąbuvo
atviriLietuvospasiuntinybei,ištikimaiatstovavusiai
krikščionybėscentreRomojeišmėginimuspatiriančiai
lietuviųtautai.
Prisimindamišiuosįsidėmėtinuspopiežiausžodžius

tuometu,kaiminimeniekadnenutrūkusiųLietuvos
irŠv.Sostosantykių80metį,tegalimepasidžiaugti,
kadatsikūrusnepriklausomaiLietuvai,susidarėkuo
palankiausiossąlygostuossantykiustoliausėkmingai
plėtotiirstiprinti. 
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ŽurnalistasRimvydasValatka,ap
tardamasbūsimųPrezidentorinkimų
perspektyvas,pareiškėganaradikalią
nuomonęapiegrupės intelektualų
viešąangažavimąsi juose: „Knygą
„LietuvaprieAdamkaus“būtinaper
skaitytivisiems,darturintiemsiliuzi
jųdėlmūsųintelektualų.Neknyga,
otautinėsintelektualųkapinės“.Įšį
pasakymąreikėtųžiūrėtinekaip į
žurnalistinępoziciją,kaipįžurnalisto
išpuolįpriešintelektualus,oveikiau–
kaipįdviejųskirtingųintelektualinių
pozicijųsusidūrimą.
Galbūtdaugkasginčytųsi,tačiau

žurnalistaišiandien įnešanemažą
intelektinįindėlįįLietuvoskultūrinį
gyvenimą.Pateikdamiinformaciją,jie
pirmiejijaisuteikiapavidalą,kartu
visuomeneipasiūlydamimodelius,
kuriųpadedama jigali irpradeda
matytibeivertintipolitinius,visuo
meniniusbeikultūrinius įvykius.
Todėl žurnalistai jokiubūdunėra
neiintelektinėsveiklos,neiintelek
tualųpriešai.Veikiauatvirkščiai,
nuolatvykstantisvisuomenėsgyve
nimoprocesasiškeliaįvykius,kurių
svarbądabarčiaiirateičiaižurnalis
taituriįžvelgti,įvertintiirnusakyti
čiapat,nelaukdamiapčiuopiamųjų
pasekmių.Žurnalistinėveiklayra
rizikinga,tačiautuoirpatraukliinte
lektinėveikla.Jireikalaujanuolatinio
aktyvausdėmesiovyksmospalvomsir
atspalviamsbeitampaneįmanoma,
kainustojamašiamevyksmeįžvelgti
betkokįnaujumą.
Žinoma,Lietuvospolitinio irvi

suomenėsgyvenimostabilizacijayra
iššūkisšiosprofesijosžmonėms.Vis
mažiauradikaliųįvykių,kuriepaju
dintųkiekvienožmogausbuities ir
būtiespamatus.Vissunkiauišlaikyti
pranašo,skelbiančiobesąlygiškas,vi

aka de my bė

intelektualo pozicija
TOMASDAUGIRDAS

didybęgalbuspraleidęsproausisnet
peristorijospamokas“.
Tokiąpatpozicijąyra išreiškę ir

niekobendrasužurnalistineveikla
neturintys intelektualai, šiųmetų
kovo23d.sudarytos irpraeitinnu
slinkusios„Deklaracijosapiedorovinį
persilaužimą“autoriai.Jųrūpestisyra
netiekpolitinė,kiekdorovinėvisuo
menėsbūklė.Deklaracijakreipiamasi
„įvisusdorusirsavolikimuineabejin
gusLietuvosžmones“,kartuįRespub
likosPrezidentą,Vyriausybę,Seimą
beiteisės,mokslo,ugdymoinstitucijų
beivisuomenėsorganizacijųatstovus.
Šių intelektualų rūpestiskyladėl
tokiojųmatomovisuomenėsbūklės
paveikslo:„Todėlmūsųvisuomenės
demoralizacijayrašiurpi:sparčiaiau
gamarginalinisdeklasuotassluoksnis,
aukščiausiaspasaulyjesavižudybių
procentas,mažėjagyventojųskaičius.
Aryrajėgų,kuriosįstengtųšįpragaiš
tingąprocesąsustabdyti?Mesturime
pasiryžtipaskutiniamveiksmui,kuris
darliko:pra dė ti doro  vi nį per si lau ži-
mą“.Kadirkaipgerbtumbetkokias
viešasintelektualųiniciatyvas,tikė
jimas,jogvisiemsstaigagalisukilti
„pasiryžimassutartinaiveikti“doro
viniopersilaužimovardanirkadšiuo
būdubussukurtamoralitauta,yra
itinnaivusirneatlaikojokiointelek
tiniopatikrinimo.
Pozicija,dabarčiaikeliantireika

lavimąbūti idealiaiar
atitikti įsivaizduojamą
tobulumomodelį,netik
stokojakultūriniosub
tilumo,betkartuyrair
intelektiškainenuosekli
beigalbūtnenuoširdi.
Ją išsakydamas inte
lektualasžengiažings
nįanapusvisuomenės,

siemsgaliojančiasirrūpimastiesas,
vaidmenį.Visdaugiaudėmesioreikia
skirtismulkmenoms,kasdieniogyve
nimorūpesčiams.Taikartuskatina
būtipasirengusiamkaipneišvengia
mybępriimtidalinesnegerovesbei
atsisakytitobulo(šio)pasaulioidėjos.
Taipkartuatsiveriaerdvėkultūros
kūrimui,vertinimams,reikalaujan
tiemsišradingumoirsumanumobei
neturintiemstiesioginiųgiluminių
egzistenciniųpasekmiųvisaivisuo
menei.Tikvisuomeniškaiirpolitiškai
palygintistabiliojevisuomenėjeįma
nomaintelektinėidėjųirvertinimų
kaitabeiišryškėjaskirtingosintelek
tinėspozicijos.
Todėlniekokeista,kadšiandien

Lietuvojeimaryškėtidviintelektinės
pozicijosdabartiesatžvilgiu:„didelių
įvykių“ilgesysirpastangosapibrėžti
savovietądabartyje.Nekylaabejonių,
kadValatkaišreiškiakaiptikpirmą
jąnuostatą.Įgyvenimonormalėjimą
galimapradėtižvelgtikaipįjostag
nacijospožymį,sukimąsiydingame
amžinoįvykiųpasikartojimoratebei
viltisradikalaus,nežiniaiškuratei
siančiopagerėjimoateityje.Valatka
teigia,kad„Prezidentųrinkimųfone
niekonauja“,Lietuva„sustingusipa
keliuiįpilietinęvisuomenę“,politikai
moraliaidėvisibeitikisi,kadatsiras
kasnorsvisainaujas,kadangi„vis
tiekvisi senieji2008aisiaisnebe
tiks“.Sunkupatikėti,kad
visuomenėspilietiškumu
besirūpinantisžurnalis
tasgalėtųmanyti, kad
vienintelė josviltisyra
praeitiesatmintiesnetu
rintisirdabartiesproble
mųnesuvokiantisžmogus:
„Pilietis,kurisvisąmūsų
praeitiesmarazmąirretą
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anapus jospolitiniobeikultūrinio
gyvenimo,anapusjosišgyvenamųsėk
miųirnesėkmių,visataimatydamas
kaipnevykusią„tinkamo“politinio
arvisuomeniniogyvenimoparodiją.
Nenuosekluir,kogero,nesąžininga
šiojepozicijojeyratai,jogkadirkaip
negatyviaisavomatomostikrovėsat
žvilgiuyranusistatęsintelektualas,
jistaippatjojedalyvaujairnetkuria
jąkaipparodiją.
„Rūpintis“visuotinevisuomenės

depilietizacijareiškiapirmiausiapri
pažintisavopatiesnepilietiškumą,
skelbti,jogpopenkeriųmetų„senieji“
nebetiks,reiškiapripažinti,jogtuomet
nebetiksiirpats.Sielotisdėltotalios
visuomenėsdemoralizacijosreiškia
teigti irtai,kadpatsjojedalyvauji,
ogalbūtnet jąskatini.Nuosekliai
plėtojama,šipozicijavedaįvisišką
negatyvizmąnetikvisuomenės,betir
savovaidmensjojeatžvilgiu.Galiau
siaitektųpripažinti,jogvisuomenės
gyvenimerealiainiekonegalimapa
keisti,otie,kuriemėginataidaryti,
yraintelektostokojantys,manipulia
cijomspasiduodąkvailiaiarvientik
naudossausiekiantyscinikai.
Negatyvi intelektinėpozicijagali

būtilabaipatraukli.Jiyraradikali,
tuosuteikiaabsoliučioslaisvėsspręsti
irvertintiregimybę.Jąužėmusnerei
kiadėtipastangųdabarčiaisuvokti,
tadgalimamėgautisabsoliučiostiesos
monopolioturėjimoiliuzija.Jineigia
dabartiestikroviškumą,tadmano
maiišlaisvinanuoasmeniniosavęs
susiejimosujosvyksmu,okartuir
nuoatsakomybėsužsavosprendimus
irvertinimus.Beto,šipozicijagali
pasiektigreitąvisuomeninįefektą:ji
tikraibuspastebėta.Žinoma,jeidar
visuomenėjeesamažmonių,kurie
tiki, joggyventiįmanomatikturint
pozityvųpožiūrįįvisuomenę,kadir
kaipaiškiaibūtųmatytijosnetobu
lumas.
Yraintelektualiairibotaarbanesą

žiningamanyti ar bandyti įteigti
kitiems,kadnegatyvi intelektinė
pozicijayraneutralivisuomenėsat
žvilgiu,kadjitikatkreipiadėmesįį

negeroves,oneskatinakituspriimti
tokiąpatnegatyviąpozicijątikrovės,
kuriojegyvenama,atžvilgiu.Tačiau
jeivisuotinįnegatyvumąskelbiantys
intelektualaikaiptik irsiekia, jog
tokiapozicijavisuomenėjeįsivyrautų,
tai jieyrapatystikriausipilietinės
visuomenėsirpozityviųpokyčiųjoje
apskritaipriešai.
Visuomenės,kartuirpilietiniogyve

nimopagrindąsudaroįpročiai,kurie
veikiakaipnerašytostaisyklėsbei
skatinavisuslaikytispanašiųvisuo
meninioelgesiostandartų.Akivaizdu,
jogvisuomenėyratoksdarinys,kuris
turiužtikrintijosnariųsaugumą.Kuo
sveikesnėvisuomenė,tuožmogiško
solidarumojausmasjojestipresnis.
Solidarumąpalaikantysvisuomenėje
galiojantysįpročiai lemiatamtikro
galvojimo ir sprendimoribas.Gy
vendamasydingesnėjevisuomenėje,
tamsiojetuščiojegatvelėjesusitikęs
senyvąžmogų,josnarysgalbūtpra
dėssvarstyti,arvertaiššiožmogaus
atimti jodaiktus,nestengalibūti
kasnorsvertinga.Darydingesnėjejis
žmogųapiplėšnėnesvarstęs,žmogiš
kiausioje–tokiagalimybėturėtųjam
netneateitiįgalvą.
Negatyviintelektinėpozicija,ska

tinantiatsistotišaliavisuomenėsir
nesuvoktisavęskaipkuriančiojospo
kyčius,kaiptikirnaikinažmogiškojo
solidarumoirbendrumo,bekurione
galiišgyventijokiavisuomenė,saitus.
Kartujiformuojavisuomenėsįprotį,
skatinantįišankstoneigiamaivertinti
betkokiąpozityviąiniciatyvą,indivi
dualųangažavimąsivisuomeninėms
arpolitinėmsvertybėmsbei,žinoma,
viešąsolidarizavimąsi.Kaipintelek
tinėpozicija,jigalbūtyrapatraukliir
viliojanti,tačiaukažinarkurisjąreiš
kiantisintelektualasnorėtųgyventi
visuomenėje,pagrįstojejoskelbiamu
visuotiniunegatyvumoprincipu.
Pozityvūsįpročiaivisuomenėjesu

siformuojaneperdienąirneperme
tus.Nėralabaidžiaugsmingagyventi
visuomenėje,kurbeveikkiekviename
žingsnyjeįakiskrentažmogiškumo
spragos.Todėlnereikiaypatingos

įžvalgos, idantatsirastųirstiprėtų
individualusnegatyvizmasviso to,
kasjojevyksta,atžvilgiu.Refleksijos
irvertybiniųgaliųparamosreikia
kaiptikkitai,daugradikalesneinuo
statai,skatinančiaipriimtidabarties
negeroves,šaliajųaptinkantpozity
vumoapraiškas,galėsiančiasduoti
vaisiųateityje,irjaspalaikant.Viešai
palaikantkurįnorsvisuomenėsar
politinįveikėją,kartuirpasižadama
liktiištikimamtomsjoskelbiamoms
vertybėms irnuostatoms,kurioms
pritariama.Draugeišreiškiamasir
pasiryžimasnesietisavęssupriešinga
aršiaiprieštaraujančiapozicija.Taip
aptinkamasirįsteigiamasbendrumas,
prisidedantispriesolidarumo,stabi
lumo ir individualiosatsakomybės
vertėsjausmovisuomenėjeapskritai
stiprinimo.
Šiamesolidarizavimesiįžvelgtiso

vietmečiubandytą įtvirtintivergiš
kopataikavimopartijos ideologams
apraiškąbūtųintelektualiainesąži
ninga.Jauseniaiužimtivienąarkitą
intelektinępozicijąnereiškiaspręsti
gyvybėsarmirties,didesnėsarmažes
nėspolitinėsgaliosįgijimoklausimą.
Jaubaigiamepriprastiprietaisyklės
ir japaremtosgyvenimopraktikos,
kadintelektualoveiklamatuojamajo
profesinekompetencijairnuveiktais
darbais,oneištikimybekuriosnors
politinės,visuomeninėsarprofesinės
grupėsinteresams.
Grupė intelektualųšiandienak

tyviai, individualiaisuformuluoda
misavopoziciją,parėmėprezidentą
Adamkų,galbūtrytojnemažesnėdalis
angažuosisbrazauskiškomsidėjoms,
galbūtdarvėliaušiosgrupėspradės
konstruktyviąargumentuotądiskusiją
visuomeneiaktualiaisklausimais.Bet
kuriuoatvejutai,kadšiandienprade
darastisintelektualų,pasirengusių
žengtipozityvausangažavimosipoli
tiniamirvisuomeniniamgyvenimui
žingsnį,yravertintinakaipdidelė
socialiniųsantykiųnormalėjimopa
žanga.Reikiatikėtis,kadkadanors
tokiapozicijatapsvisosvisuomenės
gyvenimoįpročiu. 
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GyvendamasRomoje,kasmetpokeliskartusparašyda
vausavogiminaičiamsilgąlaiškąapiesavoprietykius,
okaiesuLietuvoje,imuirsuabejoju,arbusbeįdomu.
KadangitasvienasdėdėišAliuliųpusėsbelikęs(ir
darvienabrolienukėMarijampolėje),tai,sakau,galir
įdomu.Juolabiaukadšiemetturėjaulabaioriginalias
atostogas,kurioskątikbaigėsi.Dėlkarščiųnesinorė
joeiti į„Papartyno“laukus,verčiauėmiaubaksnoti
komputeriukoklaviatūrą.GrįžęsįVilnių,„atmušiau“
irišsiuntinėjausūnėnamsdukterėčioms,kąaprašęs.
PasigyriaubičiuliamsišNŽA,tieirsako:„Duokšen“.
Taiva.
VilniausŽvėrynoŠvč.M.MarijosNekaltojoPrasi

dėjimobažnyčiojedirbametryskunigai irdiakonas.
Diakonasatostogavobirželį,ašliepą,vikarasrugpjūtį,
oklebonasrugsėjį.

PRiE JūRų mA Rių

AštuoniasdienasviešiuKlaipėdoje,pastoriausDonato
irpastorėsNijolėsIvanauskųšeimoje.Prieškeliolika
metų,ieškodamiDievo,jiesusituokėkatalikiškai,bet
niekasiškatalikųnepavedėjojųgilynįbendravimąsu
Dievu,todėlpakrypoprieprotestantų.IšpradžiųVilniu
je,prie„Tikėjimožodžio“bendruomenės,paskuipatys
sukūrėpanašiąbendruomenęKlaipėdojeirpavadino
„Meilėsžodžiu“.PokeletometųvadovuiDonatuipasi
rodė,kadbendruomenėeinakreivai.Tadajissudalimi
savobendraminčiųatsiskyrė irsudarė„Evangelijos
bažnyčią“.Didžiausiabendruomenė,suprijaučiančiais
turintiapieporąšimtųnarių,gyvuojaKlaipėdoje,ma
žesnėsyraŠilutėje,Plungėje,darkažkur.
Manošeimininkai–labaispontaniški,atvirižmonės,

ypačponia.Abudupripažįsta,kadjųbendruomenės
doktrinojeirpraktikojedaugneapibrėžtumo,darnuolat
ieškomairtikimasi,kadViešpatsparodys.Kataliko
akimisžiūrint,tenviskassmarkiaisubjektyvu.Jeigu
esiprasilavinęstikėjimodalykuoseirjautipašaukimą
būtipastorium, irtavopašaukimąpripažįstatavoji
bendruomenėbeiiškitųkraštųatvykęautoritetingi
pastoriai,taiiresipastoriusarpastorė.Gavęskitų
pastoriųpalaiminimą,galivadovautipamaldoms,net
iršv.Vakarieneipaskutinįmėnesiosekmadienį.Pa

aukosiDievogarbeiduonosirvyno,melsiesiirtarsi
Kristausžodžius:Tai yra ma no kūnas..., tai yra tau rė 
ma no krau jo...Tadatikėsiirsakysi,jogtaduonelėir
vynasprimena,vaizduojaKristausKūnąirKraują,bet
jaisnetampa,ne.
Katalikuisuprantama,kadkitaippasjuosirnegali

būti.Negavęšventimųišapaštalųįpėdiniovyskupo,
pastoriusarpastorė irtegaliprimintibeivaizduoti
užžmonespaaukotąKristauskūnąirkraują,betne
sudabartintiKristausKryžiausauką.Taspatsuišpa
žintimi.Jikartaispraktikuojama.Išklausęsnuodėmių
išpažinimą,pastoriusarpastorėgaliteiktipamokymą
irkartusunusidėjėliumelstiDievąatleidimo,betne
jįsuteikti.
TaEvangelijosbažnyčiosbendruomenėlabainuošir

džiaimanepriėmė.Galbūttodėl,kaddaugeliskatalikų
juossmerkia,očiapagyvenęskunigasnesibaido.Matau,
kadJėzųKristųjiemyli,vadinasi,yrabroliai.Maldingi
broliaiseserysKristuje.PriešdešimtmetųišŠvedijos
atvykępastoriaibuvojuoslabainustatęprieškatali
kus,betdabartonėra.
Bendruomenėturisielovadosgrupę,kuriosuždavi

nys–teiktipsichologinęirdvasinępagalbąžmonėms,
įklimpusiemsįgyvenimopainiavas.Neapsiribodami
geraisnorais,kaikuriesavanoriai lankėspecialius
kursusNyderlanduoseardarkažkur.Pačiąpirmąją
viešnagėsdienąpasižiūrėjęstųsielovadininkųpasi
tarimo,tariau: „Būčiau laimingas,matydamastokį
pasauliečiųbūrelįparapijoje“.
SuDonatuIvanauskutikvienąkartąbuvomesusiti

kęVilniujepriešpenkiolikametų.VaidotasŽukas(jo
studijųdraugas)buvojįatvedęsįPavasariogatvę.Ma
čiau,kadžmogusnuoširdžiaiieškoDievo,irpamėgau
jį.ŠiųmetųkovomėnesįjismanprisistatėperBiblijos
draugijoskonferencijąirtaipmaloniaipakvietė,kad
negalėjaunepasinaudotijoiršeimossvetingumu.
Sekmadieniosulaukęsdalyvaujusavošeimininkų

vedamosepamaldose.Pradžiojepastoriusparagina
išsakytiDievuisavotroškimus,irvisasalėprisipildo
daugiabalsiomurmėjimo.PasijutaukaipJeruzalėje,
kuraulojeprieRaudųsienosporašimtųsuaugusiųjų
irpaaugliųpusbalsiuskaitėkiekvienassavotekstą.
PoniaNijolė,tapusipastorekeletumetųvėliauužDo

KARštos VA sA Ros KE LiAis
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natą,sakopamokslą–apdūmojimą.Paskuiprisipažino
labaijaudinusiskalbėtipriesvečio,bettonejaučiau.
Protarpiaisvispasiklausiapubliką:„Arnetaip?“Pa
baigojepasigedauišvadų.
Pamaldųdalyviailabaidaugjausmingaigieda,kar

todamivistuospačiusšūkius,pavyzdžiui:„DėkuiTau,
Jėzau,kadmustaippamilai,dėkuiTau,Jėzau,kaduž
manemirei!“Vadovaujascenojedviprityrusiossolistės,
jaunamąsliarmėnėpalydinuotaikingomissavomismu
zikinėmisimprovizacijomis.Dešimtkartųtaipišgiedojęs
žmogusartėjiprietranso.Pasakiaupamokslą:jeinorite
kągerožmonėmsnuveikti,turitebūtilabaisusigyvenę
suDievu.Girdėjau,kadžmonėsįsidėmėjotąmintį,taip
patlinksmąjądalį,kaipastoriussusvečiupopamaldų
tospatsalėspakraštyjepakaukšino„pingpong“.
Šv.MišiaslaikautrijoseKlaipėdosbažnyčiose:Taikos

Karalienės,kurioskadaisebuvoneleistapašventinti(bu
vopaverstafilharmonija),senojojeKristausKaraliaus
irdarnebaigtojeŠv.JuozapoDarbininko.Apžiūrėjau
irbaigiamąstatytiŠv.Kazimierobažnyčią.Kalbėjome
sukunigais,kadbereikalopastarosiosdvistatomosto
kiosdidžiulės.Vietojdviejųmilžiniškųbūtųsielovadai
geriauirtikintiesiemsprieinamiaugautiketuriaspen
kiasmažesnessuparapijosnamais.DabarpusėTelšių
vyskupijoskatalikųgyvenaKlaipėdojeirturiketurias
bažnyčias,okitapusė–šimtąbažnyčiųirbažnytėlių.
AtgavusBažnyčiaiLietuvojelaisvę,daugelispasinešė
meįdidingumą,neįpraktiškumą.
PastoriusDonataspatsnuvežėmaneįdvibažnyčiasir

pasTaikosKaralienėsbažnyčiosklebonąmonsinjorąJo
nąGedvilą,paskurįviešėjaupriešporąmetų.Pastoriui
labaipatikomonsinjorasirjauniejikunigai,jųgražūs
liturginiaidrabužiaiirorilaikysenapriealtoriaus.

PER šLo Vin GĄ žE mAi čių žE mĘ

Liepos9osiosrytągerbiamasisDonatasnuvežėma
neįŽemaičiųKalvarijosatlaidus.Pataikėmeįpoliti
niųkalinių,tremtiniųirpolitikųdieną,betryškesnio
atspalvionepastebėjau.Čiaprisistatėdaugeliuimano
artimųjųpažįstamasvilnietisp.ViliusMaslauskas
irpaėmėgabentitoliau.Tospačiosdienospavakare
pasiekėmeTelšius,musapnakvydinokunigųsemina
rijossvečiųnamelyje.Pasimačiausuneseniaibaigusiu
tarnybąvyskupuAntanuVaičiumiirsausiomėnesįją
pradėjusiuvyskupuJonuBoruta,sušauniaisjaunais
kunigais,sukuriaisdraugavau,kaijiestudijavoRomo
je.VyskupasBorutapasinėręssielovadoje,apieVilnių
nėgirdėtinenori.
Rytojausdieną,aplankę„Alkos“muziejų,leidomės

kelionėnŽemaičiųžemėsviduriu.AplankėmeVarnius,
senąjąŽemaičiųvyskupijossostinę,kurvysk.Valančius
pergyveno1863m.sukilimą.Tveruosepasimeldžiau
prievienomylimiausiųsavodraugų,kunigoJonoPa

liūkoMICkapo.Labaidarbštus,narsusirkūrybingas,
sudarėirredagavopirmąjį „Liturginiomaldyno“(1968)
leidimą.1950–1956m.vargoTiumenėssritiesirMor
dovijoslageriuoseužsmarkiuspamokslus.
ToliauleisdamiesipasiekėmeLaukuvą.Ištosparapi

josbuvokilęsmarijonųvienuolis,brolisJuozasStirbys,
kurisketvertąmetųslapstėsinuosuėmimo,vaikščiojo
su„miškobroliais“.Keliskartusjampavykopasprukti
išapsupimo,bet1954m.lapkritįbuvorastasnegyvas,
pelkėjeįšalęsįledą.SkaičiauYpatingajamearchyve,
kąapiejįpasakojętardomisugautipartizanaiirjųrė
mėjai.Nedalyvavęsjokiosežudynėse.Tikėjausirasti
Laukuvojejogiminiųarpažįstamųirsužinotikieknors
daugiau,betišgirdaumažiau,negužinojau.Arpatikė
site:senutėpusseserėdariršiandienbijopasakotiapie
partizanus,matydamavaldžiojedaugbolševikų!„Jei
žinočiau,kadpopenkiųdienųmirsiu,papasakočiau.“
Nepadėjojokieraminimaiirįtikinėjimai.„Kągaliži
noti,kasdarbus...“
NuoLaukuvospatraukėmeįKaltinėnus,kurjaubuvo

metelefonuužsisakęnakvynęparapijosSveikatingumo
centre.Neapsakomasklebonas,kanauninkasPetras
Linkevičius(pažįstunuoklieriko).Jam44m.amžiaus,
18m.kunigystės,Kaltinėnuosedarbuojasi14metų.
Vietojsudegusiosbažnyčiosperpenketąmetųišmūri
jonemenkąnaują,pirmiaupastatęslaikinąmedinukę
(dabartensalė).Įkūrėslaugosnamus(40senelių,iš
jųtik2sąmoningi),girdėjau,kadirnašlaičiųnamus,
betjųnemačiau.Sveikatingumocentregalimaužkelis
litusgautimasažųirvoniųpagalgydytojonurodymą.
MessuponuViliumiužnakvynęsumokėjomepopenkis
litukus(jeikaspaliekaauką,jieinaatskirai).
Klebonasįsivedėmusįbažnyčią,pagrojovargonaisir

pagiedojoAve Ma ria,palaimino,paskuisėdopriemūsų
automobiliovairoirvisokiomispakriūtėmispavežiojo
poapylinkę.Nuvežėprieaukštoaukštoišlakausbal
tokryžiauskalvosviršūnėje,iškurskleidžiasiplatus
reginys.Parodė,kokįsvajojapadarytiprivažiavimą
priepiliakalnio,kadirinvalidusbūtųgalimavežimė
liaisužvežti.Turbūtįvykdys...Nesivaržojokiųponųir
viršininkų,ieškodamasparamossavosumanymams,
gaunajosLietuvojeiružsienyje.Patssumamutegy
venamažamemediniamenamelyjepakalnėje.Vakare
atsisveikindamaspasakėankstirytąleisiąsiskelionėnį
VilniųpaskariuomenėsvadągeneroląKronkaitį.Koieš
kos,neklausėme.Galkareiviškoskošėskokiaišventei?
Pailsėjęiružkrimtę,liepos11osiosrytąleidžiamės

linkKelmėsieškotiPalendrių,kurpriešmėnesįkon
sekruotabenediktinųpasistatydintanaujabažnyčiasu
vienuolynu.P.Viliuspasiūlo:„Tėveli,važiuokimvieške
liais,daugiaugamtospamatysim“.Pasiraivęssutinku,
irtaimusišgelbstinuoklaidžiojimoirpavėlavimoį
pamaldas.PasiekiameistoriniusKražius.Privažiuoja
mepriešventoriaus,ogibestovįsprievarteliųkunigas

KARštos VA sA Ros KE LiAis
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VAC Lo VAs ALiu Lis miC

AlionidasBudrius,giesmėsirsielovadosentuziastas.
JiskaiptiksusiruošęsvažiuotiįPalendrius,įbenedik
tinųordinoįkūrėjošv.Benediktoiškilmę.Jispabuvo
mumsangeluvedliu.Kitaipargibūtumežinoję,kad
reikiapaliktiKelmędešinėjeirkiltiŠaukėnųkeliu,
kolrasimerodyklę„Palendriai“?

MaldingaiatšvenčiameEucharistijąsulotyniškais
giedojimais.Priorasneblogatartimi lietuviškaipa
skaitopamokslą,ojuktikrasprancūzas.Nuostabūstie
PrancūzijosvienuoliųdesantaiLietuvoje:benediktinai,
joanitai(ės),karmelitės,betlemitės...Jokioskitosša
liespašvęstiejinerodotokiojudrumoirtaipnepagauna
mūsiškių,ypačpasiilgusiųjųkontempliacijos.
Pakviečiapietų(iškilmė,tadgaunameirledų).Tėvai,

vienasiškitoperimdamiknygą,įvairiatartimiskaito
lietuviškąVakarųBažnyčiosvienuoliųtėvoBenedikto
biografiją.Darkartąmeldžiamėsbažnyčioje.Kadan
ginekoncelebruojame,taiirmansukuniguAlionidu
nurodovietąpasauliečiųskyriuje.Aprodovienuolyno
bendrąsiaspatalpas–visurdaugerdvės.Paprašopa
pasakoti,kastiemarijonaiiriškur.
Žiūriuirakimisklausiu,kasčiayra,kadprancūzaiir

jauniejilietuviai–visivienodo„sukirpimo“,ovienotėvo
kažkokialaisvesnėlaikysena,kitascharakteris.Pasirodo,
lietuviųkilmėsamerikietis,atvykęsieškotisavošaknų.

Tėvainuoširdžiaiviskąrodoiraiškina,taiirašlei
džiusauatvirumą:„Viskasčiagražuiršventa,betvie
nasdaiktasmannepatinka:tuzinuivienuoliųatiduoti
trysketvirtadaliaibažnyčioserdvės,oDievotautai
tikvienasketvirtadalis“.–„Norime,kadprisipildytų
visaschorasvienuolių.“–„Iškoduonąvalgysite,kai
tiekprisirinks?“
Irvėlpietųlink.ApieSkaudvilępatenkameįskalsų

lietų,paskuimatome,kaipnusiaubėmiškusneseniai
praūžęsuraganas.Penkiųirdaugiaumetrųaukštyje
nusuktinulaužytiberžų,eglių,pušųkamienai.
GirdžiuoseaplankomeLietuvosmarijonųpatriarchą,

žurnalistiniostiliausdvasinįrašytoją,kunigąViktorą
ŠauklįMIC.Jamdabar94eri,oprieš68metusjisbuvo
mano,marijonųgimnazijosmokinuko,nuodėmklausys.
NepalyginamosiossesersIrenos–vargonininkės,kate
chetėsirslaugytojos–vežimėliupriemūsųprivežtas:
„Niekamnereikalingas,noriutiknumirti“.Seselėpa
taiso,kadreikalingas.Motinosatvedavaikusišpažin
ties,nevienaslankytojaspaprašošv.Mišiaspaaukoti
(priestalokitamekambaryje,koplytėlėje,kurdabar
pašarvotasmiręstremtinys).Pokeliųminučiųpokalbio
matomasnuovargis,reikiaTėveliuigrįžtiilsėtis.

ABiE Jo sE už nE mu nė sE

Veteranąaplankę,vakareproJurbarką,Šakius,
PilviškiuspasiekėmeMarijampolę.Manopalydovas
patraukėįVilnių,ašlikautrimsdienomspalaimin
tojoJurgioMatulaičiopagerbimošvęsti.Kiekvienais
metaisjisestitąsavaitę,įkuriąpatenkaliepos12oji,
nestądienąįvykopirmasisPalaimintojopagerbimas
pobeatifikacijosprieš15metų.
Atlaidųdienomissumosšv.Mišiomsvadovaujavysku

pai,paskutinędieną–nuncijus.Išklausometuriningą
jožodį,pirmąkartąbesilankančioMarijampolėje.Jis
laikąssavetamtikraprasmeJurgioMatulaičioįpėdi
niu,nesirPalaimintasisyrabuvęsŠv.Tėvoatstovu
Lietuvai.TodėlsavotarnystęLietuvojepavedęsPalai
mintojoglobai.
Atgaivinamilietuviškųatlaidųpapročiai.Posumos

kunigųseminarijossode–suneštinispasivaišinimas(šį
tąpateikiairparapija).Išįvairiųvietųatvykętikintieji
pasimatosuganytojaisirtarpusavy.Suskambagiesmė,
daina,sekmadienįsavivaldybėatsiuntėdūdųorkestrą.
Šeštadienįbažnytinis jaunimasvidudienį turėjo

konferencijądvasinėsbrandosklausimaisvyskupijos
jaunimocentre,–didelisdžiaugsmaskalbėtissutokiu
jaunimu.VakaropsuvyskupuRimantuNorvilašventė
meEucharistijąiragapęLūginėje,Palaimintojotėviš
kėje.Jaunimasatžygiavopėsčiomisirpošv.Mišiųbei
užkandėlioatrodėpavargęs,betnuovargisišsykdingo,
kaiseselėorganizatorėpakvietėžaisti„paskutinėpora
lendaprogyvątunelį“irt.t.

nukryžiuotasis. XVii–XViii a. sandūra. Laukuvos 
bažnyčia. stasio Keparučio nuotr. KPC archyvas
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Liepos14osiospavakareMarijonųvienuolyne,vys
kupoemeritoJuozoŽemaičioMICcelėjesusitikoLie
tuvosirLenkijosvyskupųkontaktųgrupės.Balstogės
arkivyskupasWojciechasZiembairDrohičinovyskupas
AntonisDydyczas OFMCapdaugiausiakalbėjoapie
parapinękatechizaciją,ovyskupaiJuozasŽemaitisir
JuozasTunaitis–apiemūsųmūšiusgyvybėsapsau
gosfronte.
Norspernai,atsiminęssavoamželį irBalstogėje

patirtąnuovargį,paprašiauatleistimaneištosgarbios
lietuviųlenkųatstovųkompanijos,betpasirodė,kad
VyskupųKonferencijoskomisijųsudėtisbuskeičiamatik
perateinančiorugsėjosesiją,taigidarturiudalyvauti.
Šitaipliepos15ąjąpatekauįlabaituriningą,vyskupo
JuozapoMatulaičiovadovaujamąišvykąpoKaišiadorių
vyskupiją,kuriojetiesvečiaidarnebuvolankęsi.
Išvaikystėsbuvauįsidėmėjęs,kad„zanemunčikai“–

užnemuniečiai–yragaspadoriai,kurieįturgųAlytuje
vienkinkiaisvežimaissulankuatvažiuojanuoAlovės,
Daugų,Butrimonių.Paskuiraštuoseradau,kaduž
nemuniečiai–taimes,nuoKrokialaukio,Miroslavo,
Simno, ikipatKalvarijos,Vilkaviškio,Šakių.Šitaip
manegzistuojadviUžnemunės,irštaisuoriadraugija
išvakarinėsUžnemunėsperšokauįrytinę.
Birštonas.Sakraliniomenomuziejus,ogaltikriau

Dievotarno,arkivyskupoTeofiliausMatulioniomemo
rialinismuziejussukardinoloVincentoSladkevičiaus
atminimokambariu.Kaiptikčiaper1957m.Kalėdas
tremtinysvyskupasTeofiliusslapčiomis įsišventino
saupadėjėjąVincentą.Išstatytiarkiv.Teofiliausdaik
tai,nuotraukos,dokumentai,kalbantysapiejokančių
kelius.Mansardojevaikųpiešiniųparoda.Sumanus
klebonaskun.JonasDalinevičiuspasiekė,kadmuzie
juspriklausomiestuiiryraišlaikomassavivaldybės
(parapijatampavedėsavoatgautąnamą).
Bažnyčia,kuriąpriešporądešimtmečiųišpuošėiš

blizginoa.a.kun.MarijonasMykolasPetkevičiusMIC.
Sanatorijakunigams,priešAntrąjįpasaulinįkarą
pastatytaprelatoJuozapoMatulaičioLabuko(vėliau
vyskupas).Nemunokrantųpylimas,perkurįvosvos
nepersiliejopavasariniopotvyniovandenys.Sveikatos
miestasBirštonas.
Kelionėsviršūnė–Pivašiūnai.PirmameXIXa.ket

virtyjepastatytamedinėbažnyčiamielatuo,kadjoje
viskasklasiška,nėtrupiniokičo.Maloniųišmeldėjos
Marijos,NuliūdusiųjųGuodėjos,paveikslas,kurįpopie
žiausJonoPauliausIIpavedimu19880814iškilmingai
apvainikavokardinolasVincentasSladkevičius.Sumoje
išvisosširdiesgiedaŠirvintųbažnyčioschoristai.Ga
liojapaprotys,kadvienaatlaidųdienaskiriamavienam
savosvyskupijosdekanatui,kitakitamirt.t.(kaipir
Marijampolėje).
AplankausavovyresnėssesutėsValerijosVitunskie

nėsŽvinienėskapą.Kaidarnemokėjauvaikščioti,ji,

paauglė,buvomanonešiotė.Narsi,eiklimoteris,visų
apylinkėsvestuviųirlaidotuviųvaišiųrengėja,šakočių
kepėja.Daugnegandųištvėrusi.Mirėmažadukrytė
Nataliutė,pirmasisvyraspalikojaunąnašlę.Vyres
nysissūnusgirininkasVytautasžuvopartizanuose,
sūnųAlgimantąpatimirdamapalikobegęstantį,prieš
taiantrąsyktapusinašle.Kažkokianedalialydėjoirpo
mirties.Sudegėnamelis,gaisrežuvoirjauniausiasis
sūnusValentinas,išantrossantuokos.Mūsųšeimos
bičiuliskunigasJonasKaušylatadamanparašė:„Pa
sibaigėAliuliųdinastijaPivašiūnuose“.
LankaukunigoKaušyloskapą.Joatsiminimųknyga

vadinasi„Žaliasmiškasgyvas“.
UžvažiuojameįJiezną.GėlėseskendikunigoBroniaus

Bulikoskapas.MirėvosSąjūdžiuigimstant,otokiarei
kalingabuvomumsjokūrybingadvasia,lakusužmojis.
Išleistikelijopoetinėsprozosrinkiniai.
PasiekiameKaišiadoris.Katedrosrūsyjeilsisigarbin

gųvyskupųpalaikai,ošventoriuje–kanauninkoJono
Mintaučkio, ištvermingiausioLiturginėskomisijos
bendradarbio,kapas.DievuliauDievuliau,kiekbrangių
bendražygiųjauamžinybėjelaukia...
SusvečiaisapžiūrimeVyskupųKonferencijaipri

klausančiąAdomoJakštospaustuvę.Jiverčiasigerai
suitaludirektoriumiRobertoMasi,betBažnyčiaijos
naudavidutiniška.Prieš12–13metų,kainėsunegau
siaissavoleidiniaisnegalėjomeprasimuštiįvalstybines
spaustuves,visaisbalsaisšaukėmėsKir che in Not, kad
padėtųLietuvosBažnyčiaipasistatytiirįsirengtispaus
tuvę.Tierėmėjaiįrodinėjo,kadgreitviskaspasikeisir
spaustuvėspačiosgaudys užsakovus,taiginebūtina
mumssavaspaustuvė,visdėltoparamąsuteikė.Neblo
gai,kadjiyra,betbuvogalimairkitaip.
Manliūdna,kadstropusisstatybosirįrenginiųpla

navimokonsultantasolandasHenkasBijneveltas,
kurįKir che in Notpasamdėiratsiuntė,ligšioljaučia
nuoskaudą,nespačiojespaustuvėsveikimopradžioje
buvonušalintijoparengtispaustuvėsvadovai.Pavasarį
sužinojauapieskaudžiąjoligą–visiškąpusiausvyros
nelaikymą.

PA PAR ty nE

VienądienąstabtelėjuVilniuje.Rašaumandagų
protestą„Lietuvosrytui“,kuriokorespondentėSidnė
jujenusikaltusiusvaikamsKrikščioniškuosiusbrolius
perkrikštijo įmarijonus irmetadėmęniekuodėtai
Marijonųvienuolijai.(Vėliausužinojau,kadredakcija
išspausdinokieksutrumpintąatitaisymą.)
VakaroprieduįPaparčius,įšiauręnuoVievio.Pavė

žiponoViliausdukružė,menotyrininkėSigita,Romoje
studijavusiBažnyčioskultūrinesvertybes.Užkelių
kilometrųnuobažnyčios–Betliejausseserųvienuo
lynas.Pirmąkartągyvenimeporąsavaičiųglausiuosi

KARštos VA sA Ros KE LiAis
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VAC Lo VAs ALiu Lis miC

priekontempliatyvaus,griežtaiklauzūruotovienuoly
no.Kaipjisatrodo?
Plynamelauke,dirvonuosetarpmiškų,antaukšto

Nerieskrantoišsitiesęspailgaskiemas,ojoabiempu
sėmispastatytapoaštuonismediniusnamukus,galu
įkiemopusę.Namukošonueinasiauraskoridorius,
iškuriopatenkamaįvienąilgąkambarį,kitąkvad
ratinį.Ilgajamegyvenau,kamanas–nežinau.Ilgasis
padalytasįkeliassekcijas:miegui,valgymui,skaity
mui,maldai.Priekoridoriaus
sienos,užužuolaidų,mažas
dušasirkitasanitarija,toliau
krosnisirpožemyjestovinčios
krosnieskaminas (žiemai),
sandėliukas.Viskogana ir
niekoperdaug.Priekiekvieno
namukopokiemukąardar
žiukąapie120m2.Manasis
kiemukas dirvonuoja.Tik
poragėliųlysvelių,osesutės
savuosiuose,girdėjau,augina
gėlesirdaržoves.
Bendrasiskiemas–klau

zūroszona.Šiukštumanne
valiatenįžengti.Maistąvis
randupadėtąant langelio
koridoriausgale.
Prievienokiemogalopri

sišliejusimedinėkoplytu
kė.Visasšiosbendruomenės
kultas–subizantiniuprie
skoniu.Įsiklausęsrecituojamuosetekstuoseatpažįsti
bizantinesmelodijas, tikčia josatliekamospenkis
kartuslėčiaunegucerkvėse.Meldžiamasidaugirilgai,
sunusilenkimaisikižemės.Maldųtekstaiišprancūzų
kalbostaisyklingaiišverstilietuviškai.Šv.Mišios–ka
dayrasvečiasarkadagaliatvažiuotiklebonas.Beje,
sekmadienįseselėsišeinabūreliuįgretimuslaukusar
miškelįpasivaikščioti.
Pagalsenųjųordinųtaisyklesvienuolynasturistovėti

permyliąnuobetkokiųgyvenviečių.Dosnūsprancūzai
rėmėjaiišpirkogretimassodybasirmiškoplotą,„kad
nesimaišytųjokiasvietiškadvasia“.Dabarsesutėstose
sodyboseapgyvendinadvasiniopoilsioieškančiasšeimas,
katalikiškojojaunimobūreliusirpavieniusasmenis.
Gerostossesutės,šventos, irBažnyčiapripažįsta

uždaropašvęstojogyvenimovertingumą,betšiame
PaparčiųBetliejujeužkonservuotasXIa.sukartūzų
steigėjušv.Brunonu–manneprieširdies.Sesutės
neturinetiktelevizoriaus(bala jonematė!),betnė
radijoimtuvų,negaunanėkatalikiškųlaikraščių,tik
jųcentrasišParyžiauskaikadafaksuatsiunčiasvar
biausiasbažnytinesžinias.Turikompiuterįlaiškams
rašyti,betbijojungtisprieinterneto.Girdėjusiosmat,

kadjamedaugšlamšto,tarytumjisnuolattaipirverž
tųsi,nelyginantištelevizoriaus.Porametųelektroniniu
paštunaudojuosi,irnėkartojoksšlamštasnepasirodė.
Turbūttikspecialiaiieškantiejijįranda.
Manau,maldingosiomssesutėmsnėra jokionuo

stolionegautimažavertėsbeitrumpalaikėsinformacijos,
kuria,netirišrankūsbūdami,kasdienapsikemšame
irkuriąčiapatpamirštame,betlaikaunuostoliutai,
kadjosnesužinoaktualiųBažnyčiosiršaliesrūpes

čių,kuriemsnoripadėtisavo
maldairdarbobeinuovargio
paaukojimu.
Kai sesutės tokiumastu

informuojamosapieBažnyčią
irpasaulį,nenuostabu,kad
pirmosiossavanorės–trys
prancūzėsirvienavokietė–
1994m.įLietuvąkeliavo,ti
kėdamosiostikėjimokankinių
vainiko tame lauki niame 
komunistiškame krašte...
Dabarvienuolynasturike

liaskandidatesbeinaujokes
lietuvaites irvieną lãtvietę 
(labaigražiai skaitė lietu
viškaišv.Mišiųskaitinius,
truputėlį žemaičiuodama),
taippatvienąkitąlaikinųjų
įžadųsesutęlietuvę.Kelias
nuo priėmimo kandidate
ikiamžinųjų įžadųtrunka

devyneriusmetus.Didelėdalisvienuoliškojougdymo
vykstaPancūzijoje.
Tiesioginiuapaštalavimušiossesutėstarytumneuž

siima,betpriejųvienuolynųnemažaižmoniųsuranda
dvasiosatgaivą.Sulankytojaisbendraujapriorėirsvečių 
sesutė (šiemet lietuvaitėses.Gabrielė).Yraatskira
patalpėlėsusitiktisuartimaisgiminėmis.Nelengva
sesėmsištvertivienišumą,kaididžiąjądalįsavaitės
kitasbendruomenėsnaressusitinkatikkoplyčioje.Taigi
reikiaypatingopašaukimomaldaiirnuošalumui.
Pagalįstatusvienuolynaistatomiiržemėaplinkui

išperkamaišrėmėjųaukų,opragyvenimuiprivalopačios
užsidirbtibažnytiniųdrabužiųsiuvimu,dailėsdarbais
irpan.Naujaisusikuriančiasbendruomenespradžioje
remiaankstesniosios,pajėgesniosios.
Paparčiųklebonas,kuriamAtgimimometaisesu

dėstęskunigųseminarijoje lietuviųkalboskultūros
kursą,sekmadienį(liepos21d.)turėjostotiįatlaidųir
bažnyčiosjubiliejaustalkąŽasliuose,taigipasiprašė
pavaduojamas.Pradedantisbarzdąaugintiklierikas
Algis,mąstantis iruolusvaikinas,manenusivežė į
Paparčiusirparvežė.Patyriaudaugįdomiųdalykų.
Paparčiųbažnyčiojelankiausipirmąkartągyvenime.

Palendrių vienuolynas. 2002. Birutės Gučaitės sJE nuotr.
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Jimanartimatuo,kaddaugmetųčiadirbopašaukimo
irstudijųdraugaskun.HiliarasMisiūnasMIC.Blaiviai
įrengtojemedinėjebažnyčiojelabaigeraijaučiausi,net
pasinorėjopamoksląsakantprieitipriesuolųsumikro
fonurankoje.Šv.Mišiomspatarnavošauniųberniukų
pulkelis.Labaidrausmingasjaunaszakristijonas–at
griebtasišbeviltiškosšeimos,beviltiškosvaikystės.Tai
jaunojoklebonolaimėjimas.
Šv.Mišiosedalyvavogerokaspulkelisvaikučių iš

globosnamų,kuriuosįsteigėirvedaminėtasiskun.
klebonasVidasBernardasSajeta.Popamaldųaplan
kėmejuos.33vaikainuo3iki18metų.Našlaičiai,aso
cialiųšeimųvaikeliai.Nomenklatūriniaivaldininkai,
įkuriuostenkakreiptisadministracijosbeiparamos
reikalais,nesuprantaklebonoužmojo.Jiemsasocia
liojipublika–šiukšlės,tegukuogreičiauišsinuodija
irvienikitusišžudo...Gretayraseneliųnamai,vaikai
gražiaidraugaujasusenukais.Karštaiveržiasidirbti
betkokiusdarbelius.Mieliausiąįspūdįdarėkeliuose
kambariuosepopietiniopogulioprigulęsnaudžiantys
irmiegantysmažiukai.Ponamusmaneapvedžiojo
JonukasirAlmutė,paėmęjisužvienosrankos,jiuž
kitos.Pamatėmeirpriešporąšimtųmetųčiastovėjusio
didžiuliodominikonųvienuolynoliekanas.
Karščiai irbesikeičiantysdienos režimaiėmė ir

sudrumstėmanokraujospūdį.Penktadienį jisbuvo
pašokęs–jaučiausinepuikiai,osekmadienįvakarop
neįprastainukrito,pulsaspadažnėjo–pasijutauiš
tiesnekaip.Norsšv.Mišiasbūčiaugalėjęsatlaikyti,
betsesuopriorėsusigaudė,kąreikiadaryti:telefonu
pasigavobegrįžtantįišatlaidųkleboną,tasatvažiavo
irpaaukojobendruomeneišv.Mišias.Seselių,vargšių,
klauzūratokiagriežta,kadnetsekmadienįnegali į
bažnyčiąeiti.Atvykskunigas–gerai,neatvyks–bus
dovanota...Aširsakaupriorei:„Taijūsųregulaaukš
čiauužBažnyčiosįsakymą?“
PasiskambinauįVilniųrūpestingajaisavodakta

rei,jinurodėvaistusirrežimą,pokeliųvalandųviskas
pasitaisė.
Liepos26ąją,Švč.MergelėsMarijosgimdytojųJo

akimoirOnosdieną,KaišiadoriųvyskupasJuozapas
Matulaitispašventinopradėtosmūrytibažnytėlėspa
matusirkertinįakmenį.Buvogražu,kaitaipnoromis,
neskubėdamasmeldėsi,giedojoirkalbėjo.Įdomu,kad
bažnytėlęstatotapati„Hamlet“firma,kuripastatė
Palendriųvienuolyną.
Kadangibendruomenėsnarėstarpusavylietuviškaivie

noskitasvadinaneseserimis,neseselėmis,osesutėmis,
taiirpašventinimodokumentepriorėpasirašė„sesutė
MarieReine,priorė“.Švč.MergelęMarijąKaralienęsau
perįžadusglobėjagavusi,taipirvadinasiMarijaKara
lienė.Ašsakydavau:sesuoMarija,Paparčiųkaralienė.
Pašventinimedalyvavoirvėliaukeliasdienasviešė

joišPrancūzijosatvykęsesersIgnės(Ignea),priorės

pavaduotojos,tėvaiirgiminėssuvaikais.Senučiukas
tėvelisjaukretantis,trečiąkartąišvažiuodamassako,
kadtaipaskutiniskartas.Betgipaskutiniųkartų,kaip
irpaskutiniųmeilių,paprastaibūnanevienas(tikpir
masis/pirmojiestivienas/viena).
PaskutinįliepossekmadienįPaparčiųbažnyčioje–Pir

mojikomunija.Vaikųapietrisdešimt.Visišventiškai
pasipuošę,kaikuriosmergaitėskonekaipnuotakos,
betmanmieliausiosbuvodvisesytės,turbūtdvynukės,
labaipaprastomisbaltomissuknutėmis,kokiomisbuvo
rengiamasimanovaikystėsmetais.Pasakiaujomstai,
paglosčiaugalveles.Paskuiklebonaspapasakojo,kad
jos–nuostabūsvargovaikai.Tėvasgirtuoklis,motina
invalidė,ojosvedavisąnamųūkį:daroruošą,melžia
karvesirt.t.Irširdukėsjųauksinės.Jeiturėsporą
saldainiukų,būtinaipasidalyssupraeiviu.
Iršįsekmadienįmielasisklebonaspakvietėmane

talkon:išpažinčiųpaklausyti,pamokslėlįpasakyti.Po
šv.Mišiųnuvarginoilgifotografavimaisišventoriuje,
karštossaulėsatokaitoje,todėlpriestalonebuvojėgų
neinorokalbėtissubesilankančiaprancūzųšeima.
MūsųBetliejujeviešigražuseuroskaučiųbūrysiš

Prancūzijossusavoau mônier (kapelionu)M. l’abbé 
Yves.Aukštas,stambus,nepaisokarščių,vaikštosu
ilga,žemębraukiančiasutana.Vienądieną„užtaisė“
mancelebruotišv.Mišiasprancūziškai(galjaubuvau
LilyjeirLisieuxcelebravęs1991m.).Kadnepaklysčiau,
kapelionasvartėmišiololapus.
Tosskautukės(jaunuolėsirpaauglės)begalomielos.

Linksmos,maldingos,sukukliauniforma,taiplabaiski
riasinuomūsųmergiūkščių,visomiskryptimisapsi
trumpinusių,indiškupapročiupilvukusapsinuoginusių,
tarytumkiekvienamežingsnyjebesisiūlančių:„Imkmane,
imkmane,bernužėli,imkmane“(ogal„pirkmane“?)...
Vienintelįkartąišdrįsaupagulėtipavėsyjeantšiltos

žemės.Padrąsinodviseseliųviešniosdzūkės.PlėAlma
yrametusgyvenusišiamevienuolyne,metusPrancūzi
joje,betgaliausiaiįsitikino,kadtainėrajospašauki
mas.Suašaromisatsisveikinogerąsiassesutesirlieka
dėkingaužbrangiądvasinępatirtį.PoniaVirginijayra
muzikosirtikybosmokytoja,laimingatrijųvaikučių
mama.Norspagrindinėspecialybėmuzika,betniekaip
nenorėtųnetektitikybospamokų.„Manpačiaireikia
toliaugilintisįtikėjimomokslą.Ištikybospamokųaš
išeinuatsigavusi,švytinti.“Maloniausiadirbtisupra
dinukais,betgerairsuauklėjamąjaseptintaklase,nors
dažniautaikositrinčiųtarppačiųmokinių.
Porąvakarųišdrįsaupasivaikščiotipamiškėje,toliau

nuovienuolyno.Reikėjodrąsosnedėlvilkų(nežinau,ar
jųapylinkėjeyra),betdėlsavokojelių.Mattoliaupa
ėjėjusarilgiaupastovėjusimair įskaustadešinysis
kulnelis(priežastisstubure).Porąminučiųpasėdi–kaip
rankaatima,vėlgalivarsnaseiti.Pirmąvakarątaip
įskaudo,kadneiškenčiauneatsisėdęsantkrantelio.

KARštos VA sA Ros KE LiAis
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VAC Lo VAs ALiu Lis miC

Kaippaskuiatsikelti tokiam„lengvamir judriam“?
Laimė,ėjęsprošalįseseliųdarbininkasJonaspadavė
„didvyriui“ranką.
Sesutėpriorėsakoniekadaniekurnemačiusitiek

žvaigždžių,kaipčia.Suprantama,čiaginėra jokių
elektrospašvaisčių.Irašvienąkitąvakarąišėjęsįlau
kąpasigėrėjaužvaigždėtudangumi.Sarmata,nepažįstu
jokiųžvaigždžių,išskyrusAušrinęirŠiaurinęsuGrįžulo
Ratais.Manvisadakeista,kadtaŠiaurinėkonezenite.
Vadinasi,neveltuišiauriniamepusrutulyjegyvename.
Kuodaugiauatstronomijaprasiskverbiaįerdves,tuo

keisčiauatrodomūsųmotulėŽemėirmesjoje.Nejaugi
tiekojemilijonųgalaktikųsumilijardaisdangauskūnų
mes,mikroskopiniaivabaliukai,esamevieninteliai
mąstantys,aprėpiantysdalelęVisatos iržinantys,
jogVisataneaprėpiama.Juolabiauneaprėpiamasjos
Kūrėjas.Jisdieviškaikarališkaidosniaiįsižaidėirpa
leidobekraštędangauskūnųsimfonijąsavoangelams
irmums(artik?)pasigrožėti...

ir ki ta pus Ne ries

Pasibaigėliepa,baigėsiirtokiosturiningosmanošios
vasarosatostogos.LabailabaidėkojuužjasViešpačiui.
ŠaunusisklebonasVidasBernardasparvešmaneįVil
nių,opakeliuidaraplankysimeKernavėjemonsinjorą
ČeslovąKrivaitį,sukuriuodaugmetųkartudirbtaLi
turginėjekomisijoje.Priešporąsavaičiųbuvojovardinės
irgimtadienis,dabarabuesameaštuoniolikmečiai(18
~81).Tadapagudravau:pasveikinaulaiškuirprane
šiau,kadaplankysiugrįždamasišatostogų.
PakeliuimėginomeKazokiškėsesurastitą„vištidę“,

kuriojeapie1967–1970m.kun.ČeslovasKavaliauskas
vertėNaująjįTestamentą.Deja,josnebėra.Tojevietoje
pastatytavidutiniodydžiomūrinėklebonija.Kadangi
savokunigonėra,parapijąaptarnaujaVievioklebonas,
taipusėnamoišnuomotaseniūnijai.
Kernavęir iš josVilniųpasiekėmesparčiau,negu

maniau.Išvakarobereikalopanikavau(matžinojau,
kadklebonėlisturėsgrįžtiįPaparčiustartissuarchi
tektaisdėlvarpinėsstatymovietos).
Monsinjorąradomesėdintįantlovos,paskuiprigulė

pailsėtiirvėlatsisėdo.Būklėneblogiausia,betkojelės
neklauso.Įtolesnįkambarį,kurįrengtakoplytėlė,ra
teliaisnuvažiuoja.Didelisnorasdirbti,betsupančiotas.
Labaidžiaugėsiaplankymu.
Mūsųpakalbinamaskun.Bernardaspapasakojo

apiesavovadovaujamusŠv.Juozapo laikinuosius 
globosnamus,okartuirapiesavokeliąįkunigystę.

Tėvaspalikošeimądarjamnegimus(santuokatėvui
tebuvopriemonėdefloruotigražuolęmamą,kurinesuti
kobesakramento,otadajausavikeliai).Visąvaikystę
Vidutis,vėliaupasivadinsiąsBernardu,begaloilgėjosi
tėviškošvelnumo,tadbemažikitrisdešimtmetųrimtai
ruošėsisukurtišeimąirturėtidaugvaikų,kadgalėtų
apdovanotijuossavotėviškumu.
Matydama jo rimtąelgesį,vienaseselėvienuolė

jam,jauinžinieriui,netikėtaipamėtėjomintįapieku
nigystę.Atsivėrėpriešakisgalimybėtaptidvasiniu
tėvudaugeliuivaikų,kuriemsstigstėviškosmeilės.
Padavęspareiškimąstotiįseminariją,1988m.vasarą
buvoverbuojamas,matyt,padoraussaugumiečio.At
simindamasKristausžodžius,kadreikiamąvalandą
busduota,kąirreikiasakyti ka ra liams ir val do vams 
(Mt10,19),Vidasatviraiišdėstėpareigūnuisavopa
šaukimoraidąirtikslą,irtasaigalųgalejampasakė:
„Laiminutavopasiryžimą.Eiksavokeliuirnebijok,
ašpasirūpinsiu,kadniekastavęsdaugiauneverbuo
tų“.Jauartėjodidžiosiospermainos,jokiepareigūnai
daugiaunekliudė.
Tie33vargovaikaiPaparčiųglobosnamuose,išsavo

parapijosirištoliau,yrapatyręnetikskurdą,betir
visokįsmurtąsavošeimose,pagrindinėjųnuostata–
neapykantašeimai,pasiryžimasniekadnekurtišeimos.
Todėlglobėjokunigopirmasrūpestis–sukurtišeimos
nuotaikąšitamebūryje.Tarpkokita,vakareprieš
miegąkiekvienasturibroliškaiapkabintikiekvieną,
atsiprašytiirpalinkėtilabosnakties.Kun.Bernardas
tiki,kadtaiesąsirpriešnuodispaaugliųerotikai.
Seniesiemsapylinkėsateistamsbažnyčiosgloboje

augantisjaunimas–rakštisakyje.Visokiaisbūdaisjie
stengiasikenkti.Šmeižtaisatbaidėjaunuolesnuodaly
vavimoadoracijoseirprocesijose,juodinašv.Mišioms
patarnaujančiusberniukus,bepaliovosskundžiaklebo
nącivilineiirdvasineivaldžiai.Darvienatamsiosios
galybėsnerimstančiosveiklosirgaliosapraiška,šalia
tosbaimės,kuriąpatyriauLaukuvoje.
Vėlstojuįrikiuotęsavo,kaipmėgstusakyti,šven

tajameŽvėryne.
Namielaiškųradaunedaug.Buvokeliįrašaitelefono

automatiniameatsakiklyje,techniškainenusisekę,jų
nesupratau.
Permanoatostogasniekasnedingo irnesugriuvo

bažnyčiojenėnamie.DaugelisgerųDievovaikųpasi
rūpino,kadgalėčiaupailsėtiirdaugkąpatirti,kąjau
seniaibuvausaužadėjęs.Ačiūjiems!
DėkuiirJums,Mielieji,kuriemsužtekokantrybės

perskaitytišiąilgąlitaniją. 
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kuLtūroS IStorIja

Atidžiauneįsigilinus, lietuviųkalbosreikalaiLietu
vosDidžiojojeKunigaikštystėje(toliau–LDK)atrodo
prastai.Viešuosiusgyvenimoreikalustvarkytanaudo
jantrusiškąraštą–daugumaLietuvosistorijosšaltinių
surašytišiakalba.Taislaikaiseiliuota:

Polska kwitniet ùacinoju,
Litwa kwitniet ruscziznoju,
Bez toj w Polsze nie prebudiesz,
Bez siej w Litwie bùazen budiesz.1

LDKsukūrusitautabuvotarsinebylė–iki1547m.
pirmosios lietuviškosknygos išleidimonepalikonė
vienostambesnioraštopaminklo, išskyruspoterius
Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Tikiu ingi Dievą Tėvą.
ProfesionalūsrusųistorikaiXIXa.suformulavo„lietuvių
surusėjimo“ir„LDKvalstybinėsrusųkalbos“aksiomas.
Lenkųistorikainebuvolinkębeatodairos„rusinti“lie
tuvių,vienipirmųjųpateikėfaktųlietuviųkalbosvar
tojimovalstybėjenaudai.Tačiaujie„lenkino“Lietuvą,
irtaileidolenkųpolitikamsvėliaulaikytijąLenkijos
provincija,vienu„kresų“.Nacionalinėlietuviųistorio
grafijanuosekliaipolemizavosurusųirlenkųistorikais,
įrodinėjotezę,kadlietuviųkalbaturėjoderamąirnet
pačiąaukščiausiąpozicijąLDK,norslaikuibėgantjos
vartojimassiaurėjo,tačiauišvalstybinio,viešojogy
venimojąstūmėnerusų,olenkųkalba.Tvirtinama,kad
lietuviųsurusėjimogalėjonetnebūtiarbajomastaibuvo
nedidelidėltamtikrųteisiniųaspektų,kaistačiatikių,
rusiškojibajorijailgaineturėjovisųpilietiniųirpolitinių
teisių,kokiasturėjolietuviaipo1387m.krikšto.Prieš
kelisdešimtmečiusšiuosproblemosaspektusgananu
osekliaiaptarėKonstantinasJablonskis,JurgisLebedys,
ZigmasZinkevičius,ZigmantasKiaupa2.
Imtisjauišpręstoklausimopaskatinokolegosbal

LiE tu Vių KAL BA:  
Po REi Kis iR VAR to Ji mo mAs tAi 
(XV a. an tra pu sė – XVi a. pir ma pu sė)*

ArtūrasDubonis

tarusiųmokslininkai–istorikai ir lingvistai.Nevi
enamedarbų,straipsniųarpasisakymųbaltarusių,t.
y.„senąjąbaltarusių“,kalbąjiepavadinavalstybine
LDKkalba.Taipdaromametodinėklaida,kuriosesmę
puikiaisuformulavoKiaupa:„...raštokalba–taidarne
šnekamoji“3;pridurkime–irnevalstybinė,nesLietuvoje
prievalstybiniųtektųpriskirti lotynųirlenkų.Kai
mynamsantrinamūsųistorikasStanislovasLazutka.
Jiskategoriškaitikina,kadLietuvosponai,bajorai,
miestiečiai irnetkaikurievalstiečiai–visimokėjo
„senbaltarusų“kalbą.IšvadasudominoNobeliopremijos
laureatąCzesùawąMiùoszą,nesišdaliespaaiškino,
iškur jogimtinėje,Kėdainiųkrašte,atsiradolenkų
kalbosplotai.Lenkųkalbapakeitė„senbaltarusių“.
BetMiùoszasnepritariavisomsLazutkosišvadomsir
keliadėsningąklausimą:„...kaipsenojibaltarusiųkalba
atsiradoKėdainiųapskrityje,kurkaimožmonėsnebuvo
stačiatikiaiirnekalbėjoslaviškai?“4Galimaatsakyti
paprastai:nebuvoetninėjeLietuvoje„senbaltarusių“

ARtūRAs duBonis (g. 1962) – hum. m. dr., Lietuvos istori-
jos instituto vyresn. mokslo darbuotojas. tyrinėja Xiii–XVi a. 
Lietuvos visuomenę ir istorijos šaltinius.

* už padovanotus itin vertingus duomenis apie lietuvių kalbą Kaune 
dėkoju Jolantai Karpavičienei.

1 Pirmojo Lietuvos statuto nuoraše esantis ketureilis cituojamas iš 
Bardach, J., ORzeczpospolitąObojgaNarodów, Warszawa, 1998, s. 6.

2 iš stambesnių darbų: Jablonskis, K., LietuviškižodžiaisenosiosLie
tuvosraštiniųkalboje, d. 1: tekstai, Kaunas, 1941; idem, „Lietuviški 
žodžiai Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės oficialiųjų raštų kalboje 
ir jų reikšmė Lietuvos kultūros ir visuomenės istorijai“, in: Jablonskis, 
K., Lietuviųkultūra ir josveikėjai, sud. Vytautas merkys, Vilnius, 
1973, p. 272–290; idem, „martynas mažvydas“, in: ibid., p. 36–49; 
Lebedys, J., LietuviųkalbaXVII–XVIIIa.viešajamegyvenime, Vilnius, 
1976; zinkevičius, z., Lietuviųkalbosistorija, t. 2: iki pirmųjų raštų, 
Vilnius, 1987, p. 111–146; idem, Lietuviųkalbosistorija, t. 3: senųjų 
raštų kal ba, Vilnius, 1988, p. 152–156; Kiaupa, z., „Kauno vaito XVi 
a. vidurio knygos prabyla lietuviškai“, in:Kultūrųsankirtos:skiriama
doc.dr.IngėsLukšaitės60mečiui, Vilnius, 2000, p. 66–90.

3 Kiaupa, z., „Kauno miesto vaitas ir jo aktų knygos XVi a. – XVii a. 
pirmojoje pusėje“, in: Lietuvosmiestųistorijosšaltiniai, [kn. 1], Vil-
nius, 1988, p. 29.

4 LietuvosMetrika(1528–1547). 6-oji teismų bylų knyga, par. sta-
nislovas Lazutka, irena Valikonytė ir kt., Vilnius, 1995, p. cxix–cxxii; 
Lazutka, s., „Język statutów litewskich i metryki litewskiej“, in: Lithuania, 
1997, nr. 1–2, s. 27–33; miùosz, Cz., „Apie mano šaknis“, in: Kultūros
barai, 1997, nr. 8–9, p. 9–11.
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AR tūRAs du Bo nis

kalbosplotų.Šiąpolemikąįžiebėmetodiškainetiksliai
interpretuotišaltiniųduomenys.
Lietuvosistorijosšaltiniai,kaipminėjau,bylojane

lietuviųkalbosvartojimonaudai.Deja,tokiųšaltinių,
kurieatskleistųvientisą,nenutrūkstamąLDKvidinio

gyvenimo,kasdienybėsraidąXV–XVIa.pirmojepusėje
nekažinkiekišliko.TikLietuvosMetrika,darvienas
kitas„šaltinėlis“.Mažaiteismųdokumentų,neišlikusios
ypačsvarbiosmiestųteismųknygos:Vilniausmagistrato
dokumentusirteismųknygas(miestoarchyvą)sudegino

arpradanginoMaskvoscarokariuomenė,okupavusi
miestąXVIIa.viduryje;tuometupražuvoaukščiausio
bajorijosteismo,t.y.Tribunolo, iki1655m.rašytos
knygos,visos ikivienosTrakųmiestoaktųknygos
sudegėperketurisgaisrusirminėtąmaskvėnųinvaziją
XVI–XVIIIa.5Kokiosunikalioslingvistinėsinforma
cijosturėjojosebūti,toliaupaaiškėsišišlikusiųXVI
a.Kaunomiestoteismųknygų.Todėlduomenysapie
lietuviųkalbosvartojimąaptariamulaikotarpiu–be
galoreti,norsirlabaiinformatyvūs.Jietaipišsiskiria
LDKrusikoje,kadkartaisnežinia,kąliudija:išimtįiš
taisyklėsartaisyklęapieapverktinąlietuviųkalbos
būklę?Arrusųraštijos įsigalėjimąetninėsLietuvos
raštinėsemesturimelaikytišioskalbosmasiniovar
tojimotarplietuviųįrodymu?Kokiaspinklesšaltiniai
galipaspęstiLazutkosišvadai,paliudijaelementarus
faktas:1535m.rugpjūčio12d.Žemaitijostijūnaiir
bajoraiskundėsiLdksavoseniūnuJonuRadvilu,kad
šisvertęsjuosvykdytineįprastaskarinesužduotis–
žvalgytiMaskvoskariuomenėsjudėjimąpriePolockoir
imtiįnelaisvę„liežuvius“.Ypačsunkibuvopaskutinioji
užduotis,nesžemaičiųkariuomenė–bajorijosžiedas!–
prisipažino,kadgerainemokarusųkalbos„ìîâåšóñêîé
äîįšåíåçíąžòü“6.Vienasfaktasgriaunakitą–Lazutkos
išvadųgrandinėsuyra,oMiùoszasKėdainiųžemėje
terassavolietuviškasšaknis.
Negausūsduomenysapielietuviųkalbąsantūrokai

atskleidžiajosvartojimomastusirvartotojuslietuvių
tautossukurtojevalstybėje.Nesigilinsimeį lietuvių
krikštą1387m.,kaižmoniųkatechizacijavykdyta
lietuviškai,otarptikėjimotiesųaiškintojųirvertėjų
buvokaraliusJogaila(LietuvojeirŽemaitijoje)irdidy
siskunigaikštis(toliau–Ldk)Vytautas(Žemaitijoje).
Tvirtinama,kadtuometturėjoatsirastipirmiejilietu
viškireliginioturiniotekstai7.Tuometušnekamoji
lietuviųkalbosformabuvotapusivienaRytųEuropos
diplomatijoskalbų.1429m.sausįregionomonarchų
suvažiavimeLuckeVytautassuJogailalietuviškaitarėsi
dėlkaikuriųVytautokarūnavimoLietuvoskaraliumi
aspektų8.AukštiVokiečiųordinopareigūnaijąmokėjo9.
LietuvąirLenkijąvaldžiusiGediminaičiųJogailaičių
dinastijairlietuviųdiduomenėdėmesįlietuviųkalbos
vartojimoreikalamsišlaikėvisąXVa.JanoDùugoszo
dėkasužinome,kadišKrokuvos1440m.įVilniųatvykęs
LdkKazimierasdidikųbuvoišmokytaslietuviųkalbos
irpapročių10.1446m.jamtampantLenkijoskaraliumi

5 Ragauskas, A., „1650 m. kovo 30 d. Vilniaus suolininkų teismo įrašų 
knygų aprašas“, in: Lietuvosmiestųistorijosšaltiniai, kn. 3, Vilnius, 
2001, p. 260–266; Baliulis, A., „trakų magistrato aktų knygos (iki XViii 
a. pabaigos)“, in: Lietuvosmiestųistorijosšaltiniai, [kn. 1], Vilnius, 
1988, p. 46–59; [Raudeliūnas, V., „įvadas“], in: LietuvosVyriausiojo
Tribunolosprendimai1583–1655, par. Vytautas Raudeliūnas, Algirdas 
Baliulis, Vilnius, 1988, p. 22.

6 Ldk žygimanto senojo 1535 08 12 raštas žemaičių seniūnui 
Jonui Radvilui, kad siųsdamas žemaičius į sargybą ar priešo žvalgybą 

laikytųsi senovės papročio, in: Lietuvosistorijosinstitutomikrofilmų
kolekcija, Lietuvos metrika, kn. 19, [spaudai rengia darius Vilimas], 
l. 51v–52v.

7 Jablonskis, K., „martynas mažvydas“, p. 45; Jovaišas, A., Jieparašė
pirmąsiaslietuviškasknygas, Vilnius, 1989, p. 15.

8 CodexepistolarisVitoldimagniducisLithuaniae, wyd. Antoni 
Prochaska, Kraków, 1882, p. 816.

9 maršalas H. Holtė 1430 m., ibid., p. 920.
10 LietuvosTSRistorijosšaltiniai, t. 1, Vilnius, 1955, p. 156.

Puslapis iš Ldk žygimanto senojo rašto žemaičių seniūnui 
Jonui Radvilui. 1535 08 12. Lietuvos istorijos instituto 
mikrofilmų kolekcija
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11 Vienas lenkų bajorijos įsipareigojimų būsimajam karaliui Kazimierui 
1446 09 19: [...] familiareslinguagiicuiuscunquetenere,habereetfovere 
[...], žr. AktaunjiPolskizLitwą1385–1791, wyd. stanisùaw Kutrzeba 
i Wùadysùaw semkowicz, Kraków, 1932, nr. 69. Jog kita kal ba čia 
lietuvių, pa tvirtina žymioji Ldk Kazimiero privilegija1447 05 02, kur 
numatoma vakuojančias bažnytines pareigas užimti lietuviams, lenkams 
alteriusnationispersona – išskirtiniu atveju, žr. „Ldk Kazimie ro 1447 m. 
privi legijos fragmentas“, LietuvosMetrika, knyga nr. 25 (1387–1546), 
užrašymų knyga 25, par. darius Antanavičius, Algirdas Baliulis, Vilnius,  
1998, p. 47 (nr. 2.4). Abiejuose dokumentuose dvi tautos ar kal bos – tai 
lietuviai su lenkais. šią pusiausvyrą antrajame dokumente komentavo 
Juozas tumelis, žr. tumelis, J., „stanislovas Rapolionis ir jo laikai“, in: 
StanislovasRapolionis, Vilnius, 1986, p. 12.

12 HansischesUrkundenbuch, Bd. 11, ed. v. W. stein, münchen u. 
Leipzig, 1916, s. 364. Komentavo Jablonskis, K., „martynas mažvydas“, 
p. 37.

13 „oratio Erasmi Vitellii [...] ad Alexandrum Vi, pontificem maximum 
[...]“, in: VeteramonumentaPoloniaeetLithuaniaegentiumquefiniti

marumhistoriamillustrantia, ab Augustinus theiner, t. 2 (1410–1572), 
Roma, 1861, p. 278.

14 „Lenko pasikalbėjimas su lietuviu“, in: šešioliktojoamžiausraštija, 
(ser. SenojiLietuvosliteratūra, kn. 5), Vilnius, 2000, p. 186.

15 Lebedys, J., op.cit., p. 124–133; tumelis, J., op.cit., p. 12. iš 
naujesnių faktų įdomesni: Ldk žygimantas senasis 1524 01 27 nurodo 
Eišiš kių parapijos bažnyčios klebonui turėti lietuviškai mokantį pamoks-
lininką (LietuvosMetrika, knyga nr. 12 (1522–1529), užrašymų knyga 
12, par. darius Antanavičius, Algirdas Baliulis, Vilnius, 2001, p. 559, 
nr. 720); Leonas sapiega 1596 m. ikažnės ir novy Pogosto bažnyčioms 
(Breslaujos vals.) davė žemių ir pareikalavo, kad jų klebonai arba vikarai 
rūpintųsi lietuvių kalba (Hedemann, o., HistorjapowiatuBrasùaws
kiego, Wilno, 1930, s. 5–6).

16 tumelis, J., op.cit., p. 12.
17 Kiaupa, z., op.cit., p. 28; dubiñski, P., Zbiórprawyprzywilejów

miastustolecznemuW(ielkiego)X(ięstwa)L(itewskiego)Wilnowina
danych [...], Wilno, 1788, s. 96.

18 Ãåšįåšųòåéí, Ñ., ÇąïčñêčîÌîñêîâčč, Ìîñêâą, 1988, ñ. 59.

numatoma,kadkarališkajamedvarebusdvariškių,
netiklenkų,betirlietuviųkalbosatstovų11.Kazimi
erolaikais(1440–1492)valstybėsvidausiružsienio
politikosreikalai–svečių,pvz.,Gdanskomiestiečių
pastebėjimu–tarpvaldovodidikųaptarinėti lenkų,
lietuviųirrusųkalbomis12.Taineatsitiktiniaifaktai.
Jiepatvirtinabendrątaisyklę:visąXVa.lietuviškai
kalbėjo,valstybėsreikalusšiakalbatvarkė lietuvių
diduomenė(josatstovaineabejotinaimokėjoirrusiškai),
osvarbiausia–Lietuvosvaldovassusavodvaru.Kal
binęsituacijąLDKgražiaiapibendrinoLdkAleksan
dro (1492–1506)kanceliarijossekretorius,Vilniaus
vyskupijoskapituloskanauninkasErazmasCiolekas
(Vitelijus)savokalbojepopiežiuiAleksandruiVIRo
moje1501m.kovo31d.Jisakcentavo,kadlietuviai
turisavokalbą,teiginįstiprindamasžodžioobservare 
atspalviu„griežtai laikosi,gerbia,saugo“:Linguam 
propriam observant.Tikslino,kadplačiaivartojama
rusųkalba,kuriyralengvesnėirpaprastesnė,jakalba
beveikpusėvalstybės13.ŠiuoatvejuCiolekaspatvirtina
išistorijosšaltiniųžinomusdalykusapierusiškorašto
tradicijosjėgąLDKirtarppagrindiniųvalstybėskalbų
–lietuviųsurusų–nusistovėjusiąidealiąpusiausvyrą
irsantaiką.JųtrūkosantykiuosesuMaskvosvaldovu.
Matyt,LDKetnolingvistinėssituacijosneišmanantys
žmonėssmalsavo,kodėlvalstybęįkūrusiirvalstybės
varduvadinamatautasavoreikmėmstaipplačiaivar
tojorusiškąraštą.Parengtasatsakymasbuvonuolatos
poranka:minėtasCioleko–tiksliauLdkkanceliarijos,
arbaVilniausvaitoAugustinoRotundoXVIa.antroje
pusėjeapienarsius,šaunius,maloniusužkariautojui
lietuviuirusus.Lietuviaiėmėtaikytispriejų–abiejų
tautųkalbosėmėmaišytis;slavųkalbaparanki,nes
paplitusididžiojojeEuroposdalyje14.
Šiądarnąardėkitasprocesas.Perkaraliausdvarą

irišdalieskrikščioniškąhierarchijąLDKplitolenkų
kalba.Mūsųaptariamu laikotarpiu lietuviųkalba
dingstaišvaldovodvaro–karaliusirLdkbuvovienas
abiemvalstybėms,dažniaureziduodavoLenkijoje.To

liaugimtojikalbanykoišetninėslietuviųdiduomenės
lūpų.Žinoma,jinenutautėjo–tiesiogkeitėsijoskalbinė
orientacija.Diduomenėišlikopriklausantilietuviųtau
tai,įtraukė„lietuvėjančią“etninęLDKrusųbajorijos
viršūnę–taipolitinėlietuviųtauta.Kitavertus,valdovo
irdiduomenėsdėmesys(mūsųlaikųprasme–valstybinė
kalbospolitika)lietuviųkalbaiišlikoirprisidėjoprie
to,kadjosneištikoprūsų,škotųarairiųkalbųlikimas.
Išturimųduomenųmatyti,kaipLdktoliaurūpinosi
stiprintikatalikų tikėjimąžmonėmssuprantama
kalba.Visadabūdavopalaikomiklebonųprašymai
turėtivikaruslietuviškiemspamokslams,išpažintims
irkitiemspatarnavimams15.LdkAleksandras1501
m.rugsėjo18d.,norėdamaspagausinti lietuviškai
mokančiųkunigųskaičių,VilniausvyskupuiAlbertui
Taboruiperleidovaldovopatronatoteisę28Vilniaus
vyskupijosparapijoseir5bažnyčiose(geografija–Lyda,
Belica,Slonimas,Vosyliškis)16.Atsižvelgiamaįlietuvių
kalbosporeikiusmiestuose:privilegijojeKaunomiestui
(15400707)irpatvirtinantVilniausmiestovilkierių
(15511118)buvopabrėžtosklauzulėsdėl lietuvių
kalbosvartojimokartusulenkųKaunebeisulenkųir
rusųVilniuje17.Kaipregime,informacijaapiekalbinę
padėtįLDKvaldančiuosiussluoksniuspasiekdavoiš
konfesiniųsluoksnių,miestų.Įdomusdarvienasinfor
macijosšaltinis–Ldkkanceliarijospareigūnaiirsuja
susijęasmenys.ŽygimantoSenojolaikais(1506–1548)
suatsakingaisLdkkanceliarijosirkraštopareigūnais
1517ir1526m.dėlsantykiųsuMaskvabendravęsIm
perijospasiuntinysHerberšteinaspalikoįdomiųpastabų
apielietuviųkalbą.Kaikuriuosniuansusjistegalėjo
sužinotiišraštingųvalstybėstarnautojų.Anotjo,rusų
kalbos(slavųkalbų)okeanešiojeEuroposdalyjeyradvi
nerusiškossritys–LietuvairŽemaitija;tenkalbama
savakalba.Pastebi,kadtarpjųgyvenadaugrusų18.
Neabejotina,kadminimirusaipabėgėliainuoMaskvos
DidžiosiosKunigaikštystėsdidžiojokunigaikščio,kuris
brovėsiįvakarus,aneksuodamasslaviškasLDKžemes.
Labaiblogąnuomonęapiešiuosrusėnusišsakėvaldovo
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19 mykolas Lietuvis, Apietotorių,lietuviųirmaskvėnųpapročius, 
Vilnius, 1966, p. 59; ochmañski, J., „michalon Litwin i jego traktat „o 
zwyczajach tatarów, litwinów i moskwicinów“ z poùowy XVi wieku“, 
in: DawnaLitwa, olsztyn, 1986, s. 134–157.

20 mykolas Lietuvis, op.cit., p. 49.
21 Klausimas visai netyrinėtas. Būdingesnis pavyzdys: LdK kancelia-

rijos raštininkas Vasilijus Petrovičius perrašo iš valdovo gautą rusišką 
privilegiją lotynų kalba 1519 07 02, žr. LietuvosMetrika, kn. nr. 11 
(1518–1523), užrašymų knyga 11, par. Artūras dubonis, Vilnius, 1997, 
p. 92, nr. 75.

22 Rotundas, A., „Laiškas Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam 
kuni gaikščiui steponui (1576)“, in: Šešioliktojoamžiaus raštija, 
p. 281–282.

23 „Pomniki prawa Litewskiego z XVi wieku“, in: Archiwumkomisji
prawniczej, t. 7, wyd. Franciszek Piekosiñski, Kraków, 1900, s. 72.

24 Lappo, J., 1588metųLietuvosStatutas, t. 2: tekstas, Kaunas, 
1938, p. 211.

25 Ibid., p. 17.
26 Ldk žygimanto Augusto raštas smolensko vaivadai, minsko ir Pin-

sko seniūnui Vasilijui tiškevičiui 1569 10 10, kuriuo nurodo duoti tris 
valakus žemės valdovo raštininkui Jonui terleckui, in: Lietuvosistorijos
institutomikrofilmųkolekcija, Lietuvos metrika, kn. 52, [spaudai parengė 
Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius], l. 62–62v. Ldk žygimantas 
Augustas priekaištauja „[...] òč ñÿ òîãî ñåėüöą åìó åùî íå ïîñòóïčė [...] ą 
îñîįėčâå äåé âūìîâó òâîÿ ìčėîñòü ÷číčųú òūìú, čę åñìî ÷åšåç ėčñò íąųú 
ïî-ïîėüñêó ïčñąíūé òâîåé ìčėîñòč šîñêąçąėč [...]“.

kanceliarijossekretoriusVenclovasMikalojaitis,veikalo
„Apietotorių,lietuviųirmaskvėnųpapročius“autorius
MykolasLietuvis,vadinęsjuosMaskvosšnipais19.Jis
buvohumanistinioakiračioirišsilavinimovalstybės
biurokratas,laikėsavelietuviu,tapatinosisuvisaet
ninetauta,nuodidikoikinelaisvojožmogauslietuvio.
JįglobojokanclerisAlbertasGoštautas,kuriolituanis
tiniainuopelnaiirspecifinisnacionalizmasganaplačiai
žinomi:Lietuvosbernardinų(pranciškonų)atskyrimas
nuolenkų,lietuviųreliginėsraštijosveikėjų(Abraomo
Kulviečio)globa,gilusnepasitikėjimasLDKrusėnais.
MykolasLietuvispamokymuose,skirtuose1544–1548
m.LietuvojerezidavusiamjaunajamkaraliuiirLdk
ŽygimantuiAugustuigretakitųžinių,atskleidėkalbų
vartojimovalstybėjeproblemas:Lietuvojemoko
masimaskvėnųmokslo(rašto),nesnėramoksluieiti
gimnazijų(aukštesniųjųmokyklų,kolegijų).Josebūtų
mokomakatalikamstradicinemokslokalba–beabejo,
lotynų.Oštairusųkalbalietuviams,kilusiemsišitalų,
yra svetima20.Tokios išvados tiesiogiai susijusios
susiekiaisplėtoti lietuviųkalbosvartojimą,tačiau
visiškainetikėtuaspektu.Galimetikspėliotiapie
diskusijasšiuoklausimutarpatsakingasvalstybines
pareigasužimančiųintelektualų.Kaikuriejųrusišką
raštotradiciją irkalbąsiekėišstumti išvalstybinio
gyvenimo.Priežastispaprasta:tąpačiąkalbąvartojo
priešasmaskvėnas,neslėpęsagresyviųkėslųįLDK
teritorinįvientisumą.NuoXVIa.pradžios,ypačpo
Glinskiomaišto1508m.,atsiradonemažaibajorų,
pasiryždavusiųdidelėmsišlaidomsirLdkkanceliarijoje
perrašydavusiųsavorusiškasprivilegijaslotyniškai21.
1540m.ŽygimantasSenasisKaunoprivilegijojenumatė
dvioficialiasmiestoteismųkalbas–lietuviųirlenkų.
KartodamasMykoląLietuvį,VilniausmiestovaitasRo
tundaskaraliuiSteponuiBatoruiįlotynųkalbąišversto
AntrojoLietuvosStatuto(ALS)pratarmėje1576m.
raginonaująjįAbiejųTautųRespublikosvaldovąkuo
rečiauvartotimaskvėnųkalbąvisosegyvenimosrityse22.
Vietojejossiūlėkuodažniauvartotilietuvių.Kadangi
tųlaikųLDKhumanistųsupratimutaibuvo„pagadin
ta“lotynųkalba,todėloficialiąjaturėjotaptipastaroji.
TačiaurusiškojoraštotradicijaLDKbuvosena,giliai
įsišaknijusi,turėjopajėgiasedukacinesstruktūrasnetik

rusiškojevalstybėsdalyje,betirlietuviškoje.Rotundas
irjošalininkaipralaimėjo.JisdalyvavorengiantALS
(1566m.),tačiausavokalbiniųnuostatųnerealizavo
pagrindiniamevalstybėsteisiniamekodekse.Kalbinės
polemikosnugalėtojųženklureikialaikytiALSIVsk.
1str. įvestąreikalavimą,kadbajorųbylomsspręsti
formuojamuosežemėsteismuoseraštvedybavyktųrusų
raštuA pisarz ziemski ma po rusku, literami i sùowy 
ruskiemi wszystkie listy i pozwy pisac, a nie inszym 
ięzykiem y sùowy...23LietuvojetaibuvonaujasLenki
josteisėtvarkospavyzdžiuįvestasteismas.JameLDK
lingvistiniaitradicionalistainepadarėkalbiniųišimčių.
Pergalę įtvirtintaTrečiuojuStatutu(TLS)1588m.,
kurdėlpiliesteismoraštininkoirginustatyta,kadjuo
būtųskiriamasteisęirrusiškąraštąišmanęsbajoras
(IVs.,37str.)24.Galųgaleišsavoaukščiausiovalstybės
pareigūnopozicijųtuoklausimutaškąpadėjopakan
clerisLeonasSapiega,TLSpratarmėjepažymėjęs,kad
šisteisėskodeksassurašytasnekurianorssvetima,bet
sava,rusųkalba„...íåîį÷ūìúÿêčìúÿçūêîìú,ąėåñâîčìú
âėąñíūìú[rusų,–A. D.]ïïšąâąñïčñąíūåìąåìú...“25TLS
pratarmėsirkitųrusiškųklauzuliųreikalavimųStatu
tuosenegalimalaikytisenbaltarusiųkalbospaskelbimu
valstybineLDK,kaipdarokolegosbaltarusiųistorikai.
Taibuvokonstatavimas,kadrusųkalbaišliekaoficialia
kraštorašomąja–jukbuvolotynųkalbairstiprėjanti
lenkųkalba.
Toksatsakingųpareigūnųpabrėžiamasrūpestisdėl

rusiškosraštijos liudijo jossusilpnėjusiaspozicijas.
Lenkųkalbastūmėrusųišraštvedybos,olietuvių–iš
viešojogyvenimo.AbiejųLDKtautųatstovųnuostatos
priešlenkųkalbąXVIa.antrojepusėjebuvopanašios.
LeonasSapiegairStatutųrengėjaivengėtiesioginių
priekaištųlenkųkalbai,tačiauišanksčiauminėtųfaktų
nesunkusuprasti,prieškąnaujosiosklauzulėsbuvo
nukreiptos.Tuotarpužemesniejivalstybėspareigūnai
nepasitenkinimąišreikšdavoatvirai.Išliko1569m.
spalio10d.ŽygimantoAugustoraštasSmolenskovaiva
dai,MinskoirPinskoseniūnuiVasilijuiTiškevičiui,iš
kuriomatyti,kadpastarasisatsisakėvykdytilenkiškai
parašytąkaraliausnurodymą.Valdovuitekopakartoti
raštąrusiškai26.Potrisdešimtmetų,1599m.Žemaičių
vyskupijoskapituloskanauninkasMikalojusDaukša
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27 daukša, m., „Przedmowa do czytelnika ùaskawego“, in: Daukšos
Postilė, Kaunas, 1926.

28 Boaczwprawdzierzadkiiestunaszwùaszczazprzedniejzsych,
ktorybywięzykupolskimbiegùymniebyùykazania,polskimięzykiem
pisane,czytaãprzezsięniemogù,wszakýe,moimzdaniem,większa 
[išspausdinta–wietsza, – A.D.] iesttakichczęúã,ktorzygoalbonie
rozumieią,albownimmaùocosąúwiadomi (ibid.).

29 zinkevičius, z., Lietuviųkalbosistorija, t. 2, p. 122.

30 Ldk žygimanto senojo 1528 08 29 pranešimas žemaičių tijūnams, 
kad pas juos atvyksta valdovo sekretorius stanislovas skapas ir dva-
riškis Jonas orvydas surašyti gyventojus ir jų mokesčius, in: Lietuvos
istorijos institutomikrofilmųkolekcija, Lietuvos metrika, kn. 15, 
[paren gė Artūras dubonis], l. 59–60; Ldk žygimanto senojo 1528 08 
29 pranešimas žemaičių tijūnams, kad siunčia savo dvariškį Bagdoną 
mitkavičių kontro liuoti iždui iš žemaitijos priklausančias pajamas, in: 
Ibid., l. 124–124v.

Puslapis iš žygimanto Augusto rašto smolensko vaivadai, 
minsko ir Pinsko seniūnui Vasilijui tiškevičiui. 1569 10 10. 
Lietuvos istorijos instituto mikrofilmų kolekcija

„Postilės“prakalbojeraginolietuviųbajorusvalstybės
reikaluosevartoti lietuviųkalbą27.Raginimasbuvo
susijęssupolitinėmiskraštoreformomis1564–1566
m.,kuriųmetusteigtibajorųvietiniaiseimeliaikandi
datamsįRespublikosseimąišsirinkti,bajorųvietiniai
žemėsteismaiirTribunolas,apeliacinisteismas.Tai
buvodaugiauarmažiauLenkijospolitinesirteisines
struktūrasatkartojantyspertvarkymai,perkuriuosį
Lietuvąplūstelėjolenkųkalba.
Lietuvių,kaipirrusų,kalbosvartojimooficialiajame

gyvenimehorizontasniaukstėsi.Jospavertimaslotynų
kalbostarmesako,kadlituanistinėvartotojųgrandinė
ėmėtrūkinėti.Valdantidinastija,lietuviųdiduomenė,
dalisbajorijostraukėsiišlietuviųkalbosvartotojųgretų
pervisąXVIa.Kitavertus,valdantysisLietuvoselitas
nepaliovėrūpintisreikiamulietuviųkalbospalaikymu,
tuometujidarnetapomarginalineviešajamegyvenime
irnelikokaimiečiųkalba.Galimakalbėtiapielingvistinį
spaudimąišapačios,kuriamvaldantiejisluoksniai
buvodėmesingi.Priežasčiųbūtanevienos:reformacijos
metuaugotautinėskalbosreikšmė;egzistavotrintis
tarprusų,pabėgėliųnuoMaskvos,irlietuviųetninėje
Lietuvoje;prarandantdalįrytiniųvalstybėsžemių
gyventojų,santykinaipadidėjoetniniųlietuviųskaičius.
Daugumalietuviųvisdarnemokėjokitoskalbos.Dar
kartąžvilgtelėkimeįžemaičiųbajorųnepasitenkinimą
1535m.Minėtamedokumente jųelitasprisipažino,
oLdkpripažinomenką,nepakankamąrusųkalbos
mokėjimątvarkantissunelaisvėnpaimtaismaskvėnais.
Neturėtumeabejoti,kadkasdieniamegyvenime,teis
muoseiradministravimoreikaluose,kurviešpatavo
tikslūsiraiškūsteisiniaiterminai,sąvokos,oviskas
turėjojuridinespasekmes,lietuviaibūtųkalbėjękita
kalba.KanauninkasDaukšaprakalboje1599m.pabrėžė,
kaddaugumaLietuvosžmonių,t.y.bajorijos,nemoka
lenkųkalbos–netXVIa.antrojepusėje28!Bet1535
m.žemaičiai įvaldovąkreipėsiraštu,aišku,rusiš
ku.Susiduriamesuskirtingomissakymoirrašymo
tradicijomis.Tradicinįsakymąpaverčiantnemažiau
tradiciniurašymu,dalyvaujaraštingasdaugiakalbis
tarpininkas tarpetnosų ir jųkultūrinių tradicijų.
Tvirtinama,kadišsilavinusiųlietuviųraštininkųbūta
daug,etninėjeLietuvojeXVIa.jiesudarędaugumą29.
Jiemsatitenkagarbėužlingvistiškaitikslųlietuviškų
vietoviųirvardų,atskirųžodžiųužrašymąrusiškuose
irkituosešaltiniuose.Kas jie?Vienąkitąpavyzdį

galimapaminėti.Valdovorūmuosetaibuvolietuviai
dvariškai,kanceliarijos,iždoraštininkaiirsekretoriai,
kaikurieaukštesniejivalstybėspareigūnai.Antai1528
m.rugpjūčio29d.įŽemaitijąsurašinėtigyventojųirjų

mokesčiųvaldovasišsiuntėsavodvariškįžemaitįJoną
Orvydą,o1531m.lapkričio20d.–kitądvariškįBagdoną
Mitkavičių,darpabrėždamas,kadjisišŽemaitijos30.
Itinstipriaspozicijasvaldovokanceliarijojeturėjoir
atsakingaspareigasėjominėtasissekretoriusVenclo
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31 Ldk įgaliotinių teismo sprendimas 1529 05 07 dėl Eišiškių vals čiaus 
bajoro Petro samarako kaltinimo laisvam žmogui senkui ivaš kavičiui, 
kad melagingai liudijo, in: LietuvosMetrika (1528–1547). 6-o ji teismų 
bylų knyga, p. 89–90 (nr. 113).

32 VilniausuniversitetoMokslinėsbibliotekosRankraščiųskyrius
(toliau – VuB Rs), f. 7, Kauno magistrato 1522–1545 m. knyga (toliau 
– Km), l. 215v.

33 Lebedys, J., op.cit., p. 192. Lietuviai mokosi rusų kalbos. Vertinga 
Albino Jovaišo pastaba apie Lietuvos metraštyje atrastą faktą, kaip 

didžiojo kunigaikščio šeimos nariai mokėsi rusų kalbos Xiii a., žr. 
Jovaišas, A., op.cit., p. 23. neabejotinas XV–XVi a. pradžios kasdienybės 
normos taikymas ankstesniems laikams.

34 VuB Rs, Km, l. 118: [...] ersprochhalbendem,erimlitauischen
nichtwolerfarensei [...].

35 dubiñski, P., op.cit., s. 96.
36 Jablonskis, K., „Lietuviški žodžiai Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės 

oficialiųjų raštų kalboje ir jų reikšmė Lietuvos kultūros ir visuo menės 
istorijai“, p. 272–290; zinkevičius, z., op.cit., p. 123–130.



vasMikalojaitis(MykolasLietuvis),smulkuslietuvių
bajorasišMaišiagalos.Dardaugiautokiųišsilavinusių
tarpininkųturėjobūtižemesnėsekraštovaldžios ir
teisėtvarkosstruktūrose.Žiniosapiejuosatsitiktinės,
betjųnuopelnaiirreikšmė–nepamatuojama.Tarpinin
kaigalėjobūtiirnelietuviai.TuoklausimuvertingasLa
zutkoscituotas1529m.gegužėsmėn.valdovoįgaliotinių
teismo sprendimas31.TeismenagrinėtasEišiškių
valsčiausbajoroPetroSamarakokaltinimaslaisvam
žmoguiSenkuiIvaškavičiui,kadpastarajamneteisingai
paliudijus, ieškovasnukentėjomaterialiai.Diečkus,
teismopareigūnassuieškovuišvykoįvietąapklausti
bylosliudytojų.Tenbajoraslietuviškaiprašėliudytojų
melagingaipaliudyti jonaudai,žadėdamasdovanų.
Teismopareigūnaslietuviškaisuprato ir informavo
teisėjusapiemelą.Šiojebylojejisiryraįdomiausias
asmuo.Tai–LDKrusas,VasilijusBelianinas.Išmokęs
lietuviškai,dvikalbisvalstybėspareigūnas.Jisnetgi
teismovertėjas,tačiauneetatinisprofesionalas,bet
pareigūnasdiečkus,kuriųbūdavokiekvienameteisme.
Karturegime,kadsuprastilietuviškaiarkitakrašto
kalbabuvovalstybėsvaldžiospareiga.Normabuvo
aiški:visiturėjosuprastireikaloesmę,antraipžmogus
galėjobūtiatleistasnuoatsakomybės.Kaunomiesti
etisMeilusmiestoteisme1544m.pareiškė,kadnegali
teismuitiksliaiatpasakotimatytokonfliktotarpbylos
šaliųesmės,nesneilenkiškai,neivokiškainemokair
nesupranta32.LDKnelietuviaimokėsilietuviųkalbos.
Antai1562m.tarpKaunomagistratoaktųyraįrašas
apie lenkovaikomokymąsi lietuviųkalbosšeimoje
ir1567m.vokiečiovaikomokymąlietuvių ir lenkų
kalbų, irgišeimoje33.Lietuviųkalbosnemokėjimas
tapovienuKaunomiestiečiovokiečioAndreasoVoyto
atsistatydinimoišsuolininkopareigųmotyvų1538m.34 
Nesuprantantiskitųkalbųžmogusturėjoteisęgauti
reikiamąinformacijąapieviešojogyvenimoįvykius
gimtąjakalba.Taipirformuluojama1551m.lapkričio18
d.Vilniausvilkieriuje(miestonuostatuose):šaukimasį
teismąirįteismoknygasįrašomisprendimaiskelbiami
po pols ku i po litewsku, i po rusku, aby wszyscy, ktorzy 
by sùuchali, rozumieli35.Pagrindiniųvalstybėskalbų

mokėjimasraštingamžmoguigalėjogarantuotisotesnį
gyvenimą,bajorui–neblogąkarjerą.
Nesunkuįsitikinti,kadlietuviųkalbosvartojimastarp

bajorijosirdvasininkijoskraštovaldymeirmiestuose
patenkinamaipaliudytas.Kaipgyva,reikalingakalba,
jidarėįtakąLDKrusiškajaikalbai,ypačraštvedyboje
vartojamai jos formai.Šisklausimas lietuvių,rusų
istoriografijojeseniaižinomasirsuformuluotaskaip
lietuviškųžodžiųLietuvosraštiniųkalbojeproblema36.
Taineasmenvardžiaiarvietovardžiai,ošimtaižodžių,
kurieapibūdindavolietuviųvisuomenėsbuities,ūkio,
socialinėspadėtiesarstruktūrosypatybes,t.y.reprezen
tavolietuviųkultūrąirlietuviųvisuomenėsprocesus
dvinarėjeLDK.Taižodžiaisąvokos.Įraštusjuosatne
šėraštingi lietuviai irnelietuviai,neslietuviškiems
reiškiniamsnebuvo rusiškųatitikmenų.Pirmieji
lietuviškižodžiaiįrusųraštusgalėjoateitiXIVa.pir
mojepusėje.Kaikurietapobendravalstybiniaisdiaklo, 
mezleva, bonda, doilida, rikunja, sviren, klet’,kitiliko
lokaliniais–žibintiajVitebskovalsčiuje.Natūralu,kad
etninėsLietuvosraštinėselietuviškųžodžiųdaugiausia.
Betyravienaskitas,kurįvartojotikbaltarusiškose
teritorijosebukštel (Vitebskas,Mogiliovas),žibintiaj.
Lietuviškųžodžiųvartojimointensyvumassako,kad
kraštovaldymelietuviųkalbabuvovartotaganaplačiai,
pranokdavoetninesribas,jojevartotossąvokospateko
įrusiškąirlotyniškąraštiją.Kaikuriostapouniver
saliosvalstybėsraštvedyboje.Kitavertus,rusiškoji
ir lenkiškojiterminijospaveikėlietuviųkalbą:buvo
perimta itindaug įvairiausiųbuitinių, socialinių,
teisinių,kariniųirkt.skolinių.Formavosispecifiška
LDKlietuviųkalba,kuriąbūtų įdomupalygintisu
prancūzų,lotynųirkitųkalbųskoliniųpersotintada
bartineanglųkalba.
Valstybėsvaldantieji sluoksniai sergėjokalbinę

pusiausvyrąkrašte,palaikėnatūraliaisusiformavusią
daugiakalbystę,nesnuotoišdaliespriklausėstabi
lumasvisuomenėje(kalbatuometuganaglaudžiaisieta
sutikėjimu).PolilingvizmąsukūrėDievas,sumaišydamas
kalbasperBabeliobokštostatybą.Lietuviųkalbašioje
sistemojekalbamumetudarbuvoderamojevietoje.
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RaimondaRagauskienė„NaujajameŽidinyjeAiduose“,
Nr.8–9paskelbėdidokąstraipsnį,kuriamepriminė
LietuvosdidžiojokunigaikščioVytautotrečiosiosžmo
nosegzistavimogalimybę.Norėčiautrumpainurodyti
štaiką.
Ragauskienėsversija,atgaivinantimokslinėjelite

ratūroje,regis,paneigtąhipotezę,remiasiviso labo
vienuargumentu,būtentstraipsnioautorėsLietuvos
Metrikos(toliau–LM)275knygojerastažinute,kuri,
josnuomone,patvirtinaTeodoroNarbutopaskelbtos
1412m.VytautodonacijosBrestoparapineibažnyčiai
autentiškumą.Reikiapasakyti,kadautorėvisaipa
grįstaitaisoNarbuto,kaip„užkietėjusio“dokumentų
falsifikuotojo,reputaciją.Bėdata,kadtaidarydamaji
praleidoproakiskitądalyką.Atrodo,straipsnioautorei
netnedingtelėjoįgalvąmintis,kad1412m.Vytauto
privilegijosfalsifikavimasgalibūtineNarbutodarbas!
Obūtentšiversijaviskąsustatoįsavovietas.Toliau
trumpaijąpagrįsiu.
Nėrajokiosabejonės,kadNarbutopaskelbtas1704m.

transumptasyraautentiškas.Taippatnėrajokiosabe
jonės,kadautentiškosjameįrašytosJonoIII(Sobieskio),
ŽygimantoIIIirAleksandroprivilegijos.Toliauaptar
siutikAleksandroprivilegiją,kuriojeirtransumuotas
Vytautoraštas.Viskasbylojaužjosautentiškumą.Ji
duota1501m.liepos7d.Vilniuje,kurAleksandrastuo
metutikraibuvo.AleksandrastituluojasitikLietuvos
didžiuojukunigaikščiu–tai irgiyraistorijosfaktas
(Lenkijoskaraliumijisbuvoišrinktas1501m.spalio
4d.,okarūnuotas–gruodžio12d.).IšvardytųLietuvos
pareigūnųvardai,tėvavardžiai(pavardės)ireinamos
pareigosyratikslios.Bettainereiškia,kadVytauto
raštas,transumuotasAleksandroprivilegijoje,yraau
tentiškas!Viskasbyloja,kadjisyrafalsifikatas.Kastai
įrodo?Lengvapastebėtinetformaliustrūkumus.Akto
pradžiojenėraperpetuacinėsformulės,kuripaprastai
aptinkamaautentiškuosešiolaikotarpioVytautoraš
tuose.Koroboracinėformulėsi gil lum ap pen sum yra
autentiškiemsVytautoraštamsnebūdingojevietoje
–pačiojeaktopabaigoje;mažato,jineįprastaitrum

dAR KAR tĄ APiE tAi, KAs tu Ri tE Gy Vuo ti
Re pli ka dėl Rai mon dos Ra  gaus kie nės straips nio  
„te gy vuo ja  te odo ras nar bu tas ir te pra lai mi ig nas Jo ny nas?“

DariusAntanavičius

pa.Svarbiausiasdokumentoautentiškumąneigiantis
argumentasyraliudytojųsąrašas.Čiayrapaminėtas
VytautorūmųmaršalkaČupurna,kuris1412m.rug
pjūtįjaubuvomiręs,ojopareigosatitekoRumbaudui
Valmantaičiui.Beto,visiasmenysnurodomibeeinamų
pareigybiųirkrikščioniškųvardų,oautentiškoseVytau
toprivilegijosetaineįprastasdalykas.Pagaliaureikia
pasakyti,kaddokumenteminimakiturnesutinkama
VytautožmonaOprasjašiamaktuiautentiškumotaip
pat„neprideda“.
Liekaaptartistraipsnioautorėsmintį,kadjosrasta

žinutėLMknygojepatvirtina1412m.Vytautorašto
autentiškumą.Išto,kasišdėstyta,matyti,kadšižinutė
patvirtinatik1501m.Aleksandrotransumptoautentiš
kumą,kuris,kaipminėta,nekeliajokiųabejonių.Taigi
apibendrindamiteigiame,kad1412m.Vytautoraštas
tikraiyrafalsifikatas,todėljame,kaipvieninteliame
šaltinyje,minimosVytautožmonosOprasjosegzistavi
masyraproblemiškas,veikiausiainebūtasdalykas.
Svarbunurodyti1412m.falsifikatoištakas,t.y.kam

irkadajisbuvoreikalingasirkaipatsirado.Dėl„užsa
kovo“irdatosdidesniųabejoniųnekyla.Šisfalsifikatas
buvoreikalingasBrestoparapinėsbažnyčiosklebonui
JonuiNNpagrįstipretenzijasįdokumentenurodomas
žemėsvaldas.Falsifikatasdatuotinas1501m.,kaibuvo
gautasAleksandrotransumptas.Kiekkebliaunurodyti
joatsiradimo„technologiją“.
Pirmiausiapasakytina,kadyražinomasnetikšis

Brestodvasininkų„inicijuotas“falsifikatas.Lietuvos
nacionalinėsMartynoMažvydobibliotekosRankraščių
skyriujesaugomanedidelėpergamentųkolekcija(F.
101).JojeyralabaiįdomūspergamentaiNr.19ir35.
Taiyra15020624Aleksandroir15790512SteponoBa
toroprivilegijųBrestoaugustinųvienuolynuioriginalai.
SteponoBatoroprivilegijatransumuojaAleksandropri
vilegiją,opastaroji–sufalsifikuotą13800126Vytauto
privilegiją,savoturiniulabaipanašiąį1412m.falsifika
tą.AleksandroprivilegijosnaracijaatskleidžiaVytauto
dokumentofalsifikavimokelią.Buvopasinaudotatais
laikaisįprastudokumentųtransumavimobūdu.Norė

poSt ScrIptum
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damaspagrįstisavovienuolynopretenzijasįtamtikras
žemes,BrestoaugustinųpriorasJonaspasinaudojotuo,
kad1500m.Brestoapylinkėsbuvonusiaubtostotorių
(taiyraistorijosfaktas),todėlsurašėtariamąVytauto
privilegiją,kuripertotoriųantpuolį,aišku,buvusige
rokaipažeista(nutrauktasantspaudas–didžiausias
autentiškumoįrodymas,opatiprivilegijasuplėšyta)
ir1502m.kreipėsi įLDKkanceliariją,prašydamas
„atnaujinti“Vytautodonaciją,ištikrųjųįteisintifalsi
fikatą.Toliauviskąlėmė„darbas“susvarbesniaisPonų
tarybosnariaisirkanceliarijospareigūnais.Aleksand
roprivilegijojeganaatviraiteigiama:[...] quia ta men 
nobis  et cer tis con si lia ri is nost ris an tea in sua in teg ri ta te 

cog ni tum fu e rat[...].Kaipbuvopasiektasprivilegijos
autentiškumaskaikuriųtarybosnariųakyse,nereikia
nėaiškinti–buvonepašykštėtariebiųkyšių.
Grįžtantprie1412m.falsifikato„technologijos“pa

sakytina,kadbuvopasielgtataippat,kaipirtariamo
1380m.aktoatveju.Skirtumastiktas,kadper1500m.
totoriųantpuolį„nukentėjo“neVytautodokumentas,o
patiesAleksandroankstesnis„transumptas“,kuriame
buvusiįrašyta1412m.privilegija.Toliauviskaskarto
jasi.TaigigalimajuokaistartiXVIa.pirmaisiaismetais
tarpBrestodvasininkųegzistavusprofesionaliąfalsifi
kuotojųšutvę.FalsifikatųpaplitimasLDKraštijojeyra
mažaižinomasdalykas,vertasišsamiųtyrinėjimų. 

Iškartoeisiupriereikaloesmės.Irtoliaumanau,kadkol
neįrodytakitaip,1412m.Vytautoprivilegija–donacija
Brestoparapineibažnyčiai–nėrafalsifikatas.Surasta
žinutėMetrikojeapiejądarkartątaipatvirtina,irtai
rimtaspagrindasspėtibuvustrisVytautožmonas.
Tadkasyratas„viskas“,anotDariausAntanavičiaus,

leidžiantisjamteigtikitaip,anotjopaties,„lengvai“
pastebėtiformaliusaktotrūkumus?Jispateikiaketu
risteiginius:1)aktoypatybes:perpetuacinėsformulės
nebuvimąirpernelygtrumpasbeinevietojeesančias
si gil lum ap pen sumformules;2)tuometunegalėjusio
liudyti,nesnevajaumirusio,rūmųmaršalkosStanis
lovoČupurnosminėjimąrašte;3)asmenųliudytojų
vardijimąbeeinamųpareigųirkrikščioniškųvardų;
4)niekurkiturtaipneminimosVytautožmonosOp
rasijosįvardijimądokumente.Priepastarojoteiginio
plačiauneapsistosiu,pagaliautambuvoskirtasmano
straipsnis.
1.Dėlaktoypatybių.Priešingaineikadgalipasirodyti

filologui,man,kaipistorikei,tikraibuvo„dingtelėjusi“
mintis,ar1412m.Vytautoraštasnegalibūtiklasto
tė?Taielementarišaltiniokritikosdalis,beto,Jerzis
Ochmañskis laikė jį įtartinu.Tačiauperžiūrėjusi ir
palyginusišioraštoirOchmañskiopaskelbtųauten
tiškų–originalųirkopijų–Vytautoraštųdiplomatiką,
rašydamastraipsnįpriėjauišvadą,kad1412m.raštas
yraneklastotė.Pateiksiukeletąpastabų,taipirlikusių
straipsnioparaštėje.

Reikiapabrėžtiautentiškųraštųreprezentatyvumo
svarbą.VisiVytautokanceliarijosraštustyręautoriai
nurodo,jogišitingausiosraštinėsprodukcijosišliko
labaimenkairfragmentiškadalis.Kolkaspilniausią
raštųrinkinįpaskelbėOchmañskis–226dokumentus,
tarpkuriųtik26(arbavos11,5%)yraoriginalūsraštai,
44autentiškoskopijos,21regestras,116žinučiųbei19
jamneaiškiųraštų,kuriuoslaikofalsifikataisarpusiau
tokiais.Tačiauiršisoriginaliųraštųskaičius,kaipnu
statėRūtaČapaitė,nėratikslus,problemiškasdėldviejų
šiuometujaunebeegzistuojančiųoriginaliųraštų.Visi
šieautentiškųVytautoraštųskaičiaibylojaapiemen
kąjųreprezentatyvumą.Jukakivaizdu,kadišlikę24
ar26originalaiir44ar46kopijosyralabaimažavisų
buvusiųraštųdalisirnebūtinaiatspindirealiąVytau
toraštinėsprodukcijospadėtį.Juolabiaukaddažnai
niekasjaunebegalipatikrintiirišoriginalųperrašytų
kopijų,atsektipadarytųpraleidimųirnetikslumų.
Grįžkimeprie1412m.rašto.Joprotokolodalyjeyra

invokacija,arenga,tiesa,jinevisuometbūnakituose
Vytautoraštuose,tačiaugalimiabuvariantai.Toliau
sekaintituliacija,promulgacijairnaracija.Trūkstain
skripcijos,betjosdažniausiainebūnairkituoseraštuose.
Popagrindinėsdispozicijoseinadatavimasir,išvardijus
liudytojus,pasakyta,kadraštasantspauduojamas
didžiojokunigaikščioantspaudu.Taigi1412m.rašto
dalysatitinkakaikuriųautentiškųVytautoraštųdalis.
NeteisingasAntanavičiausteiginysdėlperpetuacinės

dėL tiK Rų iR tA RiA mų FAL si Fi KA tų

RaimondaRagauskienė
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formulėsnebuvimo,neva„paprastai“aptinkamosau
tentiškuoseraštuose.Kąištikroreiškiašis„paprastai“?
Pagal„Vitoldianos“duomenismatyti,kadAntanavičius
klystaspecialiaiardėlneatidumo:5originaliuoseraš
tuoseirbeveikpusėjekopijųtaippatnėraperpetuacinės
formulės.Padėtiesnekeičiakitiemsaktamsnebūdingas
si gil lum ap pen sumnurodymasaktopabaigoje.Irori
ginaluosepasitaikokoroboracinėsformulėsnenuosek
lumų,pvz.,1407m.sausio13d.privilegijojeliudytojai
vardijamipriešdatavimą.Reikianepamiršti,kadvis
dėlto1412m.raštasbuvotransumuotas.Svarbu,kad
protokolodalysneatsirastųdispozicijojeareschatokolo
dispozicijoje.Toirnėra1412m.rašte.Jametaippatnė
rakokiųnorsiškartoįakiskrintančiųnesusipratimų,
įgalinančiųteigti,kadraštas–falsifikatas,nerasime
nurodytųtammetuinebūdingųpareigybių,matovienetų
arparašų.Tadjokiųformalių1412m.aktotrūkumų,
leidžiančiųįtartifalsifikaciją,nėra.
2.DėlČupurnos.NepagrįstasAntanavičiausteiginys,

kadvaldovorūmųmaršalkaČupurna1412m.rugpjūtį
jaubuvomiręs.Neturėdamaskonkrečiųfaktų,Antana
vičiusbandoišmąstytiirišmąstoremdamasisXVIa.
realijomis.OkalbamajukapieXVa.pradžią.Jologika
galėtųpasiteisinti,jei1)turėtumetikslųšaltinį,įrodan
tįČupurnosmirtįprieš1412m.rugpjūčio14d.;2)jei
taislaikaisbūtųnusistovėjętitulai,nekiltųabejonių
dėlpareigybiųapibrėžtumoetc.Dabartonėra.Viskas
netaippaprasta,kaipatrodoišpirmožvilgsnio.Kol
kasnežinomatiksliČupurnosmirtiesdata.Paskutinį
kartądokumentuosejisminimas1411m.balandįirjo
jaunebėratarpHorodlėsunijosdalyvių(1413m.).1412
m.liekasuklaustuku.KaiptiktųmetųVytautoraštas
galėtųpadėtispręstišįklausimą.Antanavičiausteiginį
atmetapareigybinisfaktorius.KaippažymiOskaras
Haleckis,tuometutitulatūradarnebuvonusistovėju
si.JampritariaRimvydasPetrauskas,pastebėjęs,kad
XVa.pirmojepusėjepareigybiųsistemadarbuvolabai
neišplėtota,pareigybiųspecifikanebuvoaiškiirpatiems
vykdytojams.HenrykasLulewicziusakcentuoja,jogdva
romaršalkospareigybėsypatybėbuvota,kadšįtitulą
vienumetunaudojokeliarnetkeliolikaasmenų.OČu
purnaLietuvojebuvopirmasis,nuo1395m.ėjęsdvaro
maršalkospareigas.Todėl1409m.vienamedokumente
Čupurnavadinamasžemėsmaršalka,kitame,norsir
vėlesniame,jis„pažeminamas“ikidvaromaršalkos.Aki
vaizdusnenuoseklumastituluojantistaidvaromaršalka,
taižemėsmaršalka,kartaistuopačiumetuLietuvos
maršalka,okartąnaudojantnet su pre mustitulą.Tuo
metRumbaudoįvardijimas„visosLietuvosmaršalka“
1412m.nereiškiapareigybėstęstinumo,taiveikiauau
tonominisfaktas.Kartoju,kadpadėtįkeistųtikakivaiz
dusČupurnosmirtiesįrodymasprieš1412m.rugpjūtį.
3.Netiesa,kad1412m.rašteliudytojaineįprastai

nurodomibeeinamųpareigybiųirkrikščioniškųvardų,

kadtainevaneįprastasdalykasautentiškoseprivile
gijose.Pirmiausianetnelaimingame1412m.rašte
Čupurnaįvardytaskaipdvaromaršalka–Czu pa ra jo, 
Cu riae Nost rae Mars chal co,kaipgišitoAntanavičius
galėjonepastebėti?Ooriginaluosepanašiųįvardiji
mų,kainenurodomospareigybėsbeikrikščioniški
vardai,galimarastiirdaugiau.Pateiksiupavyzdžių,
susikaupusiųperžiūrėjusVytautooriginaliusraštus
irautentiškasjųkopijas.Čupurna:kaipStanislovas
aliasČupurnairnurodantpareigybesminimas3ori
ginaluosebei2kopijose,vienkaipbajorasCzupurna
liudijadar2kopijose,kuriasesantfalsifikatusniekas
neįtaria.Astikas/Hos ti consukrikščioniškuvarduir
pareigybėmisminimas3dokumentuose(2originalai,1
kopija),sukrikščioniškuvardu,betbepareigų1kopi
joje,bekrikščioniškovardo,betnurodantpareigas–2
kopijose,okaipHos ti co ne–1autentiškojekopijoje.
Minigaila:tikkaipbajorasbekrikščioniškovardo(ana
logiškai1412m.)minimas2kopijose,2originaluose.
Tiksukrikščioniškuvarduminimas1kopijoje,okaip
MinigailaišDeveniškių–1kopijoje.Vidiminas:1ori
ginaleir2kopijoseįvardytastikkaipbajorasarbanet
nepateikiantirtokioapibūdinimo.Monvydas:vienkaip
bajorasfigūruoja1originale,2kopijose,8dokumentuo
sejisminimasirsukrikščioniškuvardu,irnurodant
pareigybes.Taigianalogiškų1412m.raštuiliudytojų
įvardijimųturimenemažai.
Taiginetjeigukadanorsateityjeirbūtųįrodyta,kad

1412m.raštasyrafalsifikatas,taitiknedėlnepagrįstų
irlengvaipaneigiamųAntanavičiauspriekaištų.
Galimapridėtidarkeletąraštoautentiškumąro

dančiųdetalių.Raštasduotas1412m.rugpjūčio12d.
Trakuose,kurVytautas,sprendžiantpagalmėnesiu
ankstesniusduomenis,tikraigalėjobūti.Svarbu,jog
tuometunebuvoišvykęsįLenkijąardartoliau.Paga
liaušisraštasneatrodėfalsifikatastokiamtyrinėtojui
kaipAntonisProchaska–daugeliokapitaliųstudijų
apieVytautąautoriui,jolaiškųleidėjui.Neatmetama
galimybė, jogvarguartaipdrąsiaiXVIa.pradžioje
suklastotądokumentąbūtųdrįsęrodytinebetkam,
opačiamvaldovuiŽygimantuiSenajam,„kuriuosJo
MalonybėkaraliusŽygimantasapžiūrėjo“,–rašoma
Metrikosžinutėje.Kartubuvopateiktanemažaiteis
miniųišrašų,įrodančiųtaspačiasžemėsribas.Būtų
keista,kodėltariamasfalsifikuotojaspasirinkobūtent
1412m.,iškurjisžinojoVytautoitinerariumą,kodėl
niekam–obylasvarstytakeliskartus–XVIa.pradžioje
nepasirodėkeista,kadVytautožmonavadinamaOp
rasija?Niekasnebandėtonuginčyti?
Na, irmintispamąstymui.Pagaliau labaisvarbu

žinoti,kasdažniausiaibūdavo falsifikatųšaltiniai.
Kaiprodogausišiamklausimuiskirtaistoriografija,
dažniausiaifalsifikatošaltinisbūdavovienalaikisorigi
nalas,keičiantvienąarkitą,falsifikuotojuiaktualiausią
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kaišviesamusapleidžia...
 irsodąirkiemą...
diena:
jikaipgriūvantisdvaras

ANKSTI

čiulbėčiau,paukštissakoman,
jeigubūtųšviesiau...
 
jeigubūtųtamsiauširdyje,
 melsčiausi...

***

Tavobuvimassumumis:
Taidažai,drobėje...
  
įmūsųgyvenimodrobę
įsiliejusios
vaivorykštėsspalvos...

PATYLIUKAIS

kąnaktismanpasakė,
dienapakartojo...

kąpasakėdiena
irtamsiaodėnaktis...

KAiP GRiūVAntis 
dVARAs

DanguolėSadūnaitė

detalę.Neieškantpavyzdžiųtoliau,pateiksiuvytautinį
atvejį:1408m.VytautoprivilegijąKaunui.Kaipįrodė
ZigmantasKiaupa,šiofalsifikatošaltinisbuvo1408m.
originaliosprivilegijossantrauka,opapildomušaltiniu
tapo1463m.KazimieroprivilegijaKaunui.Sudarant
falsifikatą,pakeistasprivilegijossubjektas:Kauno
miestiečiaipapildytivokiečiais.Netirkeliantklau
simądėl1412m.raštofalsifikavimo,akivaizdu,kad
kunigaikštienėspaminėjimastikraineturėjoužkliūti
artrukdytitariamamfalsifikuotojui.Jeiturėjoviena
laikiųdokumentų,kamjamreikėjoklastotiliudytojų,
kunigaikštienėsvardus?Ojeineturėjo–taiiškurgalėjo
žinotidaugelįistoriniųdetalių?
Antanavičiusapskritaipernelyglengvaiįvisasšalis

švaistosiklastotėmis.Voskelioseeilutėsesugebane
tikrastidarvienątospačioskalvėsbrestiečiųdvasi
ninkų1380m.falsifikatą,betirtaiįrodytisavosukur
tuscenarijumi,skirtuteatriniamvaidinimui.Taipir
matome,kaipdvasininkasNNsurašotariamąVytauto
privilegiją(beje,garbėXVIa.pradžiojetokįraritetinį
aukštąišsilavinimąturinčiamklebonui),vėliauima
„dirbti“suPonųTarybosnariaisirt.t.Ogeriaubūtų
nefantazuotiirmažiaujuokauti,betvėlgipažiūrėtiį
tąpačiąLietuvosMetriką,kurraktą1380m.„falsifi
katoarne“klausimugalimarastidar1528m.bajorų
KostomolockiųirBrestopriorobylojedėltospačios
Kostomolotųvaldos.
Anaiptolnenoriuteigti,jogfalsifikatųtaislaikaisne

buvo.Ištikrųjųbuvo,irnemažai.Taippatžinoma,kad
juostyrėdidžiojokunigaikščioAleksandrokanceliarijoje
ir,anotKonstantinoJablonskio,jiturėjonemažąprak
tiką.Užklastotesbuvonumatytossolidžiosbausmės
LietuvosStatute,bet tokiosprevencijosnepakako.
Tačiaušiandienistorikuiišsiaiškintiklastotes,nesant
akivaizdžiųįrodymų,kartaistiesiogneįmanoma.Padėjus
tašką,galiatsirastinaujųfaktų,irvėlviskasprasidėsiš
naujo.Dėlšiospriežastiessavostraipsnyjeniekonetei
giaukategoriškaiirpabrėžiau,kadsvarbiausiaįžvelgti
interpretacijųgalimybes.JuokeistesnisAntanavičiaus
kategoriškumas.Juolabkadabunesametolaikotarpio
specialistai.ApietaikalbairpatsAntanavičius,publika
vęsduneskelbtusVytautoraštusišLietuvosMetrikos.
Neviskastaippaprasta. 

RAi mon dA RA GAus KiE nė
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KAiP GRiūVAntis 
dVARAs

DanguolėSadūnaitė

Apie ti kė ji mo su ra šy mą
IRENAVAIŠVILAITė

Pastabos

Neseniaipaskelbtigyventojųsurašy
moduomenysapieLietuvosgyventojų
tikybąirreliginępriklausomybęlei
džiasakyti,kadirdidžiausiosper
mainoskartaispakeičialabainedaug.
IšpirmožvilgsnioXXIa.pradžioje,
panašiaikaipkokiamXVa.,dvidi
džiausiostikybosLietuvojeyraka
talikybė irstačiatikybė.Katalikais
užsirašė2752447gyventojųarba
79%surašymedalyvavusiųjų*.Antra
pagaldydįreliginėbendruomenėyra
stačiatikių.Jaisavepriskiriaper140
000asmenų.SutrečiąjaLietuvosre
liginegrupe–sentikiais–tapatinasi
bent27000Lietuvosgyventojų.Toliau
mažėjančia tvarkaeina liuteronai,
evangelikaireformataiirJehovosliu
dytojai.Pastariejisudarodešimtadalį
procentosurašytųjų.Įklausimą„Ar
Jūstikintis?“neigiamaiatsakė239
žmonės.Drįstuspėti,kadpastarasis
skaičiusnustebinonetikmane.
TačiaujeiLietuvosgyventojųsanty

kįsutikėjimuirreligijalaipsniuotume
nuosekliai,pokatalikųturėtųbūti
tagyventojųgrupė,kuriįsurašytojų
klausimą„Ar jūs tikintis?“atsakė
„taip“,betatsakydamiįpotoeinantį
klausimą„Kokiaireligineibendruome
neiJūssavepriskirtumėte?“pasirinko
atsakymovariantą„nėvienai“.Taip
pasielgė331087asmenys,iršigrupė
Lietuvojeyradvigubaididesnėnei
stačiatikių.Trečiapagaldydįyragru
pėasmenų,kurieklausiami„ArJūs
tikintis?“neatsakėarbapasirinkosu
rašymolapepateiktąvariantą„negali
atsakyti“.Savosantykiosutikėjimu
nenorėjoarbanegalėjoapibrėžti186
447Lietuvosgyventojai.

Statistikosdepartamentas,skelbda
masduomenisapiegyventojųreliginę
tapatybę,pirmiausiaišvardijovisas
religinesgrupes, tadneapibrėžtos
religinėstapatybėsgyventojųgrupės
atsidūrėlentelėsgale, ir,sakyčiau,
vaizdąiškreipia.Lentelėsviršustu
rėtųatrodytitaip:
Romoskatalikai–2752447arba

79%,tikintys,betjokiaireligineiben
druomeneisavęsnepriskiriantys–331
087arba9,5%,niekonegalintysarba
nenorintyspasakytiapiesavotikėjimą
–186447arba5,3%,stačiatikiai–141
821arba4,07%,sentikiai–27073
arba0,78%,liuteronai–19637arba
0,56%,evangelikaireformatai–7082
arba0,2%,Jehovosliudytojai–3512
arba0,1%.
Mažiauneidešimtadalįprocento

sudaromusulmonai, judėjai,senojo
baltųtikėjimo išpažinėjai,krišnai
tai,budistai,karaimai,metodistai,
armėnai...Surašymoduomenųnekan
triailaukėkaikuriosmažosreliginės
grupės,būgštavusios,kadrezultatai
galibūtiiškreipti.Manau,jogtokios
baimėspraėjo–įsurašymąpatekonet
4SuvienijimoBažnyčiosnariai.Artik
tieknariųtareliginėbendruomenė
irturi–kitasklausimas.Jeituri,jie,
matyt, slypiskiltyse „krikščionis“,
„kitųtikybų“ardarkurkitur.
Lyginantsu1923m.surašymu–

vieninteliuankstesniu surašymu,
perkurįbuvoklausinėjamaapieti
kėjimąirreligiją,„neįbažnytintų“ir
savotikėjimoneapibrėžiančiųLietu
vosgyventojųskaičiuslabaiišaugo.
1923m.Lietuvojebuvo24asmenys
„bekonfesijos“ir53„laisvamaniai“,
įklausimąapietikėjimąneatsakė18
žmonių.
Žiniasklaidapastebėjo,kadkatalikų

nuotolaikosumažėjodviemprocen
tais,bet,jeipaklaustumpačiųkata
likų,atsakymasbūtų,kogero,–ką,
tikdviemprocentais?Ištiestaibene
mažiausiaspasikeitimas.
1923m.antrapagaldydįkonfesinė

grupėLietuvojebuvoliuteronai,pojų
–sentikiai.Taigi stačiatikiai, „vėl“
iškilęreliginiameLietuvosžemėlapy
je,yradidelėpermaina.Žinoma,4%
nėradaug,bettaidvigubaidaugiau

neivisomskitomsreli
ginėmsbendruomenėms
prisiskiriančiųjų, taigi
tai tvirtaipokatalikų
daugumosstovintireli
ginėgrupė.
Pastaraisiaismetais

prasidėjusiame religi
niųLietuvosbendruo

meniųatstovųtarpusaviokalbėjimesi
socialiniais irteisiniaisklausimais
stačiatikiųbalsobeveiknegirdėti.
Taip,beabejonės,yratodėl,kadkitų
bendruomeniųdauguma,neišskiriant
nėsentikių,kalbalietuviškai,irlietu
viškaikalbaaktyvūstųbendruomenių
pasauliečiai.
Norsyrakeliaktyvūs lietuviškai

puikiaikalbantysstačiatikiųpasaulie
čiaiirvienaskitaskunigas,absoliuti
dvasininkijosirpasauliečiųdauguma
yra,sakytum,gete,„nematomi“Lie
tuvosvisuomenei,nedalyvaujantys
josgyvenime.Sociologaiteigia,kad
rusakalbiaiyramažiausiaiįdabarti
nęLietuvosbendruomenęintegruota
irlabiausiaisusiskaldžiusimažuma,
neturintijokiosjiemsatstovautigalin
čiosorganizacijos,tadsušiamažuma
valstybeisunkubendrauti,omažumos
nariaijaučiasiizoliuoti.
Pagal šį surašymąrusai sudaro

6,31%Lietuvosgyventojų.Lietuvos
* skil ty je pa si nau do ta si mo no Kie los skai-

čia vi mais. 
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Pastabos

baltarusiai irukrainiečiai,drauge
sudėjus,neperžengia2%,dalisjųyra
Romoskatalikaiarbaunitai.Rusais,
žinoma,savelaikodaugumasentikių.
TadstačiatikiųBažnyčia,sukuriata
patinasi4%Lietuvosgyventojų,yra
stambiausiarusųinstitucijaLietuvoje.
Todėlprieškeletąmetųdaugginčų
sukėlusiosarkivyskupoChrizostomo
pastangossuvalstybinėmis įstaigo
miskalbėtisapierusųbendruomenės
problemasyra labaisuprantamos.
JeiLietuvosvalstybėnenorisurusų
mažumakalbėtisperRusijosamba
sadą,tikriausiaivertaprisiminti,kad
„stačiatikių“politikabuvoLietuvos
valstybėspolitinėstradicijosdalis.Ta
progagalimapastebėti,kaddarlabai
glaudžiaisusijusitautinėirreliginė
totoriųtapatybė.Oštaijudėjųtikėjimo
gyventojųLietuvojetriskartusmažiau
negužydų,–vadinasi,religinėsžydų
bendruomenėsjųneatstovauja.Vienu
žodžiu,tautiniųirreliginiųmažumų
temptiantvienokurpalionegalima.
Bėda,kaddabartinėsLietuvosvals

tybėssugebėjimasbendrautisureli
ginėmisbendruomenėmisnėrapagir
tinasirdėltoreikiakaltintiprastą
SovietųSąjungospalikimą.Ištunelio
keliokolkasnematyti–tąliudijakad
irSeimevėlatgijusiosdiskusijosdėl
sektųužkardymoįstatymo.
Žinoma,galimasakyti,kadbent

teoriškai15%Lietuvosgyventojųyra
galimasmisijų, taigi iragresyvaus
prozelitizmoobjektas,nesjienėraap
sisprendędėlsavotikėjimoarbanepri
klausojokiaibendruomenei.Tačiau
apietuos15%procentųmesniekodau
giaunežinome.Kažkiek–irvisaineaišku
kiek–paprasčiausiainenorėjoatsakyti
įsutikėjimususijusiusklausimus.
Kažkiekgalbūtnenorėjoprisipažinti
netikintys.PastarojigrupėLietuvoje
išliekatradiciškainegausi,nors,žino
ma,lyginantsu1923m.,netikinčiųjų
padaugėjonet35kartus.Mat1923m.
netikinčiųjųLietuvojebuvo7.
Pažįstubentvienąiš239oficialių

dabartiniųLietuvosnetikinčiųjų.Jis

sakė,kadsurašytojai joneigiamas
atsakymasįklausimąapietikėjimą
sukėlėganastipriąreakciją.Pažįsta
masgaliirperdėti,betaštikiu,kad
sakydamas„netikiu“jis jautėsi lau
žantiskažkokiąnerašytątvarką.Jei
prieš15metųLietuvojebuvosunku
prisipažintitikinčiu,kodėldabarturė
tųbūtilengvapasisakytinetikint?
Paskelbtiduomenysdarniekone

sakoapiestatistiniųgrupiųamžiaus,
lyties,tautinę,socialinęsudėtį.Ma
nyti,kadtaivieningosgrupės,būtų
taspats,kaip,pažiūrėjusįstatistinį
katalikųskaičių,bandyti surengti
Lietuvojereferendumądėlskyrybų
irabortųuždraudimo.
Prieškeletąmetųreligijossociologų

Lietuvojeatliktityrimaijauparodė,
kadkrikščionimisirkatalikaissave
laikantysnetikiasmeniniuDievu,ką
irkalbėtiapieganapaplitusįtikėjimą
reinkarnacija.TokietyrimaiLietuvoje
buvodarytipirmąkartą,tadlyginti
juosgalimanebentsukitosešalyse
atliktaistyrimais.Niekadanesuži
nosime,kiekžmoniųLietuvojebūtų
pasisakęesąnetikintys1965m.ar
1971m.,kaipirnesužinosime,kiek
netikėjopomirtiniugyvenimuirkūno
prisikėlimu1937m.
BetkurisLietuvoskatalikųvys

kupaspasakys,kadsekmadieniais
įmišiastikrainesusirenka79%gy
ventojų.Antravertus,spėčiau,kad
pakrikštijamųnaujagimiųprocentas
turėtųbeveiksutaptisukatalikais
save laikančiųjųprocentu.Gal ir
klystu–religiniogyvenimoskaičių
kolkasmaža,betakivaizdu,kadsu
rašymaspraveriaduris į įdomią ir
sudėtingąreliginęLietuvosrealybę.
Beje,kiturjinemažiausudėtinga.
Lenkijojejausenokaisociologamsir

statistikaižinomanedidelė,betsta
bili„netikinčių,betpraktikuojančių“
grupė.Lenkųreligijossociologaisako,
kadjąsudarovisaiskirtingižmonės.
Vienipraktikuoja,baimindamiesi
ostrakizmo–taimažųgyvenviečių,
kuriosevisibeišimtieslankoBažny

čią,gyventojai,dažnaitie,kurieužima
renkamaspareigas.Kitiyrapraradę
asmeninįtikėjimą,betgerbiareligiją,
katalikiškątradiciją,vertybes...
Čekijoje,kurgyventojųsurašymas

vykobeveiktuopatmetukaipLietuvo
je,įklausimą„ArJūstikintis?“daugiau
negupusėgyventojųatsakė„ne“.Mano
parapijosbažnyčiojePrahosnaujamies
tyjesekmadieniaisaukojamostrejos
mišios.Perjassėdimosvietosužim
tos,stovinčiųjųnedaug.Įpirmąsias
savoVelyknakčiomišiasišįpratimo
atėjauanksčiau–nenorėjaugrumdy
tispriedurų.Pasirodo,apsidraudžiau
–susirinkotiekpatžmonių,kaipir
kiekvienąsekmadienį.Tadapirmą
kartąpagalvojau,kaddaugumoskata
likaiskiriasinuomažumoskatalikų...
Grįžtant įLietuvą,manau, sun

kiausiaiyra įžvelgiamospirmosios
trys,pačiosdidžiausiosstatistinės
grupės–katalikai,nepriklausantys
jokiaireligineibendruomenei irne
kalbantysapiesavotikėjimą.Apie
katalikųsudėtingumą jaukiekuž
siminta ir,manau,kiekvienamsu
sielovadasusiduriančiamakivaizdu,
koksmilžiniškasskirtumastarp„sta
tistinio“ ir„aktyvaus“kataliko,nes
priklausomybės irtikėjimodalykai
toligražunevisadasutampa.
Na,obeveikpusėmilijonoLietuvos

gyventojų,kuriearbatiki,nepriklau
sydamijokiaiBažnyčiai,arbanekalba
apiesavotikėjimą,priartinamūsų
visuomenępriekitųpostmodernių
visuomenių.Religijotyrininkaiirfilo
sofaikalbaapiereligingumoatgijimą
postmodernybėje,betpažymi,kadtas
religingumasneįgaunainstitucinių
pavidalų,nes,pasakGianniVattimo,
šisreligingumasyra„silpnas“, jam
svetimasgalingo irstiprausDievo
paveikslasbeimetafizikoskalba,tad
svetimosirinstitucinėsreligingumo
formos.Norėdamospasiektituosas
menis,religinėsinstitucijosturiįsi
pareigotitam,kąjosnelabaimėgsta
daryti–kalbėjimuiapie tikėjimą,
pagrįstąasmeninepatirtimi. 
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apžvalga

apsukusratą...
Pauliussubačius

pirmojo„Katalikųpasaulio“viršelis.
1989m.vasaris

Kai ilgusokupacijosdešimtmečius
viendrąsiomissvajonėmis irne(į)
vykusiųsandėriųsusovietaisobjek
tubuvęs legalausreliginiožurnalo
projektaspriešketuriolikametųkone
staigaįsikūnijo, jokrikštatėviainė
manytinenumanė,kokiosmetamor
fozėslaukiaatgimusioskatalikiškos
žiniasklaidos.suvirpuliulaikydami
rankosepirmąjį,šiandienospožiūriu
milžiniškušimtotūkstančiųegzemp
lioriųtiražuišėjusįKatalikųpasaulio 
numerį,atsargiejiklausė:arvaldžia
neuždraus?aratsiras,kas rašys?
Optimistaidžiūgavo,kadvėl,kaip
prieškarą,krikščioniškaspaudabus
gausiirįtakinga,kalbėjoapieantrą,
trečią,ketvirtą–šeimos,kultūrinį,
visuomeninįleidinį.irištiespavymui
pasirodėCaritas,NaujasisŽidinys,
XXIamžius... Jau anuo met ka ta li kai 
žurnalistaidiskutavogausėjančios
žiniasklaidostikslųirauditorijosdi
ferenciaciją,ot.Vaclovasaliulisdar
sovietmečiopabaigojekukliaiprogra
miškaiformulavo,kadtryskatalikiški
leidiniaipatenkintųminimaliustikin
čiosiosvisuomenėsporeikius.Tačiau
net kri tiš kiau sio pro to re dak to riai 
beijųiniciatyvaslaiminębažnyčios
vadovai,entuziastingaileisdamiesiį
atsivėrusįviešumosvandenyną,ne
įžvelgė,kadkatalikiškosžiniasklaidos
pastangosrastisavovietąposaule
tapstikromisodisėjomis.
Įnikusieji į vidinio redakcijų ir

kurijų gyvenimo smulkmenas po
kiekvienožymesniopasikeitimoka
talikiškos žiniasklaidos landšafte
pažįstamiemspasakojaapiefinansi
niusirorganizaciniusnesklandumus,
personaliniuskonfliktus.Tačiauato

kesniužvilgsniustebintredaktorių
kaitą, leidinių,radijobeiTVlaidų,
internetosvetainiųatsiradimąarba
panaikinimą,visišieįvykiaiatrodo
kaipnesibaigianti,sekinanti,despe
ratiškasavopaskirtiesbeitikslų,savo
skaitytojo,klausytojoaržiūrovo,t.y.
adekvačioslaikuiirbažnyčiosmisijai
tapatybėspaieška.Paieška,kurilygiai
kamuojairredakcijųdarbuotojus,ir
užjųdarbovaisiusatsakomybęjau
čiančiusvyskupus.

Be ne pats iliust ra ty viau sias šiuo 
požiūriu–Katalikųpasauliokelias.
Jispradėtasuniversalaus,apieviską,
kasišsitenkakatalikiškameirtauti
niamemikrokosme,rašančioreliginio
leidiniomodeliu.Pirmasiskrikščio
niškos literatūrosvakuumeatsira
dęsžurnalasnegalėjoneapeliuoti į
pačiusplačiausiusirįvairiausiuspo
reikius–pažintinius,katechetinius,
evangelizacinius.Jisatlikoir infor
maciniobiuleteniodvasininkams,ir
religijotyrosbeireligijųistorijospra
džiamoksliofunkcijas.išprieškario
žurnalistikospaveldo,išsovietmečiu
slaptasklidusiųpamokslųirdvasi
niųskaitiniųrinkinėlių, išaukštos
kultūrinėsprabosKatalikųkalendo
riausžinynotradicijosbuvoimama,
kasgeriausia.Tačiaunėvienasšių
šaltiniųaružsieniopavyzdžiųnetapo
kopijavimo,aklosekimoobjektu,kaip
kadnutikodaugumaiatsikuriančiųar
naujaibesirandančiųvisuomeninių
organizacijų.Tėvoaliuliovadovauta
pirmojiredakcija–katalikiškopogrin
džioirlegalioshumanitarinėsveiklos
mokyklasišėjusiųjųderinys–sukūrė
pirmųjųlaisvinimosimetųgalimybes
beiviltisatitikusįleidinį.

Kun.aušvydasbelickasprieleidi
niovairostovėjokatalikiškosspaudos
pirmosioskrizėslaiku.1992–1993m.
radikaliaikritovisųleidiniųpaklausa,
Katalikųpasaulio–netseptyniskar
tus,jeilyginsimesudideliaispirmųjų
numeriųtiražais.Nevienšiaplin
kybė,betirtuopatmetususiklostęs
jaumaždaugdešimtieskatalikiškos
orientacijosžiniasklaidosinstitucijų
žemėlapisvertėgriežčiauapibrėžti
žurnalotaikinį.Jistapolabiaudevo
cinis,skirtasnuosekliaipraktikuo
jantiems tikintiesiems, tradiciško
galvojimo irprovincijosžmonėms,
ugdantiskasdienįprivatųmaldingu
mąirneįkyriaipapamokslaujantis
apiemoralinesprievoles.sumažėjo
visuomeniniųirkultūrostemų,tolimų
kraštųegzotikos,būdingossenąistori
jąlietuvojeturintiemskrikščioniškų
misijųpropagavimo leidiniams.Ši
teminėbeistilistinėkaitabuvolėtair
tolydi,beveiknepastebimapaprasto
skaitytojoakiai.
Nors trečiasis redaktoriusKas

tantaslukėnasnuopačiospradžios
dirbomėnraščioredakcijoje,betaki
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vaizdžiaineišsitekoligtolinėjegana
ramiojevagoje.JoirJūratėsKuodytės
tandemasėmėsipirmojokonceptua
laus irstaigausposūkio–1996m.
sausionumerisišėjogerokaikitoksnei
anksčiau.irpritariantiems,irsmer
kiantiemsanųdienųkomentatoriams
pirmiausiakritoįakissumoderninta
išvaizda–ekspresyvesnislogotipas,
margesniseksperimentinismaketas.
būtųneteisingatvirtinti,kadpirmai
siaisleidimometaisžurnaloestetinei
išvaizdaiiriliustracijomsstigovado
vųdėmesio–priešingai,nuosekliai
stengtasi supažindinti skaitytojus
suklasikiniaiskrikščioniškos iko
nografijospavyzdžiais,osalvadoro
DaliirRimoidzeliodarbųreproduk
cijosnetsukėlėkontroversijų.Tačiau
ankstesniredaktoriaivaizdustelkėsi
pirmiausiailiustruotistraipsniams,
olukėnokomandastengėsijuospa
verstiatskiru,savarankiškutekstu,
kurispatrauktųvien „akisganan
čius“,skaitytibeatprantančiusvizua
lizuotoskultūrosugdytinius.Žinoma,
jaunesnėskartos,skeptiškesniobei
nuosenosiosbažnytinės tradicijos
labiaunutolusioadresato įvaizdis
lėmėirteminępertvarką.Plūstelėjo
informacijaapiekatalikiškąveiklą–
josgalimybes,įvairovę,ir,sakytume,

smagumąbeipatrauklumą.Plačiai
rašyta,kaipkrikščioniškumassklei
džiasipačiose įvairiausiosekasdie
nybėsprojekcijose.Tarpautorių ir
darbuotojųaiškiaigausėjožmonių,
kurie tikpoatgimimoangažavosi
bažnytiniamdarbui.
Pasirodžiusvostrimsreformuoto

žurnalonumeriams,lukėnąpakei
tusiJolantaVarapnickaitėKatalikų
pasaulyjebuvopirmojidiplomuota
žurnalistė,atėjusiišautomobilininkų
leidiniovadovėsposto.Kątik,1995
aisiaisdarkartąbuvokritęsvisų
katalikiškųspaudiniųperkamumas,
kaimaždaugdvigubaisumažėjętira
žaiėmėsvyruotities2–3tūkstančių
egzemplioriųriba.Tokiamekontekste
didelis–visdarsiekęs7 tūkstan
čius–Katalikųpasaulio tiražasde
factoreiškė,kadkiekvienaiparapijai
vidutiniškaitenkajautikpo10svar
biausiokatalikiškospaudinioegzem
pliorių.Tadprofesionaleiredaktorei
iškeltasuždavinyspagerintižurnalo
platinimąirdraugesubalansuotidėl
mažosprenumeratosišaugusiuslei
dyboskaštus.Jisnebuvoįgyvendin
tas–negelbėjokomercinėreklama,
gausūsspalvotikunigųirjųnuveiktų
darbųportretai,pakilūsreportažaiiš
parapijų,turėjęsudomintituos,kurie

imalaukti:„kadaapiemaneparašys?“
Pabrėžtinaielementarusmaketassu
grafiniaisstandartiniokompiuteri
nio„Wingdings“rinkinioelementais,
jausmingipasakojimai„išgyvenimo“,
supaprastintatekstųkalbinėraiška
irpluoštaismulkiųžinučiųišįvairių
sričiųbylojoadresatąesantpapras
tą,nedidelioišsilavinimoprovincijos
skaitytoją.
1997m.pabaigojepakviestadirbti

penktojiredaktorėElvyraKučinskaitė
išsireikalavo,kadbūtųpripažintasį
rajoninįlaikraštįvislabiaupanėšėju
sio Katalikųpasauliomoralinisban
krotas–kągidaugiaugalėjoreikšti
naujopavadinimoparinkimas.San
dorapretendavobūtileidiniu,kuris
žinomaspraprususiemsžmonėmsvien
dėlmeniniooriginalumo.Kaipgrynai
estetinisobjektastraktuotiirkaiku
riežurnalotekstai.Tačiautai,kasiš
tiesųreiškėnaująmėnraščiotapaty
bę–skaudžiųiraktualių,įsigilinimo
irtolerancijosbesišaukiančiųmoralės,
pasaulėžiūros, istorinėsatminties,
bažnytiniogyvenimoproblemųgvilde
nimas.Ganaakivaizdžiainusigręžusi
nuo„radusiųjų“,Sandorosredakcija,
beveikišimtinaijaunižmonės,atsi
suko į ieškančius,klaidžiojančius,
abejojančius.Evangelizacinįužmojį

Kastantolukėnoredaguoto„Katalikųpa-
saulio“viršelis.1996m.sausis

„Sandoros“viršelis.1998m.gegužė atnaujinto„Katalikųpasaulio“viršelis.
2002m.sausis



487NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2002 / 9–10

r e l i g i j a

Regis,rusųfilosofasNikolajusberdia
jevaspaleidoįpasaulįgarsiąjąfrazę,
savitąraktąįsavošaliesgyvenimą,
pasakęs,kad„Rossijabesporiadkom
živa“.išvertusįkasdienękalbą,šis
pasakymasvisadayraporanka,kai
staiganebegalisuprasti,kastenvyks
ta.Toksnesupratimasgalirnėrapats
didžiausiassukrėtimas lietuviams,
nevienądešimtmetįpraleidusiems
tiesioginėjeRusijos įtakoje ir įpra
tu siems prie kar tais svei kai lo gi kai 
prieštaraujančių reiškinių, tačiau
žmonėmsiš„normaliųVakarų“kar
taisnėberdiajevožodžiainepadeda

susivokti,kaiptenfunkcionuojavie
šasisgyvenimas.Šįkartąnormalaus
vakariečioakyserutuliojasidrama,
kuriągalimasąlygiškaipavadinti
„Nacionalinai(bažnyčių)medžioklės
ypatumai“.
Veikiantiejiasmenys:RusijosKa

talikųbažnyčia,Rusųstačiatikių
bažnyčia/Maskvospatriarchatas ir
gausybėužkulisiuosešmėkščiojan
čiųaukštesnioar žemesnio rango
valdininkųbiurokratų.Veiksmoat
karpągalimaskaičiuotinuošiųme
tųvasario,kaiVatikanasketurias
Rusijojeveikusiasapaštališkąsias

Nacionaliniai(Bažnyčių)
medžioklėsypatumai

RūTaTuMėNaiTė

maždaugstudentijossluoksniuapri
bojonežemaintelektualumokartelėir
rafinuotasamprotavimųforma.Oben
druomeniniogyvenimodetaliųgausa,
išsamiliturgijosirpanašiųklausimų
analizėteminiuosenumeriuose im
plikavo,kadtaikokybiškasleidinys
neeiliniamsparapiniųbendruomenių
nariamsarbaneeilinėmsmaldos,ka
talikiškųšeimų,charizmininkųirt.t.
bendruomenėlėms.
ištikimo skaitytojo paieškos fo

kusui labaisusiaurėjus,mėnraštis
tarsineišlaikėvidinėsįtamposir„su
trūkinėjo“–vienadalisvirtoatskiru
sąsiuviniuŽemėsdruska pro vin ci jos 
katalikamsirklasikinįpaprastumą
vertinantiemsmiestiečiams, žmo
nėms, pažodineprasmegyvenan
tiemspagalbažnytinįkalendorių.O
bravūros irpaaugliškoradikalumo
tendencijas,popkultūrinioevangeli
zavimoprogramąišskleidėLux.Pati
Sandoratuometėmėlinktiįleidinį,
pirmiausiaugdantį„Viešpatiesvynuo
gynodarbininkų“(katalikiškųorga
nizacijųveikėjų,tikybosmokytojųir 
pan.) religinį beikultūrinį sąmo
ningumą, tenkinantį teologiniais,
bibliniaisklausimaisbesidominčiųjų
smalsumą.Ypačtaibuvomatytiper
neilgąpernykštįRimantoMeškėno
redaktoriavimą.
lygsvarstyklėsenuopakankamai

specializuoto įpopuliaraus leidinio
pusępakrypęsšiųmetųviduryjere
a ni muo tas Katalikųpasaulisvėlturi
redaktoręprofesionalę,atėjusią iš
užaktyviaibažnyčiojebesireiškian
čiųjųrato.Pirmuosiuosenumeriuose
atpažįstamijauvienąsykįišbandyti
atsivėrimomasiniamskaitytojuime
todai–tiesmukaiangažuojantisvir
šelis,daugsmulkių,sienlaikraštiškai
apipavidalintųžinučių,keletasiškitų,
nekatalikiškųmedijųžinomųautorių
pavardžių.Masinisskaitytojas,viena
vertus,galintisužtikrintirentabilų
tiražą,oantravertus, tenkinantis
bažnyčiosnorąkrikščioniškąžodį
paskleistikuoplačiau–tai„kalėdinis
velykinis“katalikas.Kitaiptariant,tai
nepriešiškakatalikybeišeima,kuri
gretavisuomenėsnaujienų, lengvų

kultūriniųpasiskaitymų,paskalų
apiežymiusžmones,buitiespatarimų
peržvelgtųirvienąkitąreliginėsbei
moralinėstematikospublikaciją–jei
tikvisatairastųvienamežurnale.
Tokiųvisaišeimaiskirtų,išreklamos
gyvenančių,nebrangių,populiarių
lengvokrikščioniškoatspalviomėn
raščiųbeisavaitraščiųmodelispla
čiaižinomasPrancūzijoje,italijoje,
amerikoje.lietuvojejiskonkuruotų
sugausiaisžurnalaismoterims,dien
raščiųsavaitgaliųpriedais,matyt,ir
su EkstrabeiVeidu.beje,pastarasis
jaukonemetus,lygpajutęs,kadkata
likiškoleidinionišaapytuštė,nuolat
skelbiaakivaizdžiaiprokatalikiškas
publikacijasvisuomeniškaiaktualio
mistemomis.
Darperankstispręsti,kurtoliau

plaukskatalikiškosspaudosflagma
nas.Varguarkastiki,kadbemaž
stebuklinga1989m.progakalbėti
šimtatūkstantinei auditorijai pa

sikartos.Tapatybės paieškos, jei
nepavykstaatrastisavęstamtikru
brendimoperiodu,kaiišnerūpestin
gosvaikystėspatenkamaįrūstesnį
pasaulį,užsitęsiairkelianuolatinį
nepasitenkinimątuo,kąjauturi,ką
jauesipasiekęs.Įsisenėjękomplek
saineleidžia objektyviai įvertinti
galimybiųužimtigeidžiamąpoziciją
arnetsuvoktitransformacijostikslo.
Taigaliojairžmogui,irbendruome
nei.archetipinis tekstas,pasako
jantis,kaipasmensnetenkinanet
stebuklingaiįgytapadėtis–pasaka
apie auksinę žuvelę. Jospabaiga
pesimistiška: žvejassužmona lie
kaprie suskilusiosgeldos.Tačiau
iš mo nin ges ni pe da go gai mo ki niams 
paaiškina,kadprotagonistopadėtis
šios istorijospabaigojenėra tokia
irbloga.Matapsukęsratąžmogus
savoieškojimųkelionėspradžiąre
gijaunaujomisakimis–sukauptos
patirtiesdėka. 
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1 Ze nit News Agen cy,20020915.
2 Ze nit News Agen cy,20020909.
3 Cat ho lic News Ser vi ce,20020221.

administratūraspakėlė įvyskupijų
lygmenį.Šistruktūrinėreforma,aiš
ku,nepatikoMaskvospatriarchatui,
kurisjąpavadinoaiškiukatalikiško
eks pan sio niz mo stip ri ni mu sve ti mo je 
teritorijojeirvisiškaiįšaldėirtaipjau

šiltumunepasižymėjusiussantykius
tarpVatikanoirMaskvos.Nuotadaį
žaidimąkeistubūduįsijungėRusijos
valdininkai,irikitol,ypačprovinci
jose,nepraleisdavęprogospavaikyti
katalikųkunigus irvienuolius,be
jokiopaaiškinimoatėmėgaliojančias
vizasjauišpenkiųdvasininkų,tarp
jų ir vienovyskupo, irniekas,nė
patsRusijosprezidentasVladimiras
Putinas,nesiteikiapaaiškinti,kas
darosi.Maskvoskatalikųvyskupas
TadeušasKondrusievičiusšaukiasi
užsieniopagalbos, žmogaus teisių
gynimogrupės skambinapavojaus
varpais,kunigaibaimingaižvalgosi
vienasįkitą,klausdami,kienogida
bareilė.irvisataivykstavisuotinio
krikščioniškųbažnyčiųdraugavimo
–ekumenizmo–laikais.
Kaltininkopaieškos–irgikeblusda

lykas.Vatikanastvirtina,jognepadarė
niekoneteisėta,otikatkūrėnormalų
katalikiškųstruktūrųfunkcionavimą,
koksbuvoiki1917m.bolševikųper
versmo.TačiauMaskvospatriarchatas

mano,kadtaiaiškiausiasženklas,jog
katalikaipasiryžętęstiprozelitinęir
misionieriškąveiklą„kanoninėjeRu
sųstačiatikiųbažnyčiosteritorijoje“.
Vatikanasįtaiatsako,jogtokiodalyko
kaip„kanoninėteritorija“nėrairnega

libūti,odėlpro
ze li tiz mo pra šom 
pateiktikonkre
čiųįrodymų,ta
dairkalbėsimės.
Patriarchatas,
dideleikatalikų
nuostabai,tokių
„įrodymų“patei
kia,tačiauRusų
stačiatikiųbaž
nyčiaipriešišką
veiklą vykdan
čiųjų sąraše fi
gūruoja vosne
visosRusijoste
ritorijojeveikian
čiosvienuolijos,

ypačsocialinįdarbądirbančiosorgani
zacijos.(KliuvonetirMotinosTeresės
seserims–kamjųordinopavadinime
yražodis„misionierės“.)Reikaloesmė
tokia:visa,kassusijęsuoficialiomis
katalikiškomisstruktūromis,yrair
bus laikoma„iššūkiustačiatikybei,
per tūkstantmečius įsišaknijusiai
šaliesteritorijoje“,nes,kaipišdėsty
taMaskvospatriarchatopareiškime
kitądienąpokatalikiškųvyskupijų
įsteigimo,rusųtauta „kultūriškai,
dvasiškaiiristoriškaiyraRusųsta
čiatikiųbažnyčioskaimenė“.
Taigimaždaugtoksšiandienyra

oficialiųsantykiųtarpRusijoskata
likųirstačiatikiųvadovybėsstatus
quo,norskągaližinoti,ar,pavyz
džiui,ikispaliopradžiosnepasipildys
išvarytųjųkunigųsąrašas.Tačiau
skelbtiapieekumenizmomirtįRu
sijoje irgineišeina,–šiaipartaip,
įvaizdžiu rūpintis reikia, ypač jei
stebi budriVakarų žiniasklaidos
akis.Tačiautikkreivąšypsnįkelia
pranešimusapiekatalikųpersekio
jimuspertraukiantysMaskvos ir
visosRusijospatriarchoaleksijaus
iipasakymai,kadjismielaisusitik
tųsupopiežiumiJonuPauliumiii

neutraliojeteritorijoje,šiandiennetgi
nurodoma,kadtaigalėtųbūtislovė
ni ja1.atrodo,kadrusiškostikrovės
veikiami,klasikiniaivakarietiško
eku me niz mo mo de liai laips   niškai 
mutavoį„ekumenizmąEzopobūdu“:
jaukuris laikasRusųstačiatikių
bažnyčiosvadovasdraugystėsžinias
Romospopiežiuisiuntinėjamuzikos
bangomis,tarkim,perRusijosmuziki
nįkolektyvą,chorąarorkestrą,kurie
nu vyks ta pa kon cer tuo ti as me niš kai 
pačiamŠv.Tėvuiiršitaip,dideliam
Vakarųžurnalistųdžiaugsmui,„tie
siatiltusviršaudringųekumeninių
vandenų“2.Nataikas,kadtuopat
metu ten,Rusijoje, priekatalikų
maldosnamųvyksta„nepatenkintų
piliečių“piketai,atimami leidimai
pabaigti jaubeveikpastatytuska
talikiškusmaldosnamus,opačioje
Dūmojekuorimčiausiaisvarstoma,
kaipčiaprivertusprezidentąpanai
kintinaujaiįkurtasRusijoskatalikų
vyskupijas,–jukjoskeliagrėsmęne
tikRusųstačiatikiųbažnyčiai,betir
teritoriniamšaliesneliečiamumui,
girdi,„vyskupijayraRomosKatalikų
bažnyčiosvyriausybėsteritorija,nes
Vatikanasirgiyravyriausybė“3,–tai
DūmosnarioGenadijausRaikovo
samprotavimai.(Kąšiaprogapareiš
kėVladimirasŽirinovskis,aiškuirbe
tikslesniųcitatų.)
aukščiausiVatikanoekumeninių

reikalųpareigūnaigalikieknoricituo
tikanonųteisėspunktus,liudijančius,
kadvyskupijųįsteigimasbuvoteisė
tasžingsnis,nereikalavęsMaskvos
patriarchatopritarimo.(Kardinolas
WalterisKasperistvirtina,jogpatriar
chatasbuvo išanksto informuotas,
tačiaunepateikėoficialausatsakymo.)
Katalikųpaaiškinimainiekoneduos,
kaipnedavėirprotestaidėl1997m.
priimtoreligijoslaisvėsįstatymo,ku
ris,sukėlęsantkojųVakarųžmogaus
teisiųgynimoorganizacijas,–mat
jametarptradicinėmispripažįstamų
religijųkatalikybeineatsiradovietos,
otaiautomatiškaireiškėtiesųkelią
įneįveikiamąbiurokratinįlabirintą,
–tikdarkartąpatvirtinopamatinį
skirtumą, įkurįsudūžtabetkokie

Taganrogobažnyčiosinterjeras.1999.BirutėsgučaitėsSjenuotr.
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mėginimairacionaliaisuvokti,kasiš
tiesųvykstaRusijoje.Komentuodamas
minėtąįstatymą,vienasrusųkatalikų
žurnalistasmėginopaaiškintirusiš
kos tikrovėssubtilumus.Jissakė:
„Žmonės išVakarųniekaipnegali
suprasti,kadRusijayraneįstatymo
raidės,betįstatymodvasiosšalis,tad
jeiguįstatymebusparašyta,–otaip
irbuvoparašyta,–kadstačiatikybei
tenkasvarbusvaidmuoRusijoskul
tūrojeirpan.,pakankataipsurašyti
įstatymą,kaddaugkaspriklausytų
nuovaldininkųsavivalės,ovaldinin
kamsjauįkaltaįgalvą,kadRusijoje
yrastačiatikybė,kuriąreikiagerbtiir
mylėti,irkiti,kuriųkilmęirpolitinę
pakraipąbūtinaišsiaiškinti“.
ironiška,tačiaubūtentkilmėverčia

katalikybęRusijojejaustisnemylima
podukra.Oužkąjąmylėti,jeigujos
gyslomistekalenkiškas,lietuviškas
arvokiškaskraujas,opatipodukra,
jeišiandienirkalbarusiškai,taisu
ryškiaijuntamulenkiškuakcentu.ba
landžiomėnesį išRusijos išvarytas
irkutskovyskupasJerzisMazuras
užsavodarbovietągalipadėkotine
kamkitam,betpačiamstalinui,nes
tai jįRusijoskatalikai juokaudami
laiko tikruojuKatalikųbažnyčios
sibire įkūrėju. imperinispaveldas
siekiadartoliauužtąatmintį,kurią
demonstruojaRusijostautiniogry
numomitopropaguotojai.Šiandien
eilinisrusasnėnenutuokia,jogXiXa.
tipiškamesibiroprovincijosmiestelyje
jaugyvenovietoslenkųbendruome
nė,kuriųprotėviaibuvočiaatitremti
ponesėkmingųsukilimųpriešcaro
režimą.Taigipatyspritrėmėte,pa
tys ir tvarkykitės.TikRomanovų
dinastijatvarkėsidaugžmoniškiau
irbuvoganėtinaipakanti tokiems
etniniamsanklavams: leidokurti
katalikiškasparapijas, turėtisavo
kunigus,tikdraudėieškotisauadeptų
užbendruomenėsribų.stačiatikiaiį
savopusęjuostrauktigalėjo,betjie
stačiatikių–ne.Taigiprozelitizmas
galėjobūtitikvienakryptis.Šiandien

Rusijoskatalikųvadovaistačiatikių
kal ti ni mus eks pan si ja ir pro ze li tiz mu 
atmeta,remdamiesifaktu,jogbeveik
visosnūnaiveikiančioskatalikiškos
parapijosyranenaujaiįsteigtosmisi
jos,betatkurtiiki1917m.funkcionavę
vienetai.Kitasdalykas–dvasininkų
kontingentas.Tačiauvėlgalimakal
tintitiksovietųpalikimą,kadšiandien
tik15%katalikųkunigųyraRusijos
Federacijospiliečiai, opagrindinė
užsieniečiųdvasininkųtiekėjayra
lenkija,kurirkunigųdaug,irjiedar
ateizmolaikaisbuvopriverstiišmokti
rusųkalbą.
Štaireikalasirpasiekė„nacionalinį

momentą“.Mums,lietuviams,galbūt
nebussunkupajustireikaloesmę,nes
patysturimeilgaamžęsantykiųsu
lenkais istoriją.„lenkųklausimas“
visdažniaukatalikųoponentųima
mas laikytibažnyčiųnesantaikos
akmeniu.Rugpjūčio
mėnesįįtakingasRusi
jos dien raš tis Nezavis
simajagazetakaltędėl
įtampostarpkatalikų
irstačiatikiųsuvertė
Rusijojepernelygišau
gusiailenkųįtakaiir
lenkųkunigams,„ne
mokantiemsrusųkal
bosirnepažįstantiems
rusų kultūros“ bei
de monst ruo jan tiems 
„priešiškumąRusijaiir
stačiatikybei“.Pasak
dienraščio, leisdamas
lenkųdvasininkams
įsigalėti tarpRusijos
katalikų,Vatikanas
parodė „visišką isto
riniųsąlygųnesupra
timą,kuriomislenkų
dvasininkaiveikėRu
sijoje“.Tossąlygos–tai
XViia.lenkųinvazijaį
Rusijąbeilenkijosbažnyčiosparama
antirusiškiemssukilimams,kurių
dėkašiandieniniamsrusamslenkų
katalikybėasocijuojasisu„svetimu
tikėjimu“4.Tačiausuverstivisąkaltę
šimtamečiamsdalykamsbūtųperne
lygpaprasta.PatsVatikanoekumeni

niųreikalųšefaskardinolasKasperis
pripažįsta,jogvakariečiuilabaisunku
perprasti „Rytųmentalitetą irkul
tūrą“:„TaiklausimasapieVakarųir
RytųRomosimperijas.berlynosiena
griuvo,betkultūrinėsienatamtikra
prasmeišliko,taigi[Rusijoje]mums
reikiadidžiulėskantrybės“5.
betartikrai,kaippasakose,pamotė

yra vi sa da pik ta ir ne pel ny tai kal ti na 
gerąjąpodukrą?Negičiaviskastaip
įvienusvartus?Tikraine.irVati
kano,irRusijoskatalikųhierarchai
oficialiuosepasisakymuosekartais
užsimindavo,joggalbūtpaskirine
tinkamojųdvasininkųarvienuolių
elgesio faktaigalėjotaptipagrindu
kal ti ni mams pro ze li ti ne ar prie šiš ka 
veiklatarpstačiatikių,tačiaukon
krečiosdetalės įviešumą,bent jau
katalikiškoježiniasklaidoje,pakliūva
ganaretai.Otosdetalėskartaisbūna

labaiiškalbingos.Štaiporapavyzdžių
išnežinomaispanorusių liktišalti
nių.Vienas jų–apieprozelitizmą.
Praėjusio dešimtmečio pradžioje,
popiežiui lankantisčenstachavo
je, įsusitikimąatvyko ir jaunimas
išRusijos.Taibuvomasinėakcija,
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pavlodarokatalikųbažnyčia.Kazachstanas.1999.
BirutėsgučaitėsSjenuotrauka
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80–100tūkstančiųrusų,daugiausia
išMaskvosirPeterburgo,įlenkiją
riedėjosausakimši traukiniai.Tik
štaiįšįsusitikimąjiebuvoverbuo
ja mi kom jau nuo liš ko se jačeikose:
noriteuždykąnuvažiuotiįlenkiją?
Okaipgi!Tadaprašom.Nereikianė
sakyti,kadpotokios„urakataliky
bės“akcijosMaskvosparapijossmar
kiai išaugo.Kitaspavyzdyssusijęs
susibirovyskupoMazuroišvarymu.
Katalikųhierarchaipabrėžia,kad
siekiantneužrūstinti stačiatikių,
naujaiįsteigtųvyskupijųvadovams
titulaibuvosuteiktinepagalmies
tus,kuryratųvyskupijųcentrai,bet
pagaljųšventąjįglobėją.Tuotarpu
neįvardytasVatikanošaltinisnau
jienųagentūraiCatholicWorldNews 
užsiminė,jogvyskupasMazurasbuvo
išvarytastodėl,kadsteigiantnaują
vyskupijąirkutske, jospavadinime

Vatikanaspanaudojoformalųtitulą,
kuriamebuvominimas„Karafuto“
regionas.Karafuto–taijaponiškas
Rusijaipriklausančiopietųsachalino,
1905–1945m.priklausiusioJaponi
jai,vardas.Rusijospareigūnamsdėl
toužprotestavus,Vatikanasgreitai
pakeitęspavadinimąrusiškuatitik
meniuirpaaiškinęs,jogtaivisolabo

6 The Tab let,20020722.

tebuvęsformalumas.Norsvyskupas
Mazurasbuvoišvarytasjaupakeitus
pavadinimą,tačiaukylaklausimas:
arbūtinaireikėjomojuoti raudona
skepeta?Mažato,kuluaruosekalba
ma,jogirvyskupijųįsteigimasbuvo
neVatikanoValstybėssekretoriato
iniciatyva,bet intensyvauspačios
Rusijosvyskupųkonferencijos lo
bizmopadarinys.BBC radijoRusų
redakcijosapietaipaklaustas,Mask
vosvyskupasKondrusievičiuskuo
ramiausiaiatsakė,jog„atėjolaikas“6.
Nors,turintomenyjedabartinęponti
fikatosituaciją,labiautikėtinasbūtų
atsakymas„koldaryralaiko“.
Visdėlto sunku čiabūtųapkal

tintiRusijoskatalikųhierarchus
siekiantsavųtikslųplačiojoekume
nizmosąskaita.Matvisikaltinimai
prozelitizmu,pagrįstiirnepagrįsti,
komentuotojųmanymu,tėradūmų

uždanga,kuriasiekiamasustabdyti
sėkmingąKatalikųbažnyčiosplėt
rąRusijoje.Prancūzijosstačiatikių
teologasOlivierClementas teigia,
jogVakarųkatalikybėpelnonemaža
šalininkųtarpintelektualų,kuriuos
labaidominaKatalikųbažnyčiosso
cialinismokymas,nesRusųstačia
tikiųbažnyčiojejonėra.TodėlRusų

stačiatikiųbažnyčiospareiškimai
apie„kiekvienorusostačiatikiškumą
išprigimties“keliagraudųšypsnį
valstybėje,kuriągeriausiuatveju
galimapavadintinereligingašalimi.
arreikiastebėtis,kadtokiomissąly
gomiskonkurencijąlaimibažnyčia,
skelbiantinetiksielųišganymą,bet
kar tu su sie lo mis ne pa mirš tan ti ir 
kūno,nesikratantijuododarboprie
glaudose,ligoninėseirnašlaitynuose?
KardinoloKasperioteigimu,despe
ratiškosRusųstačiatikiųbažnyčios
savisaugospastangos liudija gilų
nevisavertiškumokompleksą,kurį
išgyvenareligija,vosdaugiaukaip
dešimtmetįgyvenantilaisvėje.„Pir
mąkartąpersavoistorijąRusųsta
čiatikiųbažnyčiayralaisva–laisva
nuobizantijosimperatorių,osmanų
valdovų,caroir,žinoma,komunistų
priespaudosbeipersekiojimo.[...]Ši
bažnyčiaprivalorastisavovaidmenį,
savovietąirsavokryptįvisiškaipa
sikeitusiamepasaulyje.Mesnorime
jiemspadėti.“7beabejonės,pastarieji
kardinoloKasperiožodžiaireiškiair
milijoninessumas,kuriomisužsie
niokatalikiškilabdarosfondaidos
niaimaitinoirtebemaitinaMaskvos
patriarchatą.Perpastaruosius10
metųkatalikiškas labdaros fondas
KircheinNotpaskyrėRusijaidaugiau
kaip33mln.JaVdolerių, iškurių
52%atitekokatalikų,o48%–sta
čiatikiųprojektams8.TačiauRusų
stačiatikiųbažnyčiosnuostatatokio
katalikųdemonstruojamo „solida
rumoekumenizmo“atžvilgiu išliko
oriirnepalenkiama:„Pinigusmielai
priimsime,betteisėsgelbėtisielas
jumsneperleisime“. Jeigu tai, ką
šiandienpasaulismatoRusųstačia
tikiųbažnyčioselgesyje,yranaujos
tapatybėspaieškos,taivienąkeistą
ir turbūtnenumatytąrezultatą jos
pasiekė–KatalikųbažnyčiaRusijoje
suvisasavosocialineveiklanegalėjo
tikėtisgeresnėsPRkampanijossavo
naudai,kokiąpriešsavovaliąjaisa
voaudringaisprotestaissukėlėRusų
stačiatikiųbažnyčia.
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7 The Tab let,20020706. 8 L’Os ser va to re Ro ma no,20020127.
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valia,veiksmas,vienatvė
MaNFREDasŽViRGŽDas

Šiųmetųvasarapažymėtasvarbių
mūsųkultūrai,norspriešingiemsver
tybinėsorientacijospoliamspriklau
siusių,asmenybiųnetektimi.Gerbėjų
miniosirkatedrųvarpųskambesys
išlydėjobernardąbrazdžionį,ikipas
kutinėsakimirkostikėjusįdieviška
žmogausprigimtimi,savoestetineir
pilietinepozicijapasilikusį„poaukš
taisiais skliautais“,krikščioniško
siostradicijosteritorijoje,puoselėjusį
tautinįsąmoningumą,kurismažoms
tautomstoligražunėrasavaimesu
prantamavertybė.Rugpjūčio18d.mi
rėRičardasGavelis–kitolaikobeimo
raliniųnuostatųkūrėjas,publicistas,
politikosapžvalgininkas,diplomuotas
fizikas,anotjįpažinojusiųjų,jautrus
žmogus,visaipslėpęssavovidinio
pasauliokomplikacijas,tačiautiesiog
užtvindęssukurtąprozospasaulįkeis
taisiratgrasiaiskompleksaisirfobi
jomis.Taipačiailiteratūrineikartai
atstovaujantisJurgisKunčinasišlaikė
darirsubtilų,visaineciniškąhumo
rojausmą,sauliusTomasKondrotas
ėmėsikultūrologiniųkodų,sunkiai
atskleidžiamųaliuzijų,kolvisainutilo
kaiprašytojas,oJurgaivanauskaitė
pasinėrėįmistinesmeditacijas.Gave
liui,vertinantjįšiamekontekste,šiek
tiektrūkoirpasakojimopatrauklumo,
irgilesniokultūros(neviensociologi
jos)pažinimo.
Triukšmingoatgarsiosulaukusių

knygųautorius,įsiliejęsįpostmoder
nistiniųeruditųstovyklą,ardėirper
konstravoromanoarnovelėssiužetą
pagalsavosugalvotusgriežtoslogikos
dėsnius,okūrybostemųirįvaizdžių
ieškojotamsiuosiuosekasdienybėsuž
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kaboriuose,įkuriuosikitoltaipgiliai
nebuvoniekasįsiskverbęs.stilistinių
konstrukcijų,griežtaimotyvuotųeks
perimentųtaikymasjokūrybojesuda
rėpriešpriešąnevaldomamiracionalu
mui,šiurpinusiammoralėsgynėjusir
jautresnėsvaizduotėsskaitytojus.Jau
skandaląsukėlusiamedrastiškame
„Vilniauspokeryje“(1989)akivaizdi
tikrovėsaprašymoirsiurrealistinės
vizijossandūra,primenanti„magiš
kojorealizmo“parafrazes.sovietinės
santvarkospuvėsiai,publicistųsuvok
tipirmiausiametaforiškai,romane
tapoapčiuopiami,bjaurastisįsismelkė
įmiestopeizažą,pasidarėatpažįstama
veikėjųelgsenoje.Kritikaspastebėjo:
„modeliuodamaserdvėlaikįR.Gave
lis iš ei ties taš ku ne re tai pa siren ka 
tikroviškąstatusquo,kuris toliau
rutuliojamasnelyginant fantasma
goriškamesapne,irnaujossituacijos
logikajaunebepaklūstaankstesniajai
konvencijai“1.
arrašytojastikraimanė,kadlie

tuvaesanti„visatossubinė“arkad
pasaulįvaldanti„DidžiojiDievone
teisybė“?Jeitikraitaip,taigalima
numatyti,kaipnelengva jambuvo
išlaikyti sveikąprotą iranalitiko
skvarbumą,išvisųpusiųspaudžiant
irpsichologinępusiausvyrąišbalan
suojantdestrukcijos,degradacijosnuo
jautoms.Reikėjobūtistipriosvalios
arbaieškotivaliosapraiškųišorėje.
Voliuntaristinįpradąartimesnirašy
tojuidraugaipažymėjoirnekrologe:
„Valiabuvotasuždaras,saupakan
kamas,nepriklausomaspasaulis,
kuriameRičardaskūrėsaveirsavo
herojųgyvenimus,eksperimentavosu

savimiirkitais“2.Jokūriniųpasaulis
galipasirodytišaltasiržiaurus.Tam
greitaiatrastumepateisinimą:anks
čiau–pilkųsovietinėsstagnacijosme
tųgniuždančiąatmosferą,pastaruoju
metu–„naujalietuvių“veidmainystę,
prievartą,moralinįsupuvimą.Gavelio
pasaulyjetarpstančioblogiopriežastys
daugiausiapolitinėsirsocialinės,gal
todėlpaskutiniaismetaisprozininkas
tikėjosiprisikastiikipačiųjošaknų,
atidžiai sekėpainiausiaspolitines
intrigas,neslėpdamas liberaliųpa
žiūrų,kartaispakrypstančių link
kraštutinumų.
Darvalstybėsformavimosipradžio

jenegailestingassovietinėssistemos
kritikasvirtointelektinįakiratįribo
jančionacionalizmokritiku,reiškusiu
nepasitenkinimądėlto,kadpasmus
įsigalinesveikastautiškumokultas,
grėsmękeliantis „anachronistinės
uždarostautinėsvalstybės irpseu
dosocialistiniokolektyvizmo idėjų
mišinys“3.Pagarsėjęskaipkosmopo
litasirvisoto,kassenairtradiciška,
priešininkas,Gavelis irvėliau,pa
prašytasatskleisti,kokielietuviųir
pa sau lio au to riai jam kaip ra šy to jui 
daręreikšmingesnęįtaką,neminėjo
nėvienoslietuviškos,tikispanų,airių
prozininkųmodernistųpavardes(Jor
geluisburges,JulioCortįzar,James
Joyce,samuelbeckett)beiekonomi
nėsmintiesklasikus(adamsmith,
MurajMises,ludvigvonRothbard)...4 
Globalausžvilgsniopastangos,kurias
politikosapžvalgininkai ireseistai
ėmėnuosekliaurodytigalpaskuti
niuojupenkmečiu,Gaveliopublicisti
niuosetekstuoseakivaizdžiosjaunuo
atgimimopradžios(šiuopožiūriujo
pirmtakugalibūti laikomaskitas
iškilus„pasauliopilietis“TomasVenc
lova).Šiandiensuabejotume,arvisada
jisbuvoteisus,arneprisidėjoprieda
barvisuosesocialiniuosesluoksniuose
išsikerojusioatsainausnihilizmoir
paniekosviskam,kasbentužuomi
nomisnurodoįvertybinįsantykįsu

1Kalėda,a.,Romanostruktūrosmatmenys, 
vilnius:lietuviųliteratūrosirtautosakosinsti
tutas,1996,p.84.

2Degėsis,l.,„Tebūnietavovalia“,in:Li te

ratūrairmenas,20020823,Nr.2913.
3gavelis,r.,„ateitis,kuriamaišpraeities“,

in:Bal tos lan kos,1992,Nr.2,p.215.
4žr.gavelis,r.,„viskas turi susiklosty

ti laisvai irsavaime“, in:Tikėti ir rašyti: 21 
šiuolaikinis lietuviųrašytojasapietikėjimą,
kūrybą ir save, sud.gediminasMikelaitis,
vilnius:aidai,2002,p.85.
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įsociumąarprogresąorientuotomis
idėjomis.Šaliadrąsių,„tautinįme
ną“nuvainikuojančiųpareiškimųvis
dėltogalimaprisiminti,kadrašytojas
sąžiningaivykdė„lietuviopasaulyje“
misiją,neišvengiamai tekdavusią
įvairiosetarptautinėseintelektualų
konferencijose.
Nuosekliaipriešinęsis socialisti

nės lygiavos išpažinėjams, jisbuvo
nepakantusbetkokiomspopulizmo
apraiškoms,norsgalirpernelygties
mukailinkoįapibendrinimus:savo
eilinėjesavaitinėjeapžvalgoje(kurioje
nėrajokiųužuominų,kadtaibūsianti
paskutinėjoištaraviešojogyvenimo

temomis)pavadinęsvie
nąžymiausiųJaVprezi
dentųRooseveltą„garsiu
socialistu“,Gavelissu
neslepiama ironijapa
stebėjo,kad„Norintga
lutinaipritaptiprieF.D.
Roosevelto,G.W.bushui
beliekaįstumtiameriką
įefektingądidelįkarą“5.
Teigdamasekonominio
liberalizmoidėjas,rašy
to jas kar tu li ko ir di de lis 
pesimistas,apmąstyda
mas jo pro pa guo ja mo 
„išlaisvinimo“praktines
galimybes:žvelgdamas
įateitį, jisnematė jo
kiosgiedresnėsvilties.
Visdėltoišsakiusdaug
karčiųžodžiųpernelyg
nuo svetimų globėjų
dos nu mo pri klau so mos 
„tautos“atžvilgiu,ret
karčiais susimąstoma
tiesiogapietai,kaslie
ka ana pus ra cio na laus 
pažinimo:„Ošiaip jau
klau si mai apie gy ve ni mo 
prasmęyrabeprasmiai
pagalapibrėžimą“6.To

kia nuo sta ta veiks min ga iške liant 
skaudžiasproblemas,tačiausiūlymų
kąnorspozityviaikeistireikiatikėtis
iškitųšaltinių.

Mirusrašytojui,kurisbuvopaslap
tingasvienišius,nors irvisą laiką
veikęsviešumoje(turėjokomentarų
skiltis „Respublikos“dienraštyje ir
„Veido“žurnale),neišvengiamaikyla
ažiotažas:kokiejopaskutiniaižodžiai,
kurtasdvasinistestamentas,įmenan
tisasmenybėsmįslesirkartusuku
riantisnaujųgalvosūkių?Žinoma,kad
Gavelispriešpatmirtįįteikė„Tytoal
bos“leidyklainaujoromanorankraš
tį.lietuvosdalyvavimoFrankfurto
knygųmugėjeorganizaciniokomiteto
su reng to je spau dos kon fe ren ci jo je 
liudvikasJakimavičiustvirtinokartu
suvideomenininkuGintaruMakare
vičiumiužfiksavępaskutinįrašytojo
interviu,kuriamedarnebuvojaučia
majokiomirtiesšešėlio.Galbūtkas
norsatsiversšiemet„aidų“leidyklos
išleistąrašytojųpasisakymųapiesa
vo dva si nius ieš ko ji mus ir skau du lius 
rinkinį„Tikėtiirrašyti“,idantrastų
ten skep tiš ko ag nos ti ko iš ta ras apie 
tai,kokiaprarajatvyrotarpreligijos
pažinimoirsąmoningo (pasi)tikėji
moDievybe,kuriskvarbiamGavelio
protuilikokažkasbauguirsvetima.
Tikėjimąjis suvokėtikkaippasiti
kėjimoryšius tarpžmonių,ryšius,
kuriepernelygtrapūsirkomplikuoti,
kadišsilaikytųilgesnįlaiką.Gavelis
anaiptolneieškojoatramosdvasinia
megyvenime–taibūtųprieštaravęjo
valiossampratai.Tikėjimas,religija
jamtebuvorelaksacijosforma:„Tikroji
esa tis yra visiš ko dva si nio kom for to 
būsena,kaibenttrumpamišnyksta
visiprieštaravimai.Taikažkaspa
našausįnirvaną–tiktrunkabegal
trumpai.Tainelygžaibiškastikrosios
esmėsįžvelgimas.Opotoįžvelgimo
vėltęsiasikasdieniogyvenimobala
ganas“7.TaigiGavelisreligijailygir
pritaikėsavoracionalistiniuskriteri
jus,kuriuosjiturintiatitikti.
Toksšokiruojantispragmatizmas

neturėtųstebinti, jei turėsimegal
voje,kadirsavoprozojeGavelisbu
votiesmukokalbėjimoapierealius
veiksmus,oneapievidiniopasaulio
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tikrove.Jukentuziastingasatsivėri
maspasauliuiekonominėjeplotmėje
lietuvaigresiairmasiniuprotobei
darbojėgosnutekėjimu,oetinėje–vis
akivaizdesnegėrioirblogioniveliacija
šiuolaikiniožmogaussąmonėje.Gave
lisbeveikatmetėarironizavo„tautos“,
„pareigos“, „istorinės tradicijos“ ir
panašiaskonservatyviaieuropiečio
refleksijaisvarbiassąvokas.Šieatsi
ribojimaigalėjobūtisąlygotikarčios
brežnevoepochospatirties,kaiper
visusgarsiakalbiusskambėjoodės
„tautos“analogui(ištikrųjųpriešy
bei) „liaudžiai“,kaibuvo iškreipta
žmonėmsbendrųvertybiųprasmė,o

„tradicijos“statusaspriskirtasTSKP 
istorijoskursui.Taibuvodidžiulė
dvasinėtrauma,kuriospatyrimasjau
nebeleidožavėtisjokiomisbentkiek

7 Ibid.,p.90.

gaveliolaidotuvės.2002m.rugsėjomėn.
Tomovyšniauskonuotrauka

5gavelis,r.,„amerikatampavisįdomesnė“,
in:Vei das,20020814,Nr.33.

6gavelis,r.,„viskasturisusiklostytilaisvai
irsavaime“,p.89.
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dramas,„potvynius“ ir „seklumas“,
šalininkas.Įmumsįprastus„poeti
niopasakojimo“mokyklos, tokios
įtakingos tarp lietuviųkūrėjų, rė
mus joneįmanoma įsprausti.apie
gyvenimą,jopožiūriu,reikiakalbėti
atvirai,nedailinant,galdar labiau
sutirštinant jopurvinąjąpusę.Jei
Gaveliokūrybojeiregzistuojakokia
norsgelmė, tainebentšiurpulinga
protunesuvokiamosmurto,prievar
tos,netramdomųseksualiniųaistrų
siautėjimogelmė.svarbiausiaver
tybė irnaracijosvaromoji jėgabei
atramos taškas–veiksmas.anot
literatūrologo: „Veiksmastodėldi
džiausia vertybė,kad jis paliečia
kitąžmogų,sujudina ištisasnaujų
veiksmų ir likimųbangas. [...]Ne
subjektyvūsnusiteikimai,oveiks
maisukeliasimpatijąarantipatiją
Gaveliopersonažams“8.
Dėmesysveiksmo įtampai irne

tikėtomsperipetijomspriartina jo
kūrybąprieVakaruosemadingotri
leriostandartų, tikGavelioatveju
sunkiaisekasirūšiuotiherojusįtei
giamusirneigiamus–visijiepaliesti
nusivylimųirtraumų,tačiaunekelia
užuojautos,–galdėl to,kadpatys
nelinkęniekoužjausti.Joromanai
anaiptolnelėkšti,juoseesamagausių
filosofiniųarasmenybėspsichologiją
atskleidžiančiųintarpų.Visdėltofi
losofiniaiapmąstymaidažnaitampa
nediskutuotinaisapibendrinimais,
autoriusnepaliekaerdvėsklausimui
arabejonei.Jistarsisukuriaįspūdį,
kadviskąžino,irskaitytojasverčia
masarbapriimtijoidėjas,arbavisas
besvarstymųatmesti: „Neklausyti
dorųžmoniųbūdingavisiemsmums,
lietuviams.Mesneklausomtų,kurie
vertimusmokyti.[...]Mesvertinam
žodžiuspagalkažkienoįspaustąžen
klą,onepatysamžiamsįspaudžiam
tokįženkląužišmintį.Mestebesam
banda,gudrauspiemensnesunkiai
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sutvarkoma“9.Kaikurias joprozos
at kar pas ga li ma pri skir ti te zi nei 
kūrybai– jukveikėjaidaugiausia
charakterizuojaminepagalpsicho
loginiusskirtumus,oatsižvelgiantį
gebėjimąprisitaikytirašytojoanali
zuojamojesocialinėjeaplinkoje.Ro
manuose„Vilniauspokeris“ (1989),
„Jaunožmogausmemuarai“(1991),
„Vilniausdžiazas“(1993)nesunkiai
atpažįstamipraėjusiosepochostipa
žai–arbakolaborantai,arbapagar
bosvertiautsaideriai,arbanemąs
tanti,inertiškaminia,supančiotatiek
senoviškųtradicijų, tiek sovietinio
marazmo.Vėliau, takoskyrai tarp
pirmųjųdviejųstovyklųnykstant(kai
vakarykštisrežimotarnasapsimeta
disidentųglobėju),imatrupėtiiršį
valios ir vaizduotės sukonstruotą
pasaulįpalaikęs idėjinispamatas,

triumfuojaseksualiniųinstinktų ir
narkotiniųvizijųkamuojamapasąmo
nė(taiakivaizduvėlyvuosiuoseGa
velioromanuose,pvz.,„Paskutinėje
žemėsžmoniųkartoje“(1995)).
Valia,veiksmas–vertybės,svarbios

herojamsarjųmėgdžiotojams,aštrių
pojūčiųmėgėjams,netgifanatikamsir
žmonijągelbėtipasišovusiemsavan
tiūristams.Kaipirvienatvė–sąmo
ningaipasirinkta,išdidi,sumišusisu
nepakantumu,nejučiaatvedantiiki
savigriovos.Mizantropiškavienat
vė,pamažusugraužiantitą,kurisja
dangstosikaipskydupriešnetobulą,
žeidžiantįpasaulį.Toksbuvorašyto
joGaveliovertybiųpasaulis,pamažu
išsprūdęsišfizikosdėsniųvaldžios,
trumpaiskriejęsvisiškainepriklauso
matrajektorija,galopišnykęsšaltuose
begalybėsspinduliuose...

8Zalatorius,a.,„rizikos,žodžioirveiksmo
prasmė“,in:Literatūrairlaisvė,vilnius:Baltos
lankos,1998,p.381–382.

9gavelis,r., Jaunožmogausmemuarai, 
vilnius:vaga,1991,p.9.



OskaroKoršunovoteatras, įkurtas
1998m., jau turi savorepertuarą,
statytipamėgtųdramaturgųratą,
suformuotą spektakliųkalbėseną,
vizualumą,gastroliųmaršrutus(tapo
įprasta,kadpirmiausiaspektaklius
pamatoEuroposfestivaliųlankytojai,
taip,beje,nutikoir„Oidipuikaraliui“,
pirmiausiaparodytamvokiečiams)ir...
savožiūrovą.Šioteatrogerbėjųdau
guma–jaunimas.Tadnorssofoklio
„Oidipokaraliaus“pastatymasgalėjo
sudomintiirvyresniusžmones,parterį
iramfiteatrąužpildėdaugiausiajau
niveidai.Galbūtdėlto,kadvyresnės
kartosžiūrovaiirteatrokritikaiKor
šunovorežisuotusspektakliuskaltina
nepamatuotužiaurumu,siaubu,kičo,

popkultūrosįvesdinimu,moraliniune
atsakingumu.Taigiką,turintgalvoje
vyresnėskartos įtarumą,suranda,
išgirstairsuvokiamėgstantiejiKor
šunovo,kuris,pasakbrigittesalino,
yraįvaldęssiaubą1,spektaklius?
Koršunovasikišiollabiaudomėjosi

šiuolaikinedramaturgija,atsiribo
jusianuotradiciniųkalbėjimobūdų
irvertybių,įteatrąįvedusiacinišką
brutalumą.Koršunovospektakliuose
esamažiūrovąstulbinančios, ikitol
įlietuviškąteatroscenąneįsileistos
realybėsbeiidėjų,priviliojančiųšian
dienosžmogų.Pirmiausiataipakitęs
santykissuteatrometaforika,scenog
rafinėsnaujovėsbeinaujaskalbėjimo
būdas.Koršunovoteatrenaujumas

Teatroscena:OKT
RiMaMaliCKaiTė

1Salino,B.,„„ugniesveidas“–žvėriško
žiaurumoatspindys.lietuvisOskarasKoršuno

vasrodosiaubąišarti“,in:Le Mon de, 2002 07 
17;cit.iš:http://www.okt.lt.
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nėravisiškainaujas,oteatruitradi
ciniųirscenaivisainebūdingų,bet
sėkmingaikitosesritysevartojamų
simbolikųsampyna.Koršunovospek
takliuosefiksuojamamodernistinio
teatriniokalbėjimopabaiga, joes
teti ko je in di vi du a lu mas ir sa vas tis 

nebėravertybės,tiknenumaldomai
dauginasi žiūrėjimoperspektyvos.
sceninėKoršunovokalbavirstaidio
lektu,kuriokontekstetiekišskleistos
popkultūros lauke, tiekklasikinės
žodžiobei vizualumoprasmės są
veikauja,vienoskitasmotyvuoja ir
imituoja,virstavienoskitomisirnė
vienanėrapirmesnėužkitą.Kitaip
tariant,kaukėprisiimama, tačiau
su janesukuriamas joksvertybinis
santykis,josgrimasosnėraironiškos
„originalo“atžvilgiu,nukreiptoskon
krečiakryptimi,skirtoskokiamnors
pirminiamadresatui,onežiūrovui.Šį
reiškinįbūtųgalimavadintistilistiniu
makaronizmu.spektaklissupinamas
išįvairiausiųcitatų,cituojaminetik
užteatrinėskultūrostekstai,bet ir
patsteatras,aktoriųvaidmenysar
susiklosčiusiosstereotipinėsnuosta
tosaktoriųirteksto interpretacijos
atžvilgiu.
„Oidipaskaralius“nėra,kaipbūtų

galimaišankstotikėtis(irtaippasi
rašytinuosprendį),Oidipokomplekso

sceninėiliustracija,darkartąpapa
sakotasena,nutrintairjauvisiems
pabodusiistorija.„Oidipekaraliuje“
scenografija (JūratėsPaulėkaitės)
apeliuojaįvaikystę–aukuropakopas
atstojantižaidimųaikštelė,metalinės
konstrukcijos(sūpynės,laipteliai,ko

pėčios,skirtoskarstytisnerūpestingai
vaikystei),aplinkkuriasrangosiper
sonažai,irjųpriešakyje–avanscenoje
–meilėsguolį,jaupravertąPandoros
skryniąirkapąatstojantismėliodė
žė,kuriojetikrassmėlisspektakliui
įsisiūbuojantvirstagėdos,nuodėmės
purvuirpelenais,atsiskyrėliobars
tomaisatgailosženklan.Dauguma
įvaizdžiųarchetipiniai:antnugaros
užsiritantiirįsitaisantinelaimė,Oi
dipas,pabaigojesusiriečiantis įsčių
poza,svirtinėssūpuoklės,atstojančios
tiesosirmelo,gėrio irblogiosvars
tykles–antjųpasisupakiekvienas
personažas, taiptarsibandydamas
įvertintisavovaidmenįvisusvaldan
čiolikimodramoje.
spektaklyje„Oidipaskaralius“pa

grindinėkontroversija–sofoklioteks
tasirspektakliorealusispavidalas,
ku rio sti lis ti kos ir in ter pre ta ci jos 
įsibėgėjimokelias–edipiškątemati 
kąįKoršunovoteatrąįnešusiober 
nardMarieKolteso„RobertoZucco“,
sigitoParulskio„P.s.bylosO.K.“ir

MariusovonMarienburgo „ugnies
veido“pastatymai.Tačiaušiuolaiki
nėdramaturgijakalbaapiesavyjeir
kitiemsspendžiamuosevoratinkliuo
sesusipainiojusiuspersonažus.Jie
blaškosiirelgiasitaip,kaipdiktuoja
jųsąmonęformuojantysirvaldantys
kompleksai,kylantys išnevisaver
tiš kumo jaus  mo ir ne vien pras mio 
santykiosu jųpatiriamarealybe–
žiaurumoirsiaubosmogu,kylančiu
dėlpersonažųkaltės,priešingaiyra
sofokliotragedijoje,kuriojeviešpa
taujalikimas.
Jaupatssofokliotekstaskeliasun

kumų:jukistorijapradedamapasakoti
nenuopradžių–Oidipogimimoir
t.t.,onuoatomazgospradžios–kai
Tėbusimaniokotimarasirimamasi
išpainiotidetektyvinęlajožūtiesmįs
lę.Įvedimasįtragedijąirkeliadau
giausiarūpesčiųKoršunovui,kuris,
kaipirgerokaiprieššįpastatymąsu
sofoklio„Oidipu“galynėjęsisRimas
Tuminas,tarsijaučiapradžiostrūku
mą.Kitavertus,„Oidipaskaralius“–
istorijabejostikrosiospabaigos,tik
vienadalistrilogijos,vainikuojamos
laimingapabaiga,apgręžiančiaištar
mę,kadnėvienožmogausnegalima
laikytilaimingu,koljis,nepaliestas
nelaimės,neperžengėsavogyvenimo
slenksčio.Trilogijąbaigiančiame„Oi
dipeKolone“Oidipassavokančiomis
nugalidievųprakeiksmąirsuranda
ramybę.TokiąviltįKoršunovospek
takliopabaigojeteikiaišsmėliodėžės
sklindantišviesa,nutvieskiantiapa
kusioOidipoveidą.
„Oidipekaraliuje“galynėjasi tra

gedijairspektakliokalbėjimas,irtai
keliaįtampą.Tragedijostekstas,nors
vienaiparkitaipkupiūruojamas,iš
laikosofokliotragedijosnuoseklumą,
prasminiaiposūkiainėraperkeičiami,
tačiauKoršunovaspateikiasavitai
interpretuotąOidipoistorijosversi
ją.Tragedijapriartinamapriešian
dienos kon teks to ne vien ko tur nus 
pakeičiantaukštakulniaisbateliais,
opuošnius tragedijoskostiumus–
spektakliui įsibėgėjantvis labiau
drykstančiais įprastaisdrabužiais.
sofokliotekstasvirstaįnagiunetik

Spektaklio„Oidipaskaralius“afišos.2002.Tomovyšniauskonuotrauka
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kalbėtiapiekančiąirlikimą,betir
kalbėtiironiškai,netpiktai.būtent
tokieyrakaikuriepersonažai:Eglės
MikulionytėsTeiresijas– išsmėlio
dėžės tarsi iš „kapo“prisikelianti
pinokiškasfingė,kuriosmįslę įmi
nęsOidipastampakaraliumiirsavo
motinosvyru.Koršunovospektaklyje
įvykstainversija–būtentTeiresijas
sfingėmetaliniubalsuįmenaOidipo
gyvenimomįslę,ovėliausiūloPinokio
raktą–taipironijanukreipiamairį
patįteatrą(jukpasakoješiuoraktu
atrakinamas lėliųteatras).Komiš
kasarūnosakalauskoTarnas,irsu
siaubu, ir supiktdžiugapasakojąs
apieJokastės(JūratėOnaitytė)sa
vižudybęirOidipoapakimą.apiejau
esamąišsigimimąprabylamaantigo
nėsirismenėssudvejinimu–Oidipo
dukrospasirodokaipbukažvilgsnės
siamodvynės.Regimantasadomaitis,
spektaklyjetampantispelyčiųžyniu,
gūžčiojančiupečiaisirskėsčiojančiu
rankomis, nuvainikuojamaskaip
metųmetusgyvavęsvyro idealas,
omįslės įminimą rankose laikan
čioPiemensvaidmeniuipakviestas
laimonasNoreika, turbūtdėlgar
sėjimopuikiu tembru ir skaitovo
sugebėjimais, didžiąją spektaklio
dalįsėdiscenojeirtyli.Nuosaikusis
Kreontas–RemigijusVilkaitis–vos
įžengęsįscenąpasitinkamasjuoku,
bylojančiuapieaiškųšioaktoriaus
susietumąsuvaidmenimis„Dviračio

žyniose“.Taigiatrodo,kadaktoriai
cituojapatyssave,irvisišietriukai
daromitikslingai–išįvairiųklodų
skiaučiųklijuojamasvisospektaklio
prasminisaudinys.
DainiausGavenonioOidipasišpra

džių–laimingas,savimipasitikintis
valdovas.savoužuojautosmaro iš
tiktiemspavaldiniamsirsusirūpini
možodžiusjistarianenuosaikiuar
pakiliutonu,oironiškaiirkartuiste
riškai,lūžinėjančiuirtarsisubraižyta
plokštelėtraškančiubalsu.Oidipas
įsivaizduojaįmindamassfingėsmįslę
protususilyginęssudievaisirdėlto
didžiuojasi,tačiaususipainiojamin
damasFoibo–„Tyrojo“ar„baisiojo“
–siųstąsavolikimomįslę.scenojeįsi
bėgėjusdetektyviniamtyrimui,Oidipo
laimingogyvenimotiesąįsisiūbavusio
sesūpuoklėsesvarstyklėsenusveria
Pasiuntinio (RimgaudasKarvelis)
lūpomisprabylantilikimotiesa.
laikoirtradicijostrūkiaibeifrag

mentacija (antika, froidizmas,pop
kultūrairt.t.)verčiapajustiscenos
realybęitinryškiaiir„materialiai“,o
sąmonėsavoprasmiųžemėlapįbrėžia
pagalįneštųcitatųkelrodžius.
Radikaliaikintairtragedijoscho

rovaidmuo.būtentsvarstantchoro
vaidmenį,norisipakartoti jaukeltą
klausimą:kasKoršunovospektak
liuoseyrakalbėjimobūdas, okas
pagrindinistikslas?antikinischoras
buvoinstancija,vertinusitragedijos

personažųveiksmus,reiškusiužuojau
tą,perspėdavusidėlateityjetykančių
likimosmūgių.Kitaiptariant,choras
užėmėvisažiniopoziciją,priklausiu
siąviskąiššaliesstebinčiamirap
rėpiančiamautoriui,okalbantapie
spektakliopastatymąirmoderniau
–režisieriui.Koršunovassąmoningai
atsisakogalimybėsnorsirpridengtu
vei du teigti,užjausti,komentuoti; jam 
choras,praradęssugebėjimąkalbėti
artikuliuotakalba,reikalingaspir
miausianeetinėmsnuostatoms,o
santykiuisukultūrineerdvereikšti,
laipsniškaipriverstipatikėtiegzis
tuojantalternatyvątelevizinėmsis
torijoms,bentjauįkištiskirtukątarp
savosuvokiamoirjųsiūlomopasaulio,
kartuišryškinantlygiasjųegzistavi
moteisesscenoje.„Oidipekaraliuje“
chorokaukėskeičiamossuligteatrinės
kelionėsposūkiais–žiūrovaspako
pomisišvedamasišsavopopkultūra
pulsuojančiosaplinkos:šioskelionės
laike irsąmonėjemaršrutąatspin
dikaukės– išpradžiųklouniškais
„teletabių“kostiumaisapsirėdę,tik
vaikščiotibepradedądidžiagalviai
Tėbųvaikaivėliauvirstavikriais
peliukais(mikimauzais?),galųgale,
spektakliuiprabilus ištikrotragiš
komisintonacijomis,„choras“tampa
antikosžmonėmis.Tačiaurežisieriaus
žaidimasneapsiribojavienadominuo
jančiataisykle–žmoniųkaukės,tarsi
pažaliavusiosscenosšviesoje,tampa

Spalio 15 d. (antradienį) 18.20 val. „Mažosios studijos“ pusvalandis 
„Kultūra ir religija“ skiriamas žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ 
9–10 numerio pristatymui.

LR I programa
„Dievo Žodis. 
Kasdieniai skaitymai“. 
Kasdien 5.45 (kartojama 20.45)
„Kultūra ir religija“.  
Antradieniais 18.20
„Popiežius ir pasaulis“,  
„Septintoji diena“.  
Šeštadieniais 17.05

LR II programoje nuo pirmadienio iki penktadienio 
14.05–15.00 klausykitės „Mažosios studijos“ laidų:
I – „Popiežius ir pasaulis“, „Septintoji diena“ 
(kartojimas)
II – „Kultūra ir religija“, „Poetiniai skaitymai“ arba 
    „Muzikos menas“ (kartojimas)
III – „Noriu tikėti“, „Diskusijų klubas“ (naujos laidos)
IV – „Poetiniai skaitymai“, „Muzikos menas“
V – „Noriu tikėti“, „Diskusijų klubas“ (kartojimas)



496 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2002 / 9–10

K u l T ūr a

Turbūtreikiapradėtinuopradžių
–nuo „dainuojančiosrevoliucijos“.
Tiesa,pastarosiosčiatikraineapta
rinėsime.Matpagrindinisšioteksto
veikėjasbustapyba.Tačiautaine
reiškia,kadtapybosirdainuojančios
revoliucijosnegalimaaptarinėtigreta,
derintijaslaikeirerdvėjeirpan.Šis
tekstastikrainemėginaprognozuoti,
ovisolabotikapytikriaiatspindėti
paskutinioXXa.dešimtmečiolietu
viųtapybospadėtį irkaitą.Jukta
matomoji,nuolataptarinėjamame
niniopasauliostruktūrair jąsuda
rančiosdalysdažnainetneprimena
prieš10–15metųveikusiomodelio.
Dabarmeniniopasauliosandarapa
sikeitėtaip,kaddažnokaigalitebūti
paklaustas,artapybadarišvisgyva.
Tokįklausimągaliteišgirstigalnet
dažniaunegususijusįsuprezidentu
arseimopirmininku.
Oretvyrantysklausimai„kasyra

atlaidintatapyba
MaTasDūDa

tapybai?kąveikia jauna,priešde
šimtmetį irvėliaumokslusbaigusi
tapytojųkarta?“byloja, jogtapybos
irkitųsumenususijusiųreiškinių
vietalietuvosmenopasaulyjepa
kito.Objektovietospakeitimasgali
nereikšti jokiųkokybiniųpatiesap
tariamodalykopakitimų.(Visolabo
galbūttapyba,kažkadabuvusivisų
lietuviškųmenųCKsekretore,tiesiog
persikraustėįtųpačiųlietuviškųme
nų„Turniškes“?)
Žinoma,yranemažaiargumentų,

įrodančių,jogjaunojitapytojųkarta
gyvuoja irkuria,buriasi įgrupes,
rengiapersonalinesirbendrasparo
das,betakivaizdu,jogvisataivyksta
ne tokiais stambiais ir skambiais
mąstaiskaip „dainuojančios revo
liucijos“metuirkeletąmetųpojos.
Ogalbūtkaiptikdabartapytojųir
tapybosgyvenimasslenkakaiptik
savąjavaga.Jukšisslinkimasdabar

niekienodirbtinaineskatinamas ir
neskubinamas.
Niekamnepaslaptis,jogsovietinis

meninisgyvenimas,kaipirbetkas
kita,buvosmarkiaireguliuojamasir
koreguojamas.Galimabūtųatskirai
pamąstyti,arklausimas„kasdabar
nutikotapybai?“nėrasąlygotasbūtent
nedabartinės(kaiveiklanevasusil
pnėjusi)dalykųpadėties,opernelyg
suaktyvintossovietmečioveiklos?
„Visųkartųirįvairiųmeniniųbraižų

lietuviųdailininkamsbūdingasak
tyvussantykissutikrove,siekimas
meniškai,savitaiapibendrintisvar
biusgyvenimoįvykiusirreiškinius,
akivaizdžiospastangosatspindėti
dinamiškąšiųdienųgyvenimoritmą.
Turtingakūrybinėpatirtisrodo,kad
liaudiškumas–tainevienįvairios
liaudiesmotyvųvariacijos.liaudišku
mas–taiirliaudiesvaliosbeilūkes
čiųišraiška.Kurtiliaudiškai–reiš
kiavaizduotitai,kasjaudinaliaudį,
kądiktuoja jospraeitis,dabartis ir
ateitis,rūpintisjosreikalaisirdvasi
niustoviu.“1Galbūtšiištraukanede
monstruojaypačnuožmausvaldžios
požiūrioįsovietiniomenininkoveiklą,
visdėltoaiškinuostata:menasturi
būtisuprantamas(liaudžiai).Galbūt
iščiairkilęvisigriežtireikalavimai
išlaikytidisciplinuotąformąbeituri
nį;šisreikalavimas,tiesiognatūraliai
išplaukiantis išpačiossantvarkos
sumanymo,nedirbtinaipritaikytas.
Todėlmenininkai,neturėdamikitos
išeities,tiesiogikikraštutiniųribų
bandėišsemtivienintelęįmanomąfor
moskalbą.Galbūtkaiptikdabartinė
menoreiškiniųsituacijatiksliausiai
iratspinditikrąjątapybosvietąmeno
reiškiniųgretose.
Nenorėdamasniekoskaudintiirsiu

tinti,oirpatsįtardamaskiekkitokią
padėtį,pastarosioshipotezėsmodelio
neaptarinėsiu.Tuopatmetuvisdėl
toturėkimeomenyje, jogtamtikri
me ni nio gy ve ni mo mo men tai iš ties 
buvogerokaipaskatinti.Tainegalėjo
nepaveiktiirdabarties.

manipuliuotišiuolaikiniužmogumi,jo
autentiškumojausmu.autentiškumo
trūkumaspasireiškiarealybėsšou
poreikiu,teatroerdvėjeatsiradusiu
dėlilgusmetusvartotospriverstinės
ezopinėskalbos,kuriąšioji „tuščia
ironija“klounizuoja.Kitavertus,tai
sutragedijosprasmėmissąveikaujan
tis,norsirnebūtinasžaidimas,tarsi
sofokliotekstągaubiantisapvalkalas,
lengvaipabaigojenusimetamaspa
vidalųšydas.Tarnuipranešusapie
Oidipošeimąužgriuvusiąnelaimę,
triukaiirpostmodernistinėstilistika
išsisemia,ogaltiesiogsąmoningaiati
traukiamaišpirmojoplano–akivaiz
du,kadnusverianetik„Pasiuntinio
lūpomisprabylantilikimotiesa“,bet
irapskritaitragedija.

visuotiniosugedimoužuomina.Vaikiš
kumotemaskleidžiamairnunyksta
suligtragedijosveiksmoįsibėgėjimu,
kurįscenografijojeparyškinavisdi
dėjantisšventyklos–dievųvalios–
šešėlis,ovaidmenųrepertuare–ne
tikminėtichoristųkostiumai,betir
didžiulisdrykstantispliušinismeš
kis.Jisatliekachorovadovoirdalį
choropartijosbeiapkabinęsguodžia
irsaugoOidipą,kaišismekenatarsi
aukojamasavinėlis,aplinkuitėbie
čiamsmojuojantpeiliais.
Visivizualiniainiekučiaimetaforos

tampahipertrofuotostikrovėsženk
lais,kuriųsantykissuprasminėmis
tragedijosperversijomisnevienak
ryptisirnevienalytis.Vienavertus,
spektakliovizualumasyrapriemonė 

1Bielinis,j.,„Humanistinisdailėspašauki
mas“,in:Dailė,1983,Nr.23.
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Tektųpaminėtikeletąvisiemspui
kiai žinomųdalykų,dažnainetgi
varančiųnuobodulį.betkokiuatveju
akivaizdu,kadmenininkasatranda
savesavokūryboje;taippatirneme
nininkassaveatrandaveikloje, jam
teikiančiojedžiaugsmoarpan.,t.y.
veikloje,padedančiojejamtamtikra
prasmetaptitokiupatmenininku.Dėl
tomenininkoterminasyrapraradęs
kadaiseturėtąmistiniopaslaptingu
mo,kūrėjošydą.Menininkudabar
galitebūtiirJūs.
sovietiniogyvenimoskatintaskūry

biškumasturėjoliktigriežtosformos,
neperžengtiišraiškosrėmų,irtaipvis
dėltobūdavosuvaldomas.Tačiaujuk
pačiojemeninėjeišraiškojeslypigali
mybėneperžengiantduotosiosišraiš
kosribųsukurtigerus,tobulusmeno
kūrinius,šitaipdraugerealizuojant
save.
Kraštutiniunusižengimukanoni

zuotaisovietiniolaikotapybosformai
turbūt laikytinasasambliažas.lie
tuvojeasambliažusdarsovietmečiu
kūrėValentinasantanavičiusirVin
casKisarauskas.Tiesa,šiatechnika
1965–1988m.sukurtusdarbussu
nedidelėmisišlygomisgalimabuvopa
matytitiksantvarkaižlugus.1986m.
darlabaiatsargiaialfonsasandriuš
kevičiusapieantanavičiaustuometpo
truputįpradėtusrodytiasambliažus
rašė:„...dailininkasšitaipkurtiėmė
netyčia,nevedamaskokiųasmeninių
užgaidų.Jokūryba,bemažiausios
abejonės,gimėišvisuomenės(arbent
tamtikrosjosdalies)poreikių,kolkas
jospačiosgaldarnesuvoktų“2.
Taigisovietiniųmetųlietuvosta

pytojaiirdaugeliokitųsričiųatstovai
turėjopotencialiągalimybę,neper
žengdamisavosritiesribų,kraštutinai
išlaisvintisavokūrybinesgalias.Tur
būttaitamtikrubūduištolopriminė
laisvę.Tačiau,kaiprašoCharlesas
Taylorassavoknygoje„autentišku
moetika“, „Patioriginalumo idėja
irsujasusijusimintisapietai,kad

autentiškumopriešasgalibūtisocia
linisprisitaikymas,mumsištikrųjų
primetasampratą,esąautentiškumas
turįskovotiprieškaikuriasišoriškai
nustatytastaisykles“3.Šicitata–kuo
tiksliausiasapibūdinimasmaždaug
1989–1994m.įlietuviškątapybąatė
jusiųkartųsituacijaiapibūdinti.Ypač
tikslusšiospadėtiesapibūdinimas
–citatosžodžiai,kuriuosekalbama
apiekovątikprieškaikuriasišoriškai
nustatytastaisykles.Šiolaikotarpio
tapybaišesmėsirbuvokovaprieškai
kuriuosilgaigyvavusiusmenopasau
lioapribojimus.
1991m.andriuškevičiusapiegrupės

„angis“antrojeparodojedemonstruo
jamųautoriųdarbusrašė: „Tikrai
labaiįdomūspastaruojumetu
Jono[Gasiūno–M.D.]sukurti
mediniaiobjektai–„akordeo
nas“,„angis“.Taiirnedaiktai,
irnedaiktųatvaizdai,okaž
kokstrečiasisvariantas.[...]
Kurdamastokiuskūrinius,J.
Gasiūnasvėltarytumgrąžina
kultūrąsinkretinianbūvin,kai
josfenomenaibuvopolifunk
cionalūs,kaimenas,amatas,
religija(armagija)susiliesda
vovienameobjekte“4.
Oštai1992m.apieVilniaus

dailėsakademijospenktakur
siųparodą„Gerosblogybės“,
surengtą„akylaiprižiūrint“
KęstučiuiZapkui,Pensilva
nijosuniversitetoprofesoriui,
dėsčiusiamVilniujepenkis
mėnesius,andriuškevičius
rašė: „Nepaslaptis,kadvis
svarbesniskultūrai tampa
kalbosklausimas.aure,M.
Heidegerispaskelbė,jogkalba
–būtiesnamai,H.G.Gadame
risprilyginoją(kalbą)hėgeliš
kajaiDvasiai;oJ.Derridajau
nusprendė,kad„būtipoetureiškia
mokėtinutilti.leistipačiaikalbai
kalbėti...“Tadarginėranatūralu,kad
irvizualiniaišiošimtmečiopabaigos

menaisavotiškaigręžiasi įsavosios
kalbosanalizę,josrefleksiją.Nepasa
kysi,kadpasmusšiuokeliuniekas
neina.TačiaukaikurieZapkausstu
dentai,regis,sukatonpusėnatviriau,
sąmoningiau,ryžtingiau.irpasiekia
neblogųrezultatų“5.irtoliau:„Kokie
yravizualiniųmenųkalbossvarbiau
si„žodžiai“?arturijienekintančias
reikšmes?Kurčiadenotacija,okur
konotacija?irkiekvisatailemiakūri
niomeniškumą?Štaiklausimai,nuo
kuriųvargiaiišsisuksi,žiūrėdamasį
daugelįparodosdarbų,oypačGiedrės
lilienės,audriausŠumskio,Žilvino
Kempinodarbus.Klausimaimums,vis
darlinkusiemsprirakintivadinamąją
„nacionalinętapybosmokyklą“prie

konkrečiųnekintamųspalvų,potėpių,
formų,manyčiau,itinaktualūs“6.
Tadbūtentšiuometukątikbaigu

siųirjaunųtapytojųkartabuvoitin

 2andriuškevičius,a.,Lietuviųdailė:1975–
1995,vilnius:vDaleidykla,1997,p.174.

 3Taylor,Ch.,Autentiškumoetika,išanglų

k.vertėalvydas jokubaitis,vilnius:aidai /
alK,1996,p.74.

 4andriuškevičius,a.,op.cit.,p.128.

 5 Ibid.,p.135–136.
 6 Ibid.,p.136–137.
 7Taylor,Ch.,op.cit.,p.75–76.

jūratėMikailionytė.indųplovėja.1992.
gintautoTrimakonuotr.
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aktyvi.Dažnaiplastinėtapybosforma,
jos turinysvismažiauprimindavo
savopirmtakųkūrybąvislabiaunuo
pastarosiostoldama.Taibuvovieni
išpaskutiniųjųmetų,kai įtapybos
katedrąVilniausdailėsakademijoje
stojančiųjųbūdavo7–8kartusdaugiau
neivietų.Tokiokonkursonebūda
voįjokiaskitasspecialybes.beveik
visituometunorėjobūtiprestižinės
specialybėsatstovais;jiemspavydėjo
iržvelgėįjuoskaipgerąateitįturin
čiuskūrėjus.Očiadarirdainuojanti
revoliucija...
Kartais įdomiaubūdavo stebėti

patįmeninįatgijimą,patį judėjimą,
ne tik gilinantis į sukurtųdarbų
pavidalus,norspastarieji ir ikišiol
atrodonepraradęsavoįkrovų.Tapy
bosjudėjimaskitųmenųakivaizdoje
atrodėpanašusįdainosvaidmenįre
voliucijoje.Tačiaudainainutilus,kaip
žinia,ateinalaikaskon
struotialternatyvą„nudai
nuotai“tvarkai.Kalbant
kiekgriežčiau, teksdar
kartąpacituotiTaylorą:
„autentiškumasapima
originalumą, reikalauja
maištoprieškonvencijas.
Nesunkusuprasti,kaip
įprastinėmoralėimaatro
dytineatskiriamanuodu
sinančioskonvencijos.Mo
ralė,kaipmesjąpaprastai
suprantame,beabejonės,
slopinamumysetai,kas
gaivališkairinstinktyvu,
užgniaužianemažadau
gelioišmūsųgiliausiųir
stipriausiųtroškimų.To
dėlišsivystoautentiškumo
siekimošaka,nukreipian
tijįpriešmoralę“7.Taip
iratsitiko.
Moralę mūsų atveju

reikėtųsuprastikaipįprastosplas
tinėsformosmoralę.Taiginėneke
tinęssiektitaiptoli,susivokiataip
patbeesąsprimestas,primenantis
iš praeities paveldėtą, nerašytą,

betsavaimesuprantamądraudimą
išraiškai išsiveržti iš savopačios
pavidalotaiptampant„nemoralia“,
pasakTayloro,arbatiesiog laisva.
Galimadarpridurti, jogpanašiai
nemoraliukadaisetapoFriedrichas
Nietzsche,užkūręsšįpostmodernis
tinįlaužą...
Šiojevietojetiktųpaminėti1994m.

ŽilvinoKempinoinstaliaciją„Tapyba
išnatūros“:„...visamepatalposplote,
maždaugmetroatstumuvienasnuo
kito,„augo“daugybėįvairausaukščio,
storiobeikreivumobešaknių,bešakių
irbelapiųceliuloidinių„medžių“,spi
rališkaisusuktųišpanaudotoskino
juostos.[...]Onedidukamelaisvame
sklypelyjetankmėsviduryje,išsiklojęs
grindistapačiakinojuosta,tapėiš
natūrosŽilvinasKempinas:paleidęs
suktisventiliatoriųsupriejopritvir
tintulapu(dar12mažyčiųventiliato

riukųvabzdiškaitrūkčiodamizvimbė
palubėjeviršautoriausgalvos), jis
brūkštelėdavoperlapąvandenyjeir
tušepamirkytuteptuku:popieriuje
rasdavosikaskartskirtingaspiralė,
pakartojanti(pačiubendriausiupa
vidalu)„kamienų“spirales.Tapiniai
buvoklojamiantgrindų,persavaitę

OrūnėMorkūnaitė.Karuselė.1996.instaliacija.
gintautoTrimakonuotr.

jaisturėjobūtipadengtavisa„žemė““8.
savaimeaišku,kadtoksvaizdasme
taforiškaineišsemiadabartinėssitu
acijos,tačiaupatvirtina, jognaujoji
(lietuviškaismasteliais)meninėkalba
irpatisavekildina,siejasuįprastai
suvokiamatapyba.
Šiovidiniolaisvėjimopaveikumas

beipasiekimai–mūsųdabartinis
akiratis.Okaipnepaminėti turbūt
dardidesnėssvarbosveiksmuiturė
jusiotikrojopostmodernizmoįtaką...
Tačiautaigalbūt tikantrinėprie 
žastis,kuriaipagrindasatsirastivei
kiausiaikiloišbendros„revoliucinės“
nuojautos.
Taigitapyba,galkiekstipriaunei

mūsųneaptartojiskulptūra,nepriklau
somybėsdešimtmečiopradžiojemoks
lusbaigusiemsmenininkamsatliko
lygkokįdainuojančiosrevoliucijos
vaidmenį,kuriosmetutapybosišraiška

buvosustiprinta ir įkai
tinta ikiraudonumo,dėl
topastarojiiratsilaidino,
neatlaikiusikarščio.Taip
turbūtirbuvoatsigręžta
įdarpasmusneeksploa
tuotasformas.
Manau, kad visiškai

įmanoma pateisinti to
kįnormųatmetimą, juk
mūsųatvejukitaipįvykti
irnegalėjo,nepaisantdau
gybėsnepasitenkinimų
irskatinimų „protingai
vertintilaisvėsirdemok
ratijos teikiamas gali
mybes“irt.t.
Šiametekstebūtųne

įmanomapaminėtivisų
šiojesituacijojekūrusių,
brendusiųartikpradėju
sių įgauti savomenines
pažiūrasmenininkų.Šiuo
mėginta tik „paeskizuo

ti“lietuvos nepriklausomybėsde
šimtmečiotapybos,keičiančiossavo
padėtįkitųmenųatžvilgiu,keletą
bruožų.
Juolabkad tapybalietuvojevėl

potruputį jaunėjabaigdamaužsig
rūdinti,atgaudamasavospalvotą,o
nedainuojantįbūdą.

 8andriuškevičius,a.,op.cit.,p.289–
299. 
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KNygųMugė

Amorth, Gabriele,Egzorcistaspa
sakoja:kaipatpažintidemonąirkaip
joatsikratyti,išitalųk.vertėValdas
Mackela,Vilnius:Dialogokultūros
institutas,2002,207p.

Knygapagirtina,nesprimena,jog
sielų irDievopriešasnėrablogio
simbolis,orealiaiveikiantigalia.Ją
perskaityti verta kiekvienam kunigui 
(vyskupuiypač,–pridurtųautorius).
Teologaspasigesskvarbesniųteorinių
įžvalgų,bet rasapsčiaikonkrečių
pavyzdžių.Tačiauneparengtamžmo
guiknygagalisukeltitokįpatefektą
kaipmedicinosvadovėliai:skaitytojas
pasijuntanegaluojąs,opasaulisaplink
jįatrodokaipligoninėspalata.

VytautasAlišauskas

Blažytė, Vaida, Geltonapieva,Vil
nius:lietuvosrašytojųsąjungosleidykla,
2002,237p.(ser.Pirmosiosknygos)

Vosseptyniolikossulaukusiautorė,
jaunųjųfilologųkonkursenugalėjo
aprašiusi niūrią į narkomanijos
liūnągrimztančiopaaugliogyvenimo
atkarpą.išpradžiųherojus–nelaimin
gas,visnuskriaustesnis,abejingesnis,
piktesnis,vėliaujis–charakteringas
benamis,ieškantisdozės.Norsrašymo
manieranėraitinišpuoselėta,siužetas
sukonstruotas „nuoiki“principu,
kitiherojaidaugiaudekoratyvūs,
prasimuša naivumas ir polinkis poeti
zuoti,visdėltopirmojiromanodalis
sužybsiįtikinamumu.

RimaMalickaitė

Baudrillard, Jean,Simuliakraiir
simuliacija,išprancūzųk.vertėMa
riusDaškus,Vilnius:baltoslankos,
2002,187p.

Postmodernistuvadinamasirnihi
listusaveapibūdinantisprancūzų
kairysis intelektualas analizuoja 
perdėtai suabsoliutintą simuli

acijosprocesą.analizės tikslas–
įmantriametaforika (prasmės im
plozija, lavonasspirale,halograma
irkt.)beiautistiškukalbėjimu(„Tai
hipertikrovė,kuriąkombinacinių
modeliųradiacinėsintezėproduku
ojabeorėjehipererdvėje“)atgaivinti
realybėsprincipą.Tačiauskaitytojo
sąmonėješisprincipasatgyjakitaip:
nuopostmodernaustekstodirbtinių
peripetijųgrįžtant įgyvąanapus
tekstinętikrovę.Ojoje–nevientai,
kuožaidžiapostmodernausžvilgsnio
ribotumas.

DaliaZabielaitė

Eco, Umberto, Baudolinas,išitalų
k.vertėingaTuliševskaitė,Vilnius:
Tytoalba,2002,478p.

Žymaussemiotikoromanasapie
neramųklajūną ir įžvalgųherojų,
apdovanotącharizma,leidusiadaly
vautikovosedėlvaldžiosirvaldovų
intrigose.Veiksmolaikas–Xii–Xiii
amžiai.Pasakojamaišgalvotoperso
nažo,išmoningojobaudolino,protin
gaispatarimaislėmusioimperatoriaus
Frydrichobarbarosossprendimusir
kartuapsėstoidėjosapiekrikščionių
karalystętoliRytuose,vardu.iškyla
semiotikaisvarbiosteminėslinijos:
tiesosakosproblema(baudolinasbal
ansuojatarpdviejųbūtinybių:blaiviai
vertintisituacijąanarchiškojeirkartu
tironiškojeŠventojojeRomosimperijo
jebeinuolataiškintimistiškųsimbolių
prasmę,išgalvotitai,konežino,įtikinti
saveirkitusknyginėmisfantazijomis),
raštointerpretacijųklausimas(visą
gyvenimąrašodienoraštįkroniką,
naudojasi rankraštiniais žemė
lapiais,kelionėnjįkviečia„Kunigo
Jonolaiškas“–visuosejuoserealūs
faktai susipynęsuutopinėsšalies
ilgesiu).Pasaulis,kurionepažįstame–
„ViduramžiaipagalEco“:irįtaigūs,ir
neįtikėtini...

ManfredasŽvirgždas

Gavelis, Ričardas,SunTzugyve
nimasšventameVilniausmieste,Vil
nius:Tytoalba,2002,291p.

Kąveikiasenasiskinųkaromeno
žinovasmiesto, kadaise tituluoto
„Visatossubine“,požemiuose?Turbūt
paklydolaike,mintyse,haliucinaci
jose,kaipirromanocentrinėfigūra–
autoritariniųpolinkiųvalkatųka
ralius, spėjęs padirbėti irseime,
savosiomis traumomis ir perversi
jomisbesimėgaujantistipas,aplink
tematantisgličiussraigiųkiaukutus,
pakerėtas irbesišlykštintisvarlių
kurkimu,netiržmonąmatantiskaip
varlę,kuriąįdomubūtųišpreparuoti
mokslolabui.Prisimenantankstesnę
autoriauskūrybą,pastebėtina,kad
pasikeitėveiksmovieta–Vilniusbev
eikišvalytasnuoliguistossenamiesčio
romantikos,dabarčiaarbafuturisti
nėskatakombos,kurioseklydinėja
„bomžų“ irpsichopatųminia,arba
„bendrakarsčių“mikrorajonas–Kora
lai.Romanokalbabeveiknetaisyta,
jisišleistaspaskubomis,norsiržino
ta:kadirkaipskubėtume, išėjusio
nepavysime...

ManfredasŽvirgždas

Hanh, Thich Nhat,Ramybėsu
kiekvienužingsniu,išanglųk.vertė
sauliusDagys,Kaunas:Trigrama,
2002,160p.

Šiosdidaktinėsknygelėsautorystė
keista–taikompiliacija,sukonstruo
tavietnamiečiozenbudistodraugų,
remiantis jopaskaitomis,raštais ir
pokalbiais.Knygostikslas–dabarties
bepasaulėžiūriniožmogausbūtį„pa
gilinti“supopuliarintobudizmonie
kaipneįpareigojančiais,pigiaisdva
singumoreceptais.Nuskaidrėjusios
būties tikriejibudizmo išpažinėjai
siekia ilgamoralineraida,oknyga
siūlonesivarginti.Tereikiamedita
tyviai„pakvėpuoti,nusišypsotiirtą
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Aptariamasknygasparūpina„Akademinėknyga“(Universitetog.4,Vilnius)

patakimirkąpatirtibūtiespilnatvę“
(p.34).Tapimas „tikru“ žmogumi
garantuotas.Kaipiratgrasus(kone
šokiruojantis)knygosbanalumas.

DaliaZabielaitė

Laučiūtė, Jūratė Sofija,Peterbur
gasLietuvosmoksloirkultūrosisto
rijoje,Vilnius:lietuviųkatalikųmoks
loakademija,2002,179p.,300egz.

KnygaapielietuviškąjįPeterburgą:
nuosimonoDaukanto ikiErnesto
Galvanausko.sumanymasgeras,o
rezultatas,deja,apyprastis.Daug
žurnalizmo,egzaltuotodvasingumo,
chaotiškų išvedžiojimų;šmėkščioja
istoriniai netikslumai. be to, šis
„gabalėlismūsų tautos gyvenimo
praeityje“iliustruotasmenkoskokybės
fotografijomis,kuriųkilmėvisiškai
neaiški.aiškutiktai,kadautorėbe
galomylišįmiestą.

EligijusRaila

Prunskienė, Kazimiera Da nu
tė,Lietuvosmoterys,Vilnius:lietu
vosEuroposinstitutas,2002,265p.,
iliustr.

Feminoidinisalbumas,sudarytas
KazimierosPrunskienės.Nesunku
atspėti,kad ji taippat– irpirmoji
lietuvosmoteris.Kaip atrinktos
likusios223herojės–menininkės,
verslininkės,mokslininkės,politikės
plius „Telekomo“krepšininkės, –
liekaneaišku.aiškuštaikas: jeigu
taigrupinis šiuolaikinėslietuvos
motersportretas,taijisneturijokios
išliekamosiosmeninėsvertė.

EligijusRaila

Religijų istorijos antologija: is
lamas,hinduizmas,budizmas, [įv.
str.a.uždavinio,a.beinoriaus,a.
Danieliaus],d.2,Vilnius:Vaga,2002,
391p.

skaitytojassusidurssulabainevie
nalyteknyga,atspindinčiašiandienę
orientalistikos situacijąlietuvoje
irkartaisdaugiaupasakančiaapie
asmeninesautorių(sudarytojų)simpa
tijas,neiapiepristatomasreligijas.
skelbiamišaltiniaiaprūpinti įvadi
niaisstraipsniais,kartaisirkomen
tarais.Daugumatekstųverstaišori
ginalokalbų,okaikuriehinduistinių
tekstųkomentaraiparašytitalkinant
panditams.Deja, islamo įvadinis
straipsnis,švelniaitariant,sunkiai
suprantamas,okartaisnežiniako
kiais kriterijais remiantis atrinkti 
šiąreligijąreprezentuojantystekstai,
išversti irginežiniakaipnežinia iš
kokioskalbos.

PranasVildžiūnas

Rowling, J. K.,HarisPoteris ir
Ugniestaurė, išanglųk.vertėZita
Marienė,Vilnius:almalittera,2002,
568p.

Ketvirtoji, storiausia ir puraus
po pieriaus dar pastorinta knyga 
apieberniuką,burtininkųmokyk
losauklėtinį.berniukasčiavirsta
paaugliu,betautorėtepajėgiašįvirsmą
iliustruotiardekoruotibebundančiu
potraukiumergaitėms.Visakita–tuoj
pabostantismūsųpasaulioperrašas
burtininkųsąvokomis.Niekonepa
darysi–negalimavisąlaikąrašytito
patiesapietąpatį.Na,opoterininkai
vistiekdžiaugsistuo,kąturi.

VytautasAlišauskas

Speičytė, Brigita; Kvietkauskas, 
Mindaugas,Tokiągražiąkartąman
atsiuntei…:ŠatrijosRaganosšeimos
atvirlaiškiai,Vilnius:ŠatrijosRaganos
bendrija,2002,376p.

Pirmatokiopobūdžiopublikacija
lietuviųliteratūros(betnefilokartijos)

istorijoje,patrauklikaipmūsųkultūros
personažųvisokerioposentimentalumo
esencija.Įvaduosenuolatprimenama
tekstųirvaizdųsąsajossvarba,bet
apiepastaruosius– tik eseistinės
įžvalgosirjokiųdokumentinioaprašo
pėdsakų.Rankraštiniaiužrašaitei
kiami autentiškai ir rūpestingai,
biografiniaibeikultūriniaikomentarai
subtilūsirkiekpakylėti.betskaityto
jas,ieškantisvienokurioišmaždaug
150atvirukų,pasigesrodykliųbei
skelbiamųobjektųnumeracijos. ir
darvienas„bet“:kadirkaipaukštai
vertintum rengėjų tekstologinius
nuopelnus, visdėltonustembi jų,
parašiusiųseptintadalįteksto,pavar
desišvydęsvietojautorių.

PauliusSubačius

Viešigyvenimai, intymioserdvės:
kūnas,viešumas, fantazijašiuolai
kinėje Lietuvoje ,  sud. Artūras 
Tereškinas,Vilnius:baltoslankos,
2002,263p.

Įakademiškumostandartussprau
džiamų straipsnių ir seksualinių
fantazijųrinktinė,kuriasiekiama
atspindėti visuomenės „nutylėtas
tikroves“–paraštiniųbendruomenių
gyvenimą,pristatyti socialinių ir
seksualiniųtabulaužytojus.Dauguma
autorių,sekdamiFoucault,siejakūniš
kumo ir lytiškumo transformacijas ir 
žaismussukairuoliškomispolitinėmis
nuostatomis,gaivindamijauįistorijos
paraštępasitraukusius„seksualinės
revoliucijos“mitus.Tekstųtematika,
žanrai tokie įvairūs,kadnetplati
irbeletristinėknygos antraštė ima
atrodytiatsitiktinė.Taitarsinaujosios
sociologijos pati sa ve dekonstruojanti 
irabejonęvisomismetodologijomis
sėjanti„chrestomatija“.

ManfredasŽvirgždas

KNygųMugė
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laišKaiiraTSiliepiMai

Kaitiekpolitiniai, tiekreliginiai
arkokienorskitokievisaapiman
tyspasakojimainebegalioja, pats
kalbėjimas(is)apiebendrągyvenimą
galinčiąpagrįstiprasmętampadi
džiaiprasmingas.būtenttaipnorisi
vertintip.Kubiliausišsakytussam
protavimusapiekrikščioniškąde
mokratijąirkonservatizmą,jųabiejų
ikišiolinius lietuviškus laimėjimus,
praradimusbeitolesnę jųperspek
tyvą irneišvengiamąatsakomybę
užšaliesateitį.Šieišgirstisampro
tavimai irpaskatino įsitraukti įšį
kalbėjimąsibei,savoruožtu,rašyti
„laiškąredaktoriui“.
Turimesutikti,jogdabartiessitua

cijayratikrasiššūkisirkrikščioniškai
demokratijai,irkonservatizmui.irne
tikšiomspolitinėmsjėgoms.ikišiol,
regis,nėvienapolitinėpartijanebuvo
rimtaiužsimojusi(at)kurtisovietinių
irposovietiniųvirsmųišdraskytąso
cialinįvisuomenėsaudinį.Konkretūs
konkrečiusžmonesjungiantyssociali
niaisaitaibeiryšiaituribūtistiprina
miirauginami.bešitomesirtoliau
ilgokaibuksuosimevietoje,švaisty
da mi ir taip men kus sa vo iš tek lius 
beisugebėjimusir,kasbaisiausia,vis
labiauprarasdamitolydžiosilpstantį
bendrumojausmą.
ikišiolinėkrikščioniškosdemok

ratijosnesėkmėlietuvojebeįvairių
papildomųveiksnių(netiežmonės,ne
taipveikėirpan.)pirmiausiaaiškinti
nakrikščioniškojotikėjimopraktikos
irpolitinėsveiklostapatinimu.Tai
buvoiryravisiškaiklaidingasįsiti
kinimas.Pavadinimas„krikščioniška“
reiškianekąkita,otiktai,kadtokio
pavadinimopolitinėpartijasavopro
graminiaisveiklospagrindaispripa
žįstadaugiausiaKatalikųbažnyčios
pastangomisišplėtotuskrikščioniškojo
socialiniomokymoprincipus.Tuo
tarpukrikščioniškątikėjimąišpažįs
tančiųbeijįpraktikuojančiųžmonių
galibūtiįvairiosepolitinėsepartijose,
jeitikjųveiklaneprieštaraujakrikš

čioniškiemsįsitikinimams,tikėjimui
irdorovei.lygiaikaipirpolitiniuose
rinkimuosekrikščionysbalsuojauž
įvairiaspartijas–tokias,kuriosvykdo
krikščioniškamtikėjimui irprinci
pamsneprieštaraujančiąpolitiką.bet
kuribetkuriosšaliespolitinėpartija
yra „pasaulietinė“ institucija irsu
bažnyčiagalitikdaugiauarmažiau
sėkmingaibendradarbiauti.
ikišiolinė (dalinė)konservatizmo

sėkmėlietuvojeremiasinekuokitu,
otamtikromisasmenybėmis,kurios
iškilonetiek(nevien)dėkasavoas
meniniųsavybių,kiekdėlveikvisus
išjudinusioišsivaduojamojosąjūdžio,
subangavusiopriešgerądešimtmetį.
Kasbuvo ir,sakyčiau,yranevisai
konservatoriškaskokiosnorsypa
tin gos kon ser va to riš kos po li ti kos 
nuopelnas.Politikojeapskritaituri
vyrautineatskirižmonės,bettųžmo
niųkeliamosidėjos,jųpritarimaskitų
iškeltomsidėjomsbeibandymasjas
įgyvendinti.Taištaiidėjųlygmenyje
krikščioniškademokratijayravargiai
pranokstama.Plėtodamasavosocia
linįmokymą,krikščioniškabažnyčia
remiasi turtingomis tūkstantmetė
mis tra di ci jo mis ir pa sa ko dau giau 
tiesosapie žmogų ir jo gyvenamą
tikrovęnegubetkuriNaujųjųamžių
ideologija.Krikščioniškassocialinis
mokymasatsiradobūtenttuomet,kai
Vakarųvisuomenėseopiaibeiskaus
min gai iški lo va di na mie ji so cia li niai 
klausimai.
Konservatizmas,norskaip ideo

logijairformavosikiekanksčiau,iš
esmėsirgivienaiparkitaipvarijuoja
taspačias,krikščioniškojosocialinio
mokymoišpuoselėtastemas.Papras
čiausiainelabaikąkokybiškaikita,
papildomagalimabūtųpridurti.Juk
Europasavopagrindaisyrakrikščio
niška,netjeigukartaismesirnelabai
norimearbanelabai linkstametai
pripažinti.Tačiaujospolitiniamegy
venimešiandiennebūtinairemiamasi
vienkrikščioniškomissampratomis.

Visdėltonetiksluarnetnekorektiš
kabūtų tvirtinti, esąpraėjusiame
amžiujekonevisospolitiškaitradi
cinėsdešiniosios jėgosEuropoje ir
amerikojesavoesmeesančiosnetiek
krikščioniškos,kiekkonservatoriškos.
Kaikadapatstoksskyrimasyrapa
kankamaiproblemiškas.Šitaip,beje,
gerokai iškreiptume ikišiolinįbent
jaudaugumosEuroposšaliųpolitinio
socialiniogyvenimovaizdą.
Konservatizmasstiprus ten,kur

nėrapolitikojeveikiančiųkrikščionių
demokratų.beto,jisstiprusten,kur
tikraiyrakąkonservuoti, saugoti.
Gal,tarkime,Didžiojojebritanijojeir
svarbusaugotikaikuriuosilgaamžės
ša lies rai dos nu glu din tus iš prin ci po 
nuolatkaičioskultūroskomponen
tus.Tačiaunemanau,kadlietuvoje
pavyktųkaipnors išsaugotiarpri
keltigyvenimuikąnors,pavyzdžiui,
išrenesansinėslietuvos–perdaug
skausmingųtrūkiųskiriamusnuo
togražauslaiko,nuotosgalmumsir
brangioskultūrinėsepochos.Ospecia
liaisaugoti,tarkime,kokiusnorsXiX
a.valstietiškoskultūroselementus,
Pirmosios(smetoninės)Respublikos
arvisdarapčiuopiamassovietmečio
reminiscencijasbūtųdaugprasmės
naujaimūsųkuriamaišiuolaikinei
socialineikultūrai.
lietuvoskonservatoriai,beje, jau

turėjosavošansąpabandytisulip
dytipriverstiniosocializmopažeistą
mūsųvisuomenėssocialinįaudinį.
Tačiaunuopataktyvios jųveiklos
pradžios juos lydintispasipūtimas,
sukeltasnežinia iškuratsiradusio
neklystamumojausmo,perdėmpa
viršutiniškasgilinimasis įsocialinę
tikrovę,kasgerai atsispindėjo jų
priimamuoseįstatymuosebeisprendi
muose,labiauskaldėmūsųvisuomenę
negująvienijo.Nesenąkonservatorių
valdymolaikotarpįgalimaapibūdinti
irkaippaminklų,paminkliniųlentų
atstatymovajaus laikotarpį.užuot
puoselėjętai,kąpatysšiandienvadina
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itinsvarbiasocialinekultūra,jiepasi
rinko„akmens“irpraeitiesverksmų
kultūrosplėtotę.Galimasdaiktas,jie
taidarėnesąmoningaiarbatiesiogsa
vitaisuprasdamibeiinterpretuodami
savoistorinękonservatoriškąmisiją.
Jiepamiršo,jogbetkuripraeitisyra
gyvairreikalingatiek,kiekjitarnauja
dabarčiai.
Todėlvisaiteisėtaiturimeklaus

ti:arsugebėsšipartijapritaptiprie
šiandieninėjeEuropojevyraujančios
Europosliaudiespartijos?„liaudies“
suprantamosvisųpirmakrikščioniš
kai–kaipvienodąvertębeiorumą
turinčių žmoniųbendruomenės,–
nepaisant to, jog tąbendruomenę
sudarančių žmonių fiziniai ar in
telektiniaigebėjimai, jųprofesinė
priklausomybėarturtinė,socialinė
padėtisnet ir labaiskirtųsi.atsto
vau ti ši taip su  pran  ta mos liau dies 
in te re sams iki šiol sun kiai se ka si ne 
tikkonservatoriams,betir,tarkime,
socialdemokratams.irvieni, irkiti
dažniausiairemiasiirdraugeremia
išskirtines visuomenėsgrupes, toli
gražunepanašiasįplačiai(krikščio
niškai)suprantamąliaudį.aišku,bus
daugiauneguidealu,kaikrikščioniš
ka de mo k ra ti ja ir kon ser va tiz mas 
Lie tu vo je  su si jungs po vie nu Liau dies 
partijosstogu.Tačiaunepamirškime,
jogEuropojeužplačiosliaudiespar
tijoskoalicijosstovikrikščionysde
mokratai.būtentjųpagrinduirpagal
jųsumanymąformavosišišiandien
Europojeitinįtakingapolitinėgrupė.
Kodėltadlietuvojeturėtųkasnors
vyktikaipnorskitaip?
Dabaršiektiekapie liberalizmą.

Politinis ekonominis liberalizmas
teoriškai tikrai yranemenkesnė
ideologinėkonstrukcijanei,sakyki
me,daliaivisuomenėsvisdargerai
pažįstamasmarksizmas.Taiviena.
Okita–tiesayratai,joggyvename
liberalios rinkosdemokratijos lai
kais.Patspolitiniųpartijųbuvimas,
jųveiklademokratijossąlygomisyra
liberalizmoišradimas.lygiaikaipir
didesnęplanetosdalįjauužvaldžiusi
rinkosekonomika.liberalizmosekėjų
mūsųvisuomenėjeyranepalyginamai

daugiaunegumesįsivaizduojame,irjų
skaičiusstudijuojančiojaunimodėka
artimiausiumetudarišaugs.
Prieto,sakyčiau,nemenkaipriside

dairdidžiojidalisšaliesuniversitetų
dėstytojų,vienikuriųsąmoningai
palinkstaįšiągeraisuręstąteorinę
koncepciją,kitigi,priešingai,tarsi
popralaimėtokaroskubakuogrei
čiauperbėgtiįtriumfuojančiopriešo
stovyklą.Niekonuostabaus:taipjie
irtoliauišlieka„nenugalabyti“,t.y.
užsitikrinasavodarbovietas, šio
kiastokiaspajamas,ir,kitavertus,
skylę,likusiąjųgalvosepoto,kaiiš
tenišgaravoteisingasismarksizmas,
lengvaiužpildokitakonstrukcija–jų
nemažiaudogmatiškaipasisavinamas
liberalizmas.
Kadirkaiptenbūtų,supaprastin

tas,vienliberaliomisrinkosvertybė
misparemtaspožiūrisįsivyraujaveik
visosemūsųgyvenimo,ūkioirkultūros
srityse–arkalbėtumeapieversląir
švietimą,arapiemenusirsveikatos
apsaugą.liberalizmoįtakaapskritai
yralietuvojeneproporcingaididelė.
antaikrikščioniškosarkonservatoriš
kospakraiposspaudosleidiniai–tokie
kaiptaspats„NaujasisŽidinysaidai“,
„sandora“ar„XXiamžius“–išeinavos
keliųtūkstančiųegzemplioriųtiražu,
oliberaliosorientacijosleidiniai,visų
pirmapagrindiniaišaliesdienraščiai,
savoskaitytojusskaičiuojadešimtimis
tūkstančių.
Žinoma,nederakažkuovienkaltinti

liberalizmo.Jistikraidaugnuveikė
plėtodamasvakarietiškącivilizaciją.
Moderniuniversaliųžmogausteisių
doktrinatamtikraprasmepasiekė
dau giau ne gu il gi po li tiš kai vy ra vu sios 
krikščionybėsamžiai.Taipakankamai
skauditiesa.Tačiaupropaguodami
beatodairiškąirnuolatinįišsilaisvi
nimąišto,kasmusbentkiekvienaip
arkitaipsaisto,nuėjometaiptoli,kad
jaunebežinome,neikąreiškia„būti
savimi“,neikąreiškia„būtidrauge
sukitais“.
atkakliaitvirtinamaindividuacija,

betkokiųsocialiniųstruktūrųsvarbos
neigimas,jaunimuiatkakliaibrukama
išpažiūrostokiapatraukliišsilaisvi

nimoidėjaverčianuolattarsiišnaujo
kurtisavepačius.Esutas,kokįsave
su(si)kuriu.Okastoliau?Grumda
masissupačiusavimiirtoliausiekiu
išsilaisvinti,bėgujaunuosavopaties
šmėklos...Visaitadgalimasdaiktas,
kadmesdarturėsimevaduotisiškone
kolektyviškaiirsvarbiausia–visiškai
nekritiškaipasisavinto liberalizmo,
kaip jau ku ris lai kas vie naip ar ki taip 
vaduojamėsiškažkadamumsprievar
taprimestomarksizmo.
Praėjęs laikas leidžia įdaugką

pažvelgtiplačiau.Grubiai susiūta
šiurkščiaispolitikos irekonomikos
siūlaismūsųnaujojivisuomenėdar
turinatūraliai suaugti iš vidaus.
Mūsųtolesnisbendrumas,siekisgy
ventibeikurtisavovalstybędrauge
tie sio giai pri klau sys nuo nau jai ras to 
socialiniosaito–sukurtossocialinės
kultūros,jeigunorite.Tikėkimės,jog
tiekkrikščioniųdemokratų,tiekkon
servatoriųindėlisšiojesrityjetikrai
busneabejotinaididelis.

EligijusDžežulskisDuonys

Lie tu vo je pa si gen da len kiš kos 
„kul tūros“

Tokiasmintisrašo„Naujojožidinio“
redaktoriussauliusDrazdauskas.
stengiasiįlenkijąirlenkuspažiūrėti
jaunožmogausakimis,vertinant,kas
istorijojebuvoblogairgera.anotjo,
Len ki ja du kar tus is to ri jo je Lie tu vai 
buvolanguįpasaulį.Pirmąkartą,kai
priėmėišlenkijoskrikštą,oantrą
kartąkomunizmolaikais.Jispatikino,
kadkeičiasilietuvojepožiūrisįkai
mynusirįbendrąistoriją.Dabarjau
daugumaistorikųnelaikopolonizacija
to,kasvykolietuvosDidžiojojeKuni
gaikštystėje,bendrojemūsųvalstybė
je.Dabarmestaivadinamelietuvos
europeizacija.

Dar nie kur ne te ko skai ty ti rim to 
istorikotokiųpasisakymų.s.Draz
dauskasnegaliistorijosnaujaivertin
ti,kadangijisistorijosišvisnežino!
Jeigu jis tą lenkiškąkrikštą laiko
europeizacija.Turėtųnorsmažąsu

laišKaiiraTSiliepiMai
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pratimąturėti,kokiakainabuvoužtą
„krikštą“sumokėta!beto,tuoišrekla
muotukrikštulenkaipatysnetiki,nes
praėjusnet500metųpotokrikšto,jie
lietuviusdarpagonimistebevadina!
Prieštą„Krikštą“lietuvabuvogalnet
6šissykiusdidesnėužlenkiją.Okas
pototeliko?Tik„Kownovaivadija“.
Tie,kurieyraatsakingiuž„Naujojo
židinio“leidimą, jeigunori ir išeivi
josprenumeratoriųturėti,taiturėtų
irnaujoredaktoriauspaieškoti!Nes
dabartinis–taiyratikraslenkomanų
ruporas.s.Drazdauskasapgailes
tauja,kad„perpastarąjįdešimtmetį
lenkųkultūrapraradosavoypatingą
vaidmenį irpozicijąlietuvoje,kad
dabarjaudaugkamnėratuo„langu“
įpasaulį.Norstaibusirsunku,tačiau
lenkųkultūraigalvėlpavyksužimti
išskirtinęvietąlietuvoje,neslenkai
pastaruojumetuvėl labaiaktyviai
veikiatakryptimi“.
Galimesuprastitųlenkųnorus.bet

kadpanašiainoriirtųlenkųklapčiu
kailietuviai,taijauyraganasunku
suprasti.labaigaila,kaddidelius
nuopelnusturėjęskultūrosžurnalas
„aiDai“išvirtoįapgailėtinosrepu
tacijos„Naująjįžidinį“.Geraipada
rėpakeisdamibuvusįpavadinimą,
nors „aiDŲ“atminimas liksnesu
teptas!atrodo,kadtėvųpranciškonų
problemayražymiaididesnė,onetik

liūdnaipagarsėjęsNewYorkolietu
viųžidiniouždarymas.Kai„ai Dus“į
lietuvąiškėlė,tuojaupamačiau,kad
tainebebuskultūrosžurnalas.Tad,
norsirsuširdgėla,tekoatsisveikinti
galsu20tiesmetųprenumeravimu
irbendradarbiavimu!
betnereikialiūdėti,otikprisiminti

vokiškąšlagerį:–„Esgehtallesvoriu
ber,esgehtallesvorbei.Nachjedem
December,eskomtviedereinMay“–
(viskasateinairviskaspraeina.Po
kiekvienogruodžiovėlgegužėsmėnuo
ateina–[laisvasvertimasJ.Ž.]).
TuoDrazdauskasnepasitenkina,bet

perduodairlenkųistorikoM.Drozdov
skimintis.„Kuriskalbėjonetikapie
istorijos,bet irkultūrosbendrumą,
tačiaupasilikoprietradiciniolietuvos
irlenkijosistorijossampratosaiški
nimo.Jistaippatnurodė,kur link
turėtų„modernėti“lietuvosistorijos
interpretavimas.atėjometas,–sakė
jis,kadlietuvosistorikaikitaippa
žvelgtųirpozityviaivertintųJuzefą
Pilsudskį.sesijojedalyvavolietuvos
ambasadoriuslenkijojeDariusDegu
tis.Manosupratimu,ambasadorius
turėjoatsikeltiirišeiti.betturbūtjie
tokiųnurodymųišaukščiauneturi.
ŠaliasulenkėjusiožemaičiųbajoroJ.
Pilsudskio,pridėčiaudaugnusipelniu
sįarkivyskupąRomanJalbzykowskį,
kurisužlenkinimąbuvoapdovanotas

aukščiausiulenkijoskariniuordi
nu,nurodant,kadjoveiklaseinuose
atstojodvikariuomenėsdivizijas.ir
priedoneužmirštiVilniausvaivados
bocianskį,kurisdaugnusipelnėpa
vardžiųlenkiškojerašyboje.Kunigą
čibirąnubaudė300zlotųbauda,kad
jispasirašėlietuviškai!

JuozasŽygas
Dirva,20020507,p.3

sveikas:su„aidais“manesiejasena
draugystėpertėv.leonardą,kurįva
karmačiauirpasveikinausu89tais.
Deja,jisjaunepastovi,norsmąstovi
saineblogai.ašvisjįaplankau.
buvolabaiįdomupaskaitytiGintaro

beresnevičiausPalemonoavantiūras
pobosporą.Dabarbandysiugautijo
ankstesniusstraipsniustatema.Kaip
irvisados,legendosremiasitamtikra
tiesa,nebūtinaimumpatinkančiaar
miela,betšiokietokiefaktaiišlieka,
išsivysto legenda,kaiptosrealybės
poetinėversija.
Na,betčiatarpkitko.Norėjautik

pasveikintiJuskaipred.žurnalo,ku
rismanlabaimielas.

sugeriausiaislinkėjimais.

StasysGoštautas

laišKaiiraTSiliepiMai
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istorikaineteisingaiaiškinalietuvių
tautosatgimimąXiXa.antrojepusėje.
ištikrųjųtautačianiekuodėta.Tai
buvokeliųšeimųreikalas.Netikite?
Prašau.
Didysiskalbininkasaušrininkas–

varpininkasJonasJablonskisvedė
Konstanciją sketerytę. Jos tėvas
gydytojas aušrininkas adomas 
sketerisbuvovedęsakušerę,visuo
menėsveikėjąOnąDidžiulytę,ku
riostėvaibuvovisuomenėsveikėjai
stanislovasDidžiulis irliudvika
NitaitėDidžiulienė.Jablonskisgi
miniavosi su lietuvos bolševikų
vaduVincuMickevičiumiKapsuku,
nespastarasisbuvovedęsDidžiulių
dukrą–Vandą,taippatvisuomenės
veikėją.JonoJablonskioduktėOna
ištekėjoužrašytojo irvisuomenės
veikėjoGabrieliauslandsbergio
ŽemkalniosūnausVytauto.Paties
GabrieliauspirmojižmonabuvoGab

UŽSKLANDA / ATSKLANDA

Dėdėsirdėdienės
PalEMONasDRačiula

nislovasNarutavičiusbuvovedęs
lenkijosvalstybininkoJuozapoPil
sudskiopusseseręJoanąbilevičiūtę.
advokatasMykolassleževičiusir

gydytojasvarpininkasKazysGrinius
buvovedęPavalkytes–trečioseilės
pusseseres. socialdemokratas ir
Nepriklausomybėsaktosignataras

steponasKairysįžmonaspaė
mėteisininkovarpininkoPetro
leonodukrąOną.
VisuomenėsveikėjasMar

tynasYčasvedėdaktaroJono
ŠliūpodukrąHypatiją.
Ojeigudarpasakysime,kad

poetasMikalojusakelaitis
buvoKazioGriniausmočiutės
pusbrolis,rašytojasJuozapas
albinasHerbačiauskas–dak
tarobasanavičiausmotinos
giminaitis,taipaaiškėja,kad
XiXamžiujesusiformavolie
tuviškosgiminės.

rielėsPetkevičaitėsbitėspusseserė
JadvygaJokūbauskaitė.Gabrielės
Petkevičaitėsbitėsmotina buvo
MalvinaChodakauskaitė. iš topa
ties lizdo iš sirito  an tano smeto nos 
žmonasofijaChodakauskaitė,ku
riostėvasantanasChodakauskas
buvovedęssavopusseseręMariją
Chodakauskaitę.
GydytojasvarpininkasPet

rasMatulaitisvedėkitogydy
tojo varpininko  Juozo Kauko 
našlę.beto,PetrasMatulaitis
buvogydytojovarpininkosta
sioMatulaičiopusbrolis.

D a i l i n i n k a s  a n t a n a s 
Žmuidzinavičiusvedėdantų
gydytojąirvisuomenėsvei
kėjąMarijąPutvinskaitę,
kuribuvoŠauliųsąjungos
vadoVladoPutvinskiosesuo.
lietuvos Nepriklauso

mybėsaktosignatarassta ištiesų...juokinga...


