LAIÐKAS REDAKTORIUI
Laimantas Jonuðys

Pasibaigus XX amþiui vis dëlto atrodo, kad ðio amþiaus lietuviø literatûra – tam tikras bent ið dalies konsensinis jos kanonas ar bent vertybiø skalë – dar në nepradëjo nusistovëti. Neabejoju, kad po keliasdeðimt metø XX a.
mûsø literatûra daugelio (tø, kuriems ji rûpës) bus vertinama gerokai kitaip negu dabar. Toká ásitikinimà skatina tai, kad ir dabar jaunesniosios
kartos tà literatûrà vertina visai kitaip negu vyresnieji, ir baugoka, jog ateityje, ðalinantis dabar iðlikusio perdëto konservatizmo ir sociologizavimo,
nebûtø perlenkta á taip pat ribotà avangardiðkà pozicijà. Toká nuogàstavimà kelia tai, kad dabar egzistuoja ne tik skirtingi kartø poþiûriai á literatûrà, bet tiesiog þiojëja plati praraja tarp kartø ir esminis nesusikalbëjimas
(arba tiesiog nekalbëjimas).
Kalbant apie autoritetingus vertinimus, reikia paþvelgti á Raðytojø sàjungos nariø apklausas, paskelbtas suvaþiavime gruodþio mën. Vertinimø
konservatyvumas ir „liaudiðkumas“ krenta á akis visokeriopai – kad ir tuo,
jog á geriausiø XX a. raðytojø deðimtukà pateko Jonas Aistis, bet ne Alfonsas Nyka-Niliûnas ir ne Henrikas Radauskas. Didþiausias kuriozas, þinoma, tas, kad ir XX a., ir pastarøjø metø geriausiu raðytoju pripaþintas Justinas
Marcinkevièius. Sigitas Parulskis „Veide“ tai pavadino „juokingu“ ávykiu,
savo straipsná apie tai paskelbæs su antraðte „Naujienos ið dvasinës provincijos“. Daug kà pasako vertintojø, t. y. RS nariø, vidutinis amþius – 65
metai. Ne paslaptis ir tai, jog ðioje organizacijoje yra nemaþai „buvusiøjø“ –
gal ne tiek politine, kiek literatûrine prasme. Sovietinë sistema buvo palanki tiems, kurie raðë senoviðkai, inertiðkai, „realistiðkai“, nesuteikdami
jokio naujo kvëpavimo lietuviø literatûrai.
Norint aiðkiau suvokti, kaip buvo ateita iki Raðytojø suvaþiavime paskelbtø
vertinimø, reikia paþvelgti toliau á praeitá, á visà XX a. Ðio amþiaus pirma
pusë pasaulio literatûroje pasiþymëjo modernizmo suklestëjimu – tai buvo
nepaprastai kûrybingas, turiningas ir ávairialypis reiðkinys. Lietuviø literatûra ðiuo atþvilgiu buvo atsilikëlë – ðià tiesà dera aiðkiai pripaþinti ir þvelgti
á jà atviromis akimis. Tai nereiðkia, kad tuo metu Lietuvoje nebuvo sukurta vertingø kûriniø, bet daugelis jø vertingi daugiau kaip tam tikros mûsø
kultûros raidos gairës, geriausiu atveju – kaip saviti, áspûdingi maþos, neseniai prabudusios tautos saviraiðkos elementai. Manyèiau, kad pasiekta
ir neblëstanèiø laimëjimø, pvz., itin jautriõs, literatûriðkai ir dvasiðkai subtilios raiðkos trumpesniuosiuose, tylesniuosiuose Salomëjos Nëries eilëraðèiuose, kurie galbût turëjo didelës átakos lietuviø lyrikai suklestëti vëlesniais
deðimtmeèiais.
Literatûros ir apskritai meno vertinimus tiek daug lemia vertintojo asmeninë patirtis, individualios psichikos ir jausenos ypatybës, kad keista ne
tai, jog vertinimai skirtingi, o tai, kad neretai pavyksta pasiekti bent apytikrá bendrà sutarimà. Literatûra yra gana konservatyvus menas, ðiuolaikiniai realistinio pobûdþio romanai tebeturi pagarbià vietà Vakarø aukðtojoje
literatûroje, bet jie daþniausiai turi tam tikrà prikiðamai nerodomà postmo-
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dernistinæ distancijà ir nepaprastai iðtobulintà stiliø bei raiðkos priemones, pranokstanèias atitinkamà XIX a. kûrybà. Kalbant apie literatûrinio
teksto kokybæ, þinoma, galima detalia analize árodyti, kad grynai raiðkos
tikslumu, turtingumu, þvilgsnio platumu, galø gale ádëtu darbu ir profesionalumu ðalia, tarkim, neseniai lietuviðkai iðleisto Peterio Carey romano „Oskaras ir Liusinda“, daugelis mûsø iki ðiol tebekuriamø realistinës
pakraipos kûriniø atrodys tiesiog mëgëjiðkai.
Taèiau, þinoma, literatûros kaip meno esmë teksto kokybe neiðsemiama – èia itin svarbûs sielà kutenantys arba draskantys esminiai dalykai,
kuriø árodyti neámanoma. Tad gráþdamas prie literatûros istorijos, paminësiu vienà objektyvø matomà aspektà, kurio lietuviø literatûroje (ypaè
prozoje) stokota beveik visà XX amþiø. Tai individualaus maiðtingumo raiðka.
Turiu galvoje ne maiðtingumà prieð, tarkim, kûrybingumà varþanèià kunigystæ, ar kokias kitas gana konvencionalias nepasitenkinimo apraiðkas,
lengvai suprantamas ir kûrybinio prado neieðkanèiai sàmonei. Kalbu apie
maiðtingumà paèiø egzistencijos ar sociumo pagrindø atþvilgiu, skausmingà
kolektyvinei sàmonei savaime suprantamø normø bei aplinkybiø kvestionavimà, kuris, esant talentui, sudaro sàlygas nepaprastai originaliam kûrybiniam proverþiui. Tuo dar XIX a. pasiþymëjo Baudelaire’as, tokio pobûdþio
uþslopinta frustracija tapo visos Kafkos kûrybos postûmiu. Atviresne forma tokiu iððûkiu pasiþymëjo pernai lietuviðkai iðleisti Ce’ line’o ir Sartre’o
romanai, vëliau tai tapo Becketto kûrybos pagrindu.
Kai su tokiu maiðtingumu po karo pasireiðkë Antanas Ðkëma, didelei daliai
mûsø iðeivijos tai atrodë nepriimtina. Manyèiau, kad ir entuziastinga jo
recepcija Atgimimo laikotarpiu kai kam atrodë tik kaip duoklë naujiems
vëjams, tam, kas buvo uþdrausta sovietø. Dalykas tas, kad Lietuvoje ir jos
kultûroje vyravo konservatyvi kolektyvistinë sàmonë. Ádomi padëtis susidarë sovietmeèiu. Oficialioji sovietinë kultûrinë politika skatino kolektyvizmà kultûroje ir tradiciná realizmà literatûroje. Dël visai kitø prieþasèiø
ir ið visai kitø pozicijø ðios nuostatos buvo priimtinos ir nemaþai daliai raðytojø, taip pat ir tø (tokiø, manau, buvo dauguma), kurie nejautë simpatijø sovietiniam reþimui. Didelë dalis kûrybinës inteligentijos manë, kad
modernistinës tendencijos atneðamos ið svetur, kad jos yra svetimos lietuviø tautinei dvasiai, kosmopolitinës. Be to, kai kas nuoðirdþiai manë, kad
tautai sunkioje padëtyje raðytojas privalo ne uþsisklæsti dramblio kaulo bokðte, o, kiek ámanoma, demaskuoti visuomenës gyvenimo negeroves ir ðitaip
bent kiek kelti þmoniø sàmoningumà, kitaip sakant, ðokti pagal reþimo grojamà muzikà, bet truputá kitoká, savà ðoká.
Iðdava buvo ta, kad ankstesná istoriðkai susiklosèiusá lietuviø kultûros
konservatyvumà savaip sustiprino ir átvirtino primesta ideologija. Novatoriðkiems ieðkojimams ir individualizmui literatûroje skintis kelià buvo
itin sunku. Vakarø modernizmo prozos klasika (Kafka, Proustas, Joyce’as),
sukurta antrame ir treèiame XX a. deðimtmetyje, platesnius lietuviø skaitytojø sluoksnius pradëjo pasiekti tik septintame, aðtuntame deðimtmetyje, ne anksèiau ji pasiekë ir daugelá raðytojø. Daliai poetø pavyko atsiriboti
nuo ðio kolektyvizmo ir sukurti itin subtilios ir iðtobulintos lyrikos, bet prozoje
dominavo tradicinis realizmas, ir, þiûrint objektyviai, literatûros procese
bûta didelës stagnacijos bei atsilikimo.
O ir geriausios poezijos intymumas, hermetiðkumas daug kam buvo nepriimtinas. Ásigalëjusi retrogradiðka nuostata, manau, neleido deramai ávertinti, pvz., ir tokio literatûriðkai subtilaus, intelektualiai intymaus teksto
kaip Algimanto Buèio „Tremtis“. Tokios nuotaikos gajos ir dabar. Ðtai „Metø“
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2002, Nr. 12 diskusijoje apie eseistikà, pastaruoju metu tapusià ádomiu lietuviø literatûros reiðkiniu, kyðtelëta mintis, kad tekstai, pagrásti „istoriografija“ ir pan., yra lyg ir savaime vertingesni uþ „buitinæ“ eseistikà, o ið
tikrøjø, regis, turëta galvoje, kad pirmenybë teiktina tam, kas reikðminga
visuomeniðkai (kolektyviðkai), o ne asmeniðkai.
Tie prozininkai, kurie turëjo gyvybingà ir maiðtingà literatûriná talentà,
pvz., Icchokas Meras ir Saulius Tomas Kondrotas, daugelio literatø buvo
laikomi svetimkûniais, kosmopolitiniais iðsiðokëliais. Ðá poþiûrá graþiai iliustravo Rolandas Rastauskas tokiu apokrifiniu epizodu:
„Tavo tekstas atrodo kaip vertimas ið uþsienio kalbos“, – sakydavo Marksistas Kondrotui. „Vadinasi, tu nori pasakyti, kad esi skaitæs originalà?“ –
atsakydavo Kondrotas. Deja, Marksistas buvo skaitæs tik Gorká.
Aiðkinimas, kad menui, kitaip negu mokslui, netaikytinas nuolatinës paþangos reikalavimas, ðiuo atveju tëra saviapgaulë – dalykas tas, kad tradicinë raiðka, kuri vyravo daugumoje prozos kûriniø, buvo tiesiog iðsisëmusi
ir nebegyvybinga.
Kolektyvistinë nuostata buvo gajai ásitvirtinusi, o vëliau jai pritarë dar
ir tuntas á Raðytojø sàjungà priimtø buvusiø rezistentø. Tai buvo tauru ir
tautiðkai skatintina, bet literatûra kaip menas egzistuoja ne tokiø sluoksniø ir ne taurumo dëka – ji gimsta skausmingiausiø ir podraug kurioziðkiausiø, neámanomø sandûrø prieðprieðoje ir þaismëje. Literatûra gyvuoja
perþengdama priimtas kasdienës buities ir normø ribas.
Anaiptol nenoriu pasakyti, kad sovietinio laikotarpio lietuviø proza beviltiðka – ir tarp to meto pripaþintø ðulø buvo keletas gerø autoriø. Bet
neabejotina, kad nuo 1989 m. (atsiradus kûrybos laisvei) galimybës neaprëpiamai iðsiplëtë, ir akivaizdu, kad kai kurie naujuoju laikotarpiu iðgarsëjæ autoriai raðymo provaizdþiø sëmësi ne ið lietuviðkos, o ið pasaulinës
tradicijos, ir lietuviø literatûrà tuo tik praturtino. Kaip kad komunistinës
propagandos pasakaitëje Mongolija ið feodalizmo liuoktelëjo tiesiai á socializmà, taip ir Lietuvos literatûrinëje tikrovëje ið XIX amþiumi paþenklinto
socialinio realizmo ûmai nerta á postmodernizmà. Prasiverþdama pro sovietinio laikotarpio apribojimus, dar anais deðimtmeèiais savarankiðkai uþaugo tam pasiruoðusi karta. Galima pasidþiaugti, kad pernai Frankfurto
knygø mugei raðytojai buvo atrinkti ne pagal pasenusius kriterijus ir ten
Lietuvai daugiausia atstovavo gyvybingoji literatûra.

Vilnius
2003 01 06
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DIENORAÐTIS

PASAKØ METAS
Vytautas Landsbergis

Gruodþio pabaiga – sausio pradþia, tai Kalëdø laikotarpis, kurá Lietuvoje ðiemet perdaþë prezidento rinkimai. Pasakø metas, graþi balta þiema. Pusnynuose
nykðtukai miegojo, o Raudonkepuraitë net nepaklausë: – „Senele, senele, kodël tavo tokia didelë burna?“
Dabar jau nueina á tolius trys karaliai, dar ataidi ið
pasakø skrynelës vienos kompanijos vienai kampanijai iðleisti „maþdaug“ 2–20 milijonø (litø?), ir pilieèiai
rinkëjai pasirengæ atidþiai stebëti, kur tos aukso þuvys po ledu.
Apie kai kurias þuvytes buvo signalø, bet niekas Lietuvoje nenorëjo jø girdëti, net neskelbë. Antai Rusijos
Nacionalinës strategijos tarybos generalinis direktorius Sergejus Belkovskis jau spalio mënesá internete
iðplatino gàsdinanèià analizæ apie „paskutines Sandraugos dienas“, ir ten pasisakë apie Baltijos regionà.
Anot jo, jau prieð 5–6 metus Baltijos ðalyse klostësi
palanki padëtis, kad á valdþià gráþtø „prorusiðkos jëgos“. Tik taip buvo galima sustabdyti trijø ðaliø stojimo á NATO procesà. Kaina bûtø buvusi nedidesnë, negu
kokio nors Krasnojarsko kraðto gubernatoriaus rinkimai, taèiau Boriso Jelcino Rusija tà galimybæ „pramiegojo“. Praleista proga ir ðiø metø rinkimuose
„kardinaliai átakoti Latvijos parlamento sudëtá“. Èia
jau peikiamas ir Vladimiras Putinas. „Kokie nors 7–
10 milijonø doleriø (Rusijos stambiojo verslo masteliais – niekinga suma), investuoti á Lietuvà ir jos politikà prieð 3–4 metus, bûtø leidæ Rusijai jaustis kur
kas smagiau svarstant Kaliningrado klausimà. Kremliaus specialistams noriu priminti: Lietuvos prezidento
rinkimai – 2002 m. gruodþio 22 d.“
Dar buvo likæ geri du mënesiai, tai tiek þiniø (dabar).
Prieð pat Naujuosius buvo paaðtrëjæs ir kitas klausimas – ar Rusijos Vyriausybë pasiraðys Lietuvoje
parengtas keleiviø tranzito Rusija–Karaliauèius laikinàsias taisykles. Rusija visus 2002 m. vilkino pasirengimà bet kuriai naujai tvarkai, aklai reikalavo palikti
„bevizá reþimà“ ir tyèia sukûrë ceitnotà – laiko stokà
þaidime, – kad partneris Briuselis padarytø klaidø, o
Lietuva nesugebëtø, nespëtø ávykdyti jai pavestø ES
ápareigojimø. Ðá tà Maskva peðë, bet ne tiek daug, o
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Lietuvos Vyriausybë spëjo pasirengti naujai tvarkai
nuo sausio 1 d. su perspektyva dar naujesnei nuo liepos 1-os. Rusija dar mëgino tikrinti iðtvermæ, atidëliodama taisykliø pasiraðymà ligi pat Naujøjø metø
ðampano, – o kà, jeigu ir dar nesuspës? – bet Lietuva
paaiðkino, kad tokiu atveju visas Briuselio susitarimas
nebegalioja ir ávedamos normalios vizos. Tada paraðas
atsirado.
Þinoma, keleiviai ið Rusijos, juolab ið jos priþiûrimø NVS
ðaliø, nebuvo tinkamai perspëti ir tam tikra jø dalis
patiria nemalonumø – dël dokumentø stokos iðsodinami.
Tas darbas, kaip ir tikëtasi, paliktas Lietuvos pusei, o
ði, kaip ir tikëtasi, jau kaltinama „þiaurumu“. Tai reiðkia, kad amþinojoje Rusijos pertvarkoje, kuri buvo primesta ir Lietuvai (galëjai per jà keliauti su meðkeriotojo
paþymëjimu), pradeda atsirasti ðiek tiek lietuviðkos
tvarkos, pratinamasi prie bûsimos europietiðkos. Bet
jau pasigirsta ir aukðtø Kremliaus nepasitenkinimo balsø, tikëkim, visai nesusijusiø su Lietuvos prezidento
rinkimø rezultatais.
Pagyvensim – pamatysim.
Kaip ir rubliniø indëliø klausimu. Per pirmàjà ðiø metø Vyriausybës valandà Seime jis buvo pasvarstytas kaip
niekad realiai, tiksliai ir dalykiðkai.
Finansø ministrë Dalia Grybauskaitë ne viename ankstesniø pasisakymø stengdavosi vartoti teisingesnæ
„kompensavimo“, o ne „gràþinimo“ sàvokà. Þmogui, norinèiam atgauti savo senus rublinius indëlius, lyg ir jokio
skirtumo. Valstybei – didelis skirtumas ir politiðkai,
ir net finansiðkai. Indëliai buvo SSRS Taupomajame
banke, ir verta èia priminti Lietuvos atstovo Amerikoje Stasio Lozoraièio pastabà 1990 m. vasará: „prieð kelias savaites ðeði milijardai rubliø, sutaupyti mûsø
þmoniø, iðvaþiavo á Maskvà. Maskva pasiëmë visas mûsø
santaupas, negràþindama në vieno cento“...
Manau, kad jis turëjo konkreèiø þiniø ið JAV þvalgybø
bei analitikø, taèiau Nepriklausomos Lietuvos politikams, gvildenantiems SSRS padarytos þalos atlyginimo reikalà, padëtis ir be to yra aiðki ið esmës: Lietuvoje
liko tik áraðai, kiek þmonës buvo suneðæ á SSRS Taupomàjá bankà, o ne patys pinigai. Lietuvos valstybë, norëdama padëti nukentëjusiems, kuriuos SSRS apiplëðë
prieð pat Nepriklausomybës paskelbimà, mëgina kom-
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pensuoti – kiek gali ir kiek kuri Vyriausybë nuoðirdþiai
to siekia. Taèiau vartoti þodá „gràþinimas“, „gràþinti“
yra klaidinga, nes Lietuva tø pinigø neatëmë.
Á klausimà, ar kompensuojamas þmoniø rubliniø indëliø lëðas Lietuvos Vyriausybë registruoja ir toliau registruos á sovietø padarytos þalos sàskaità, kurià kada
nors turës atlyginti Rusija, finansø ministrë atsakë teigiamai. Taip turëtø bûti daroma, ir þmonëms tàsyk aiðkiau: nusavino Rusija, kaip ir tuos vadinamuosius
Vneðekonombanko indëlius, bet kol ji gràþins (galbût
naujajam Lietuvos Prezidentui padarius átakos), tuo tarpu kompensuoja Lietuva. Ið tiesø maþëtø politiniø spe-

kuliacijø, neva visos ligðiolinës Vyriausybës „atëmë“ ir
todël jas galima pulti, kad „gràþintø“. Kompensuoja, taip,
ir uþraðo á Rusijos sàskaità.
Metams virstant ið anø á ðiuos, dar pamatëme pastangas reabilituoti a. a. Antanà Snieèkø, pagrindiná praëjusio amþiaus Lietuvos valstybingumo prieðà
paèioje Lietuvoje, nesugebëjusá skirti santvarkos ir
valstybës, juolab nesusimàsèiusá apie kokias nors
þmoniø teises. Bolðevikai patys sau skirdavo „teises“
nuteisti kitus, ir tai, ko gero, neiðnyko, vël darosi
aktualu.
G

Gintautas Trimakas. Uþupis. 2002. Fotografija
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IN MEMORIAM

JURGIS KUNÈINAS, PASKUTINIS IÐ JØ
Gintaras Beresnevièius

be tikëjimo. Mat nebuvo ið kur. Juoda buvo aplink. O
Didelis atminties masyvas: jo galvoje ir ðirdyje gyveno
gyvenimo galia verþësi, ëjo, muðësi á sienà, didþiulës
karta, kuriai buvo nuskirta suþydëti sovietmeèiu.
kûrybinës ir gaivaliðkos galios supanèiotos tirtëjo átamSuþydëti galimybëmis, þavesiu, individualumu, bet ne
poje, neviltyje. Susitaikëliø pasaulis siûlë iðeitá. Nebûti
ágyvendinti tai. Savo dainius turi ðiosios atminties þieaktyviai kolaboruojanèiam, bet prisitaikyti, normaliai
das, sistemos áteisinta ir prisitaikiusi kartos dalis. O
gyventi nenormalioje valstylabiausiai neprisitaikiusieji
bëje. Tai buvo ámanoma, tai
virto socialistinës Lietuvos
nebuvo nuodëmë. Jie buvo stumarginalais. Bûtent ið jø nordentai, mokytojai, menininkai,
malios valstybingumo raidos
jie nepritapdavo, talentai baigatveju bûtø susiformavæ – ne,
davo peèkuriais; provincija uþne partijø lyderiai, – o jø regesindavo jø þvilgsná, Vilniaus
formatoriai. Bûtent ið jø bûtø
kaitra sudegindavo já.
susiformavæ pasaulinio masto
Apie Vilniø... Jurgis buvo
literatai, – keli jø neatpaþinti
vienintelis, paskutinis, kuris
ir pagrauþti mirë dispanseriuosavo prote ir atmintyje aprëpë
se ar po sunkveþimiø ratais,
Vilniø, tà septinto, aðtunto detai tie vyrai ir moterys, kurie
ðimtmeèio Vilniø, ypaè kai kunepriklausomo gyvenimo atveriuos kvartalus su magiðka
ju 1968-aisiais Lietuvà bûtø
borchesiðka atmosfera, kurià
pasukæ á visiðkai europiná keáþiûrëti ir pakelti á apèiuopialià, perlauþæ dogmiðkus mamybæ tegalëjo talentingas ir
tymus, màstymus... Jurgis
akylas þvilgsnis. Kunèinas buKunèinas buvo vienas ið tø,
vo paskutinis nebeegzistuokurie bûtø, taèiau jis iðgyveno.
janèio Vilniaus mohikanas,
Iðgyveno skubiai pasakodaatminæs jo geografijà, kalbà, þimas, o jie, visi jo mirusieji, visa
Jurgis Kunèinas. 2001 m. spalio mën. Druskininkai.
noma, þmones. Vartus, kievirtualybës kariauna, sekë ið
Algimanto Þiþiûno nuotrauka
mus, dingusius, perdaþytus,
paskos ir mirties pusëje jau seuþdarytus, perdangas, Vilniaus medá, – juk Vilnius buvo
nai jø buvo daug daugiau, nes jie mirdavo keturiasdemedinis. Jis paskutinis atminæs Vilniø kaip visumà, jam
ðimtmeèiai... Aðtuntà, devintà deðimtmetá... Kunèinas
èia nebuvo paslapèiø, taèiau Vilniaus kaita, dangoraibuvo miruoliø lyderis, jø atminties balsas, jie per Jurþiai ir Senamiesèio iðniekinimas jam negalëjo nepalikti
gá privalëjo iðsipasakoti, jie dar spëjo pasakyti, kà mapëdsako, jis tapo mirusios kartos ir mirusio miesto Hono apie ðias dienas. Jie kalbëjo su humoru, su skausmu,
meru: abiejø dalykø drauge, ir tai buvo per daug viebet iðgiedrintais skauduliais sielose, jie kalbëjo ið nunai ðirdþiai. Bet ta pareiga – iðpasakoti – buvo neðama
skaistinanèio anapus. Visa prarastoji karta turëjo, kas
su aistringu atsidavimu. Jis pasakojo skubëdamas, jis
jà iðkalba, turëjo, kas leidþia jai iðsikalbëti, iðsikalbëturëjo labai daug kà pasakyti, jo pasakojimas buvo skuti... Ði karta nenorëjo mokyti, jai reikëjo pasipasakoti,
bus, taèiau ne atmestinis, o gilus skubëjimas. Jis pasakad nebûtø uþmirðta.
kojo ádomiai, buvo aukðèiausio lygio profesionalas, jis
Protingi moksliniø darbø vadovai tiems, kurie stumylëjo savo personaþus, nes jie buvo gyvi, jis gerbë skaidijuos socializmo Lietuvà, kaip iðankstinæ studijø sàtytojà, nes jis nëra paraðæs në vieno neádomaus teksto.
lygà turës duoti Kunèino romanus, esë, noveles, –
Jis turëjo skubëti, nes visa dangiðka virtualioji Lieprarastøjø vietø apraðus, nes tik jie gali kiek nors attuva já turëjo pasiimti, jis buvo paskolintas, miruoliø
kurti nuotaikà – tamsià, be proðvaistës, be vilties, daþnai

6

NAUJASIS ÞIDINYS-AIDAI 2003 / 1–2

JURGIS KUNÈINAS, PASKUTINIS IÐ JØ

gyviesiems, ir jis þinojo, kad yra paskolintas. Jis turëjo atidirbti abiem pusëms. Ar jis spëjo? Tokiais atvejais nespëjama niekad.
Taèiau Jurgis Kunèinas buvo paskutinis ið nepasidavusiøjø plejados. Vienu metu jis ákûnijo visà tyèiniø
marginalø kartà, savøjø talentø uþgrauþtø, bet neperëjusiø á þaidimà su sistema. Nekalbu apie disidentus,
nekalbu apie kolaborantus – ðie þodþiai politizuoti ir
neiðreiðkia viso sovietmeèio sudëtingumo ir groþio.
Kalbu apie groþá ir didingumà tos anksti iðmirusios
kartos, apsisprendusios bûti nuoðalyje. Juos vaikë milicija, vaikë KGB, verbavo, sodino, visa sistema varë á
depresijà, ir vis dëlto ðitas spaudimas iðkalë grynuolius, kuriø vardai mums ðiandien neþinomi, o jie buvo.
Jie galëjo atrodyti kaip valkatos riebaluotais plaukais,
kaip „Vaivos“ ar „Naruèio“ gyventojai, lindyniø atmatos, taèiau juos visus vienijo tai, kad jie atsisakë. Tai
buvo ne jø, jie atmetë sistemà, bet pateko á labai tolimà savo prigimèiai sferà. Jie galëjo gelbëtis nuo beprotybës, uþguitumo, – ir gelbëjosi vienatve, vedanèia á
saviþudybæ ar lëtinæ saviþudybæ. Arba juos priglaudë
plebsas, paskutinio lygio apatinis plebsas – recidyvistai, rusø ir lenkø kalbomis ðnekantys senamiesèiai, lenktos gatvës su savo dësniais ir mediniais aptriuðusiais
namais, þaliakalniai ir þvërynai, uþupiai, markuèiai, ir
jie èia priglausti daþnai sulaukdavo savo mirèiø, taip
ir nesusitepæ. Didþiulis garbës pajautimas. Nelikdavo
nieko, tik dvasia ir iðtiestas nugarkaulis. Visi krikðtyti skausmu. Visi sudraskytomis ðirdimis, nudrëksta
ðirdies oda. Kunèinas – vienas jø, ilgiausiai traukæs,
ilgiausiai kentëjæs. Kûryba kaip skausmo terapija. Raðymas kaip ðirdies maudulio tramdymas. Iðsipasakojimas, iðpasakojimas – gal bus lengviau? Nebuvo. Aukðto
lygio ironija, humoras liudijo distancijà nuo savæs, skaudþià distancijà, kurià jis saugojo. Jis neðësi visos kartos skausmà. Jis negalëjo gauti jokios oficiozinës
premijos. Jo karta negalëjo gauti, jie liko marginalai
ir miræ, jø laivës kapitonas ir liko be antpeèiø.
Tai kartai kûryba buvo iðsigelbëjimas, taèiau kûryba
pakibdavo ore, didelës kûrybinës galios neágyvendintos atðokdavo nuo negeltonø plytø sienos ir smogdavo
atgal, tiesiog atgal. Iðlaikyti gyvà kûrybiná impulsà buvo
þygdarbis. Jurgis Kunèinas atliko ir tai, jis kalbëjo toliau, talentingai kalbëjo, visàlaik stengdamasis patrauk-
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ti skaitytojà, parodyti jam gyvenimo sûrumà, bet neeksploatuodamas skausmo temos. Jo herojø mirtys bûdavo dësningos ir iðbaigtos. Borchesiðkas þvilgsnis á
mirtá, kuri nuskaistina ateidama bet kokiu pavidalu.
Mirtis yra natûrali, jos daug. Jos labai daug. Taèiau
Kunèino mirtis ir jo genties mirtis, alsuojanti á nugarà, atsigræþus këlë siaubà, einant pirmyn teikë jëgø; vienas tiek nepadarysi, be miruoliø pagalbos, – jis darë
daug. Pagalbos buvo daug, taèiau aplinkoje, èia ir dabar jos nebuvo, Kunèinas kybojo tuðtumoje. Ðeima, draugai, paþástami, skaitytojai – visa tai buvo, bet jo vienatvë
buvo fundamentali, ji priklausë senam marginalo apsisprendimui. Vienatvë jam leido iðgyventi ir likti nepriklausomam. Kartoju, jis atstovavo kartai, kuri iðmirë
stovëdama ir kuri, dabartiniai 50-èiai, 60-èiai, bûtø Lietuvà pavertæ dvasios sodais, padorumo namais, kur mylintiems leista viskas.
Aplink Kunèinà buvo justi daugybë gyvybës, tirðtumos, stipraus knibþdanèio astralo; jo mirtis buvo netikëtas þybsnis, ugnies stulpas; galvodamas apie já
nematau jokios tirðtumos – tame gyvasties knibþdëjimo kamuolyje – ugnies iðdeginta vieta, dvasia, gryna
iðgryninta dvasia. Dvasia, ne vëlë.
Ir danguje, ant debesëliø rauda þvelgdama á mus ar
ðypsosi; bet veikiausiai nusigræþusi á Ðviesà. Mûsø modernybës kasdiena nebuvo jo namai.
Kunèinas buvo vienas tarp keliø produktyvumu aiðkiai iðsiskirianèiø lietuviø romanistø, kurie duonà
pelnyti mëgino kûryba, laisva þurnalistika, bet nesusidëjo su administracijomis ar partijomis. Rièardas
Gavelis ir Jurgis Kunèinas, skirtingi ir panaðûs atkaklumu, iðëjo pernai, netikëtai, skaudþiai, anksti. Tokios
aistros ðuorø nebeliko. Laisvë yra laisvë. Kol apie jà
ðnekama ið tolo ir pagarbaus atstumo, viskas graþu ir
gerai, bet kai imama ja gyventi, ji pasiverèia greitai suliepsnojanèiu, suryjanèiu ugnies pliûpsniu. Kunèinas
buvo pasirinkæs laisvæ, ji pasirinko Kunèinà. Ðioje sandoroje laimëjo jiedu abu. Toks jos, nemeluojanèios, atlygis. O ið sulig kiekviena diena tolstanèios datos mums
lieka Jurgio Kunèino talentingos kûrybos rûmas, kuriame mes dar neapsidairëme kaip reikiant, o didëjant
laiko atstui, imsime vis geriau ir su vis didesniu kartëliu suvokti, kas mums buvo duota èia pat, ðià dienà,
kuri praëjo.
G
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Likimo ironija
KÆSTUTIS K. GIRNIUS

Lietuvoje vël ávyko rinkimai, ir vël nutiko staigmena. Rinkëjai nusigræþë
nuo prezidento Valdo Adamkaus balsuodami uþ Rolandà Paksà. Sàlygø
Adamkui perrinkti negalëjo bûti
geresniø. Lietuvos pagrindiniai uþsienio politikos siekiai pasiekti – sulaukta kvietimø á NATO ir ES. Ûkis
atsigauna, 2002 m. BVP ûgtelëjo daugiau nei penkis nuoðimèius. Adamkus
buvo kompetentingas prezidentas,
skandalø ir korupcijos nepaliestas,
veiksmingai atstovavæs Lietuvai uþsienyje. O jo oponentas per savo dvi
premjero kadencijas árodë neturás nei
politinës vizijos, nei elementariø valdymui reikiamø þiniø, nei vadovo savybiø. Du kartus atsistatydinæs ið
premjero pareigø, keliskart palikæs
vis kità politinæ partijà ir galiausiai
sukûræs savàjà, Paksas nëra tas þmogus, kuris normaliomis aplinkybëmis
ákvëptø þmoniø pasitikëjimà.
Dar ilgai bus nagrinëjamos Pakso
pergalës prieþastys. Per rinkimø
kampanijà Paksui netrûko nei energijos, nei pinigø reklamai, nei kovingumo. Su savo komanda jis sukûrë
veiksmingà populistiniø ðûkiø ir politinio ðou deriná. Adamkaus rinkimø
kampanija buvo vangi, taip lyg ir netiesiogiai patvirtinanti Pakso uþuominas apie garbingà jo amþiø. Taèiau
rinkimø kampanijos spektakliai retai
lemia galutinius rezultatus. Paulausko rinkimo vajus 1997 m. buvo net
áspûdingesnis, bet jis pralaimëjo, nors
tuo metu Adamkø maþai kas þinojo.
Pakso pergalës versmiø reikia ieðkoti Lietuvos gyventojø psichikoje ir
politiniø procesø supratime. Daugelis
Lietuvos gyventojø giliai nepatenkinti savo dalia, – ar dël ideologiniø
prieþasèiø, buitiniø sunkumø, ar dël
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asmeniniø nesëkmiø. Vieni dar ilgesingai prisimena sovietinius laikus,
antri jauèiasi likimo ir prieðø nuskriausti, treti su pavydu þiûri á naujà
namà statantá bendraklasá. Nuoskaudà stiprina plaèiai paplitusios sàmokslo teorijos, ásitikinimas, kad
nesëkmes sukelia piktos valios þmonës ir kad turtinë nelygybë doroviðkai nepateisinama. Padëtá blogina tai,
kad nepasitenkinimas neskatina pastangø kovoti su ásivaizduojamø blogybiø ðaltiniais, tenkinamasi vien
pykèio ir skundø iðliejimu. Uþuot ðaltai ávertinæ partijø programas ir paþadus, rinkëjai palaiko arba partijas,
kurios arðiausiai kritikuoja valdþià,
arba tuos politikus, kurie þada, nors
ir labai miglotai, kà nors nauja. Ciniðkai nusiteikæ rinkëjai visus politikus
lygiai smerkia, bet paprastai balsuoja
prieð iðrinktuosius. Kiti nuoðirdþiai
viliasi, kad naujai pasireiðkæs politikas taps riteriu, kuris stebuklingai
áveiks „blogieèius“ ir paðalins ligi ðiol
neáveikiamas problemas. Ligtolinë
karti neveiksmingø populistø patirtis ðiø iliuzijø atsisakyti neprivertë.
Dël to Adamkaus pralaimëjimas neturëtø bûti staigmena. Rinkëjai balsavo tradiciðkai, bûtent prieð valdþià
ir jos atstovus. Per parlamento rinkimus 1992 m. rinkëjai balsavo prieð
Sàjûdá, 1996 m. – prieð LDDP,
2000 m. – prieð tradicines politines
partijas. Ðá kartà liaudis pyktá iðliejo ant Adamkaus, bet taip nepagerins
savo padëties.
Pagieþa politikams yra ið dalies neracionali. Pastarojo deðimtmeèio Lietuvos politikai nëra áspûdingiausia
þmoniø grupë, bet jø laimëjimai didesni, negu daþnai manoma. Lietuva iðlaikë NATO ir ES egzaminus.

Susitarta daugeliu vidaus ir ûkio politikos klausimø. Þiniasklaida turi nemaþà átakà, kuriant neigiamà politiko
ávaizdá, bet ir paèiø politikø ánaðas
gana áspûdingas. Piktos partinës
polemikos, per kurias daþnai bûdavo duodama suprasti, jog oponentø
veiksmai yra blogos valios vaisius,
daug prisidëjo sukuriant áspûdá, jog
negalima pasitikëti
politikø sàþiningumu ir kompetencija,
kad tai nedorëliø
grupë. Kai kurie politikai pradeda suprasti neigiamas
vaidø pasekmes ir
stengiasi tramdyti
polemines aistras.
Socialdemokratai
palaikë Adamkø per antràjá turà, konservatoriai ásipareigojo remti dabartinæ socialdemokratø vadovaujamà
vyriausybæ, jei savo veiksmais Paksas
kësintøsi á jos stabilumà. Neatmestina galimybë, kad tradicinës partijos
pradës neoficialiai bendradarbiauti,
siekdamos riboti populistiniø naujakuriø átakà.
Po nelauktø rinkimø paprastai prabyla naujosios kasandros, áspëjanèios
apie bûsimas katastrofas valstybei,
tautai, þmoniø gerovei. Bet jø pranaðystës në kiek netikslesnës negu
sociologø, kuriø prognozës tiek pat
patikimos, kaip ir burtininkø. Po
LDDP laimëjimo 1992 m., Brazausko
iðrinkimo prezidentu 1993 m. buvo
kalbama apie sugráþimà á Maskvos
glëbá, konservatoriø pergalæ po ketveriø metø lydëjo áspëjimai apie diktatûros uþuomazgas. Kai kas Pakso
laimëjimà sieja su apokaliptinëmis
Lietuvos þlugimo vizijomis. Tikima-
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si, jog padëtá iðgelbëti pajëgs tik Brazauskas, kuris prieð kelerius metus
buvo blogio ákûnijimas, nuo kurio reikëjo saugotis. Ironija saldi.
Nereikia per daug rûpintis dël Pakso. Lietuvoje jau kokie penkti normalios politikos metai. Vienas asmuo,
kad ir kokios bûtø jo pareigos, negali iðgelbëti ar suþlugdyti Lietuvos, ið
esmës pakeisti jos politikos. O Paksas
yra paskiras veikëjas be tvirtesnio politinio uþnugario. Jis nevadovauja
gerai organizuotam sàjûdþiui, jis nebuvo iðrinktas dël idëjø ar idealø, kurios bûtø ákvëpusios tautos dalá kovoti
ar aukotis. Jis ir be galo neryþtingas.
Vargu ar jis tas þmogus, kuris siektø reikðmingesniø permainø.
Lietuvos uþsienio politikos gairës
nustatytos, joms pritaria visos pagrindinës politinës jëgos. Ávairios sutartys bei susitarimai smarkiai ribojo
prezidento, net vyriausybës, veikimo
galimybes. Net ir piktybiðkai nusiteikæs prezidentas negalëtø pakeisti Lietuvos uþsienio politikos kurso, ir nëra
pagrindo manyti, kad Paksas nenuoðirdus, kai tvirtina pritariàs NATO
ir ES narystei. Kitose valdymo srityse
jo galios net labiau ribotos. Vyriausybë ir jai pavaldþios ministerijos lemia vidaus ir ûkio politikà. Paksas
neturi svertø vyriausybei paveikti,
juolab kad Seime jo ir jo rëmëjø átaka labai kukli. Savo jëgomis jis negali priimti ástatymo, jam reikia kitø
politiniø jëgø paramos. Bet su dabartiniu Seimu jis nesutarë, kai buvo
premjeras ir turëjo gerokai tvirtesná
uþnugará. Netekæs autoriteto tarp
parlamentarø, jis jo greit neatgaus.
Prezidento komanda tokia maþa,
kad ji negali parengti ir Seimui pasiûlyti ástatymø paketo, tad prezidento
vaidmuo daþnai pasyvus. Jis gali vetuoti Seimo priimtus ástatymus, bet
Seimas gali atmesti prezidento veto.
Taip nutiko 1997 m., kai konservatoriø dominuojamas Seimas pavertë
tuometiná prezidentà Brazauskà politiniø ávykiø stebëtoju. Adamkus iðplëtë prezidento galias, bet jis tai
padarë ugdydamas savo autoritetà,
laimëdamas politikø ir þmoniø pa-
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garbà. Jo ápëdinis automatiðkai nepaveldi ðio autoriteto, kurá reikia uþsidirbti. Jeigu Paksas beatodairiðkai
stengtøsi ágyvendinti radikalius pertvarkymus, jis greitai bûtø izoliuotas
Seime ir vyriausybëje. Kruopðèiu darbu ir nuosaikiu vadovavimu Paksas
gali pakelti savo autoritetà ir stengtis rimtai paveikti realø ðalies politiná gyvenimà. Bet tai ámanoma tik
tada, jei jis susitaikys su pagrindinëmis ðalies politinëmis jëgomis, priims
jø programos dalá, o tai reikðtø – atsisakys radikalesniø minèiø.
Paksas lengva ranka þarsto nerealius paþadus. Jis skelbiasi kovosiàs
su korupcija, bet nenurodo kaip. Jis
sumaþins socialinæ nelygybæ, bet priemonës lieka paslaptis. Jis padës Lietuvos ûkininkams, bet nutyli, ið kur
atsiras reikiamø lëðø. Jis þada tai, ko
visi nori, ir ko lig ðiol niekas nepajëgia suteikti. Vos iðrinktas Paksas pareiðkë nepasitenkinimà Lietuvos
patekimo á ES sàlygomis – esà reikia
geresniø sàlygø ûkininkams, finansinës paramos naujos atominës jëgainës statybai. Priminus, kad derybos
su ES jau baigtos, iðrinktasis prezidentas numykë tai þinàs, bet esà visada galima stengtis gerinti sàlygas. Tai
Paksui bûdingas scenarijus – vieðumon iðmetama neapgalvota mintis ir
greitai atsiimama. Vertybiniø, tvirtø
ásitikinimø ir ryþtingumo stoka leidþia
manyti, kad Paksas bus prezidentas
stebëtojas, tad ir nelabai kenksmingas.
Vis dëlto rinkimai ir jø rezultatai
neteikia daug paguodos. Lietuvai neveiksmingas prezidentas – dar per
didelë prabanga. Prezidentas yra valstybës galva, kuris duoda tonà ðalies
gyvenimui. Adamkaus kalbos apie
pilietinæ visuomenæ, eilinio pilieèio
atsakomybæ uþ ðalies likimà, sàþiningumo svarbà kartais bûdavo per saldþios, panaðios á pamokslus. Bet jis
kreipë dëmesá á opius klausimus, kuriø kiti politikai apskritai vengia. Pilietinës visuomenës, kaip ir pilietinio
màstymo, ugdymas nëra lengva uþduotis, juolab kad nëra aiðkiø kelrodþiø, panaðiø á tuos, kurie nustato
ûkio pertvarkos gaires. Ne be pagrin-

do teigiama, kad demokratijà galima
sukurti per ðeðis mënesius, rinkos
ûká – per ðeðerius metus, bet pilietinei visuomenei reikia ðeðiasdeðimt
metø. Pirðdamas populistines mintis,
kurios yra neágyvendinamos ir kuriø
niekas rimtai net nemëgins ágyvendinti, Paksas atliko meðkos paslaugà
atsakingumo ugdymui. Tai dar vienas
politikas, savo tuðèiais paþadais skatinantis naivuoliø iliuzijas ir stiprinantis skeptikø cinizmà.
Pakso laukia dideli iððûkiai. Jis turës kaip nors sutelkti skeptiðkai nusiteikusià ðalá ir jà átikinti, kad jo
iðrinkimas nebuvo nesusipratimas,
laikinos konjunktûros ir laimës pasekmë. Jo rëmëjai nuo jo nusigræð, jei
jis nemëgins ágyvendinti bent dalies
savo paþadø. Tai nedëkinga, bet jo paties sukurta padëtis. Paksui netrûksta pasitikëjimo savimi, prieðingu
atveju jis nebûtø këlæs savo kandidatûros, ypaè po premjeravimo nesëkmiø. Bet ar ðis pasitikëjimas
pagrástas? Daþnai prezidentui tenka
bûti taikytoju ir pozicijø derintoju, sugebanèiu pakilti virð eiliniø politiniø
batalijø ir iðlaikyti savo gravitas. Paksas veikiau peðtukas, daþnai susikivirèydavæs su savo bendraþygiais.
Prezidentas turi atstovauti Lietuvai
uþsienyje, bet Paksas silpnai (jei apskritai) kalba angliðkai. Bet kiekvienu atveju reikia jam linkëti sëkmës.
Dar viena pastaba. Per trumpà politinæ karjerà Paksà globojo Vagnorius,
Landsbergis, bet ypaè – Adamkus.
Jam pritariant Paksas buvo paskirtas
premjeru, atsistatydinus Vagnoriui.
Paksui atsisakius pasiraðyti susitarimà su Williams, prezidentûra toliau
já globojo, privaèiai aiðkindama, kad
svarbu uþtikrinti, jog buvæs premjeras nepereitø á LDDP stovyklà. Pagaliau per 2000 m. rinkimus Adamkus palaikë Naujàjà sàjungà, drauge
ir Paksà. Prezidentûra neturëjo iliuzijø dël jo politiniø sugebëjimø, bet
laikë já koziriu kovoje su LDDP. Politinës kombinacijos ir pastangos pergudrauti oponentus baigësi paties
prezidento pralaimëjimu. Tikra likimo ironija.
G
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TEMA: ÞVELGIANT Á 2002-UOSIUS

SVAJONIØ BAÞNYÈIA
Baþnyèios gyvenimas Lietuvoje 2002 m.

Paulius Subaèius

a. „Mano svajoniø mokykla“, „Mano svajoniø valstybë“, –
tokius raðiniø, pieðiniø, projektø konkursus, tikriausiai nusiþiûrëtus á reklamines akcijas „Mano svajoniø
namas“, „Mano svajoniø automobilis“, labai pamëgo ðvietimo reformuotojai. Siûlymai mokiniams konstruktyviai pasvajoti apie tam tikros institucijos ar gyvenimo
srities tobulà sutvarkymà iðreiðkia poþiûrá, kad moderniam þmogui bûtini ryðkûs gyvenimo perspektyvos vaizdiniai. Anot „svajoniø“ idëjos ðalininkø, tokiø vaizdiniø
generavimas skatina bræstanèios asmenybës idealizmà,
sudomina kûrybiðka savo aplinkos pertvarka. Skeptikø poþiûriu, socialinës vizijos tik „nuleidþia“ nepasitenkinimo tikrove „garà“, o egocentriðki, visuomeniðkai
neápareigojantys svaièiojimai apie ateitá atitraukia nuo
kasdienio darbo ir pareigø, iðklibina tradicines vertybines atramas.
Joniðkio dekanato tikybos mokytojai praëjusá sausá
trijø mokyklø mokiniams organizavo renginá „Mano
svajoniø Baþnyèia“. Þinoma, tai tik metaforiðkas ávardijimas, taèiau individualistinë vienaskaita ðioje formuluotëje skaudþiai apnuogina savimi pasitikintá
þmogiðkàjá vieniðumà. Vieniðumà, kuris be Apvaizdos
paramos bejëgis tvarkant þemiðkus reikalus, o puoselëjant gyvàjà Kristaus Bendruomenæ – ir visiðkai neágalus. Deja, kultûroje, teikianèioje pirmenybæ ávardþiui
að, nelengva derinti labai svarbià asmeninæ atsakomybæ
ir individualius (apsi)sprendimus su bendruomenine ir
bendruomenës kûryba, su pastanga ásiklausyti ir ásigyventi á Dievo planà.
Þinoma, lengvabûdiðkas Joniðkio katechetø pasidavimas populiariø pedagoginiø provokacijø sugestijai
buvo tik pretekstas prabilti apie individualias ir bendruomenines vizijas, problemiðkà jø tarpusavio dermæ
ir vietà Iðganymo perspektyvoje. Praëjæ metai á istorijà áeis kaip svarbiø ir andai kone utopija laikytø politiniø lûkesèiø iðsipildymo laikas. Iðsipildymo, paveikusio
visà Lietuvà ir uþleidusio vietà naujoms svajoniø piPAULIUS SUBAÈIUS (g. 1968) – hum. m. dr., VU Filologijos
fakulteto Literatûros istorijos ir teorijos katedros docentas,
Religijos studijø ir tyrimo centro bendradarbis, „Maþosios
studijos“ ir „Laisvosios Europos radijo“ apþvalgininkas.
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lims. Jø gausiai supilta tiek visuomeniniame, tiek religiniame gyvenime, kuriuos ne visuomet lengva atskirti.
Keièiantis vyskupams bei klebonams, ryþtantis naujiems
sielovados bei evangelizacijos bûdams, daug màstyta
ir svajota apie mûsø Baþnyèià, kuri bûtø kuo artimesnë Kristaus Baþnyèios provaizdþiui.

I. VIZITACIJOS ANT DVIRAÈIO
„Svarbiausias [...] 2002 m. Katalikø Baþnyèios Lietuvoje gyvenimo ávykis, be abejo, buvo ordinariato atnaujinimas“, – raðë Arûnas Streikus pirmajame 2002 m.
„Naujojo Þidinio-Aidø“ numeryje1, ir ðis teiginys po metø
nereikalauja revizijos. Trijø Karaliø iðvakarëse Apaðtalø Sostas paskelbë, kad Jonas Boruta SJ keièia Antanà Vaièiø Telðiø vyskupo, Jonas Kauneckas – Juozà
Preikðà Panevëþio vyskupo, o Rimantas Norvila – Juozà
Þemaitá MIC Vilkaviðkio vyskupo pareigose. Jau rudeniop pasibaigus kadencijai perrinkta Vyskupø Konferencijos vadovybë – á pirmininkus sugráþo kard. Audrys
Juozas Baèkis, á generalinius sekretorius – kun. Gintaras Gruðas, o ið trijø ordinarø sudaromos Nuolatinës
Tarybos nariu greta kardinolo ir arkiv. Sigito Tamkevièiaus tapo vysk. Kauneckas. Taigi hierarchinës struktûros pakito ið pagrindø.
Bene ásimintiniausia ingresø detalë – vysk. Borutos
sprendimas didesnëje savo pamokslo dalyje pakartoti
pal. Jurgio Matulaièio þodþius, pasakytus 1918 m. áþengiant á Vilniaus vyskupo sostà. Tai buvo galima suprasti
ir kaip naujojo Telðiø ordinaro nuorodà á sudëtingà padëtá perimamoje vyskupijoje, ir kaip vienuolinës, lietuviðkos baþnytinës tradicijos pabrëþimà, ir kaip
principingo, bet nuolankaus bei pakantaus valdymo
paþadà. Iðties, laukiant naujø ordinarø ir jø pirmøjø
sprendimø tarp dvasininkø, ypaè Telðiø ir Panevëþio
vyskupijose, bûta nemaþa nerimo. Vysk. Kauneckas,
vieðai pasakæs apie kunigus ne vienà grieþtà þodá dar
bûdamas augziliaru2, prieð ingresà duotuose interviu
1
Streikus, A., „Ganytojiðko darbo atnaujinimas ir tæstinumas“, in:
Naujasis Þidinys-Aidai, 2002, Nr. 1–2, p. 53.
2
Þr. „Nereikia uþsiremti maþame namelyje…“, vysk. J. Kauneckas atsako á P. Subaèiaus klausimus, in: Naujasis Þidinys-Aidai, 2000,
Nr. 9–10, p. 439–442.
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ne kartà vieðai prisipaþino, kad apie savo vyskupijà
uþsiminë, kad kûrybiðkas darbas su jaunimu ir kataligalvoja (ir svajoja) kaip apie prieðybiø vienybæ, kurià
kiðkos spaudos platinimas jam bus svarbiausi kriterijai
sudaro Dainavos kalneliai ir Suvalkijos lygumos, atlaskiriant klebonus á didesnes (ir geresnes) parapijas. Tapaðirdþiai dzûkai ir racionalûs sûduviai. Tai verèia prièiau baigdamas pirmuosius vyskupavimo metus, Pasiminti bene Ðiauliø vyskupijos steigimo metais aktyviai
nevëþio ganytojas apgailestavo palaidojæs vienuolika
svarstytà baþnytinio administravimo ir etnografiniø rekunigø, tarp jø ir jaunø, tragiðkai þuvusiø, ir dar syká
gionø suderinimo klausimà. Þinia, be perstogës lankant
ásitikinæs, kad þmoniø planai bei pastangos yra tuðèios,
vyskupijà, landðafto bei paproèiø skirtybës labai krenta
viskas Dievo valioje.
á akis. Ypaè jei vaþiuoji dviraèiu, kaip Panevëþyje ir jo
Vysk. Boruta spëliones apie radikalius personalinius
apylinkëse darë vysk. Kauneckas. Solidûs miesto valpokyèius sustiprino du vyskupinius vikarus ið artimos
dininkai negalëjo savo akimis patikëti, kai ðventinti tuvysk. Vaièiaus aplinkos pasiskirdamas apibrëþtam vienelio, árengto po siaurojo geleþinkelio pylimu, jis per
neriø metø laikotarpiui. Tiesa, po keliø mënesiø kan.
karðèius atmynë ne tik be sutanos, bet ir apskritai vadr. Juozui Ðiuriui ir mons. Juozapui Pranciðkui Gedsariðkai apsirengæs. Dar vienas
gaudui pareigos kurijoje patikëvysk. Kaunecko „akibrokðtas“ –
tos neterminuotai, paskiriant dar
netradicinis vyskupo herbas, kuvienà, treèiàjá vyskupo vikarà Klairiame atsisakyta áprastiniø hepëdai. Juo tapo kun. dr. Petras
raldiniø atributø ir vaizduojamas
Smilgys. Bûtent vizijos, kaip perplaðtakø su stigmø þenklais pritvarkyti pastoracijà Klaipëdoje, kur
dengtas þmogaus veidas, árëmingyvena pusë vyskupijos katalikø,
tas Apvaizdos aká simbolizuojanèio
bet yra tik 4 ið 142 parapijø, ir sutrikampio. „Þiûrëti Jo þvilgsniu“, –
këlë daugiausia vieðo bei nevieðo
skelbia Panevëþio ordinaro pasitriukðmo. Klaipëdos svarbà vyskurinktas devizas.
pas simboliðkai pabrëþë Velykø ryPrieð porà metø aptardami Jutà aukodamas Prisikëlimo miðias
Panevëþio vyskupo Jono Kaunecko herbas.
biliejines
vizitacijas, pasvajojome,
uostamiesèio centrinëje Marijos
Dail. Marius Auruðkevièius
kad jos taps daþnesniu, kasdiená
Taikos Karalienës baþnyèioje. Orparapiniø bendruomeniø gyvenimà aktyvinanèiu reiðdinaro vieði pasvarstymai, ar nederëtø vyskupijos centro
kiniu3. Tai, kas pastaruoju laiku vyko Kauno arkivysperkelti á Klaipëdà, suprantama, nuliûdino ir telðiðkius,
ir dalá kunigø. Taèiau bûdinga, kad „grieþèiausio atkirkupijoje, gerokai pranoko tuos lûkesèius. Á kiekvienà
èio“ ðie vysk. Borutos planai susilaukë ið to visuomeparapijà arkiv. Tamkevièius vyko dvi dienas pagreèiui.
nës sluoksnio, kuris per Nepriklausomybës metus jau
Darbiniuose penktadieniniø popieèiø susitikimuose su
ne kartà pademonstravo „geriausiai þinàs“, kaip tvarbendruomenës aktyvu, kuriuose dalyvaudavo ir visa kukyti Baþnyèià. Triukðmà vietinëje spaudoje sukëlë Þerijos komanda, buvo iðsamiai svarstoma sielovados pamaièiø kultûros draugijos vadovai. Jie gretino vyskupo
dëtis parapijoje, atvirai nagrinëjami priekaiðtai klebonui
projektà su Valanèiø ið Varniø iðtrëmusios carinës admiir centrinëms arkivyskupijos institucijoms, dalytasi panistracijos uþmaèiomis ir tvirtino skøsiàsi „paèiam karsvajojimais, kokia turëtø ir galëtø bûti vietinë Baþnyèia.
dinolui“. Kultûrininkams ne visada lengva suvokti
O atsipûtus po diskusijø, „atvësus kraujui“, sekmadiebaþnytinæ jurisdikcijà ir kokiai metropolijai jie priklauso.
niais su ganytoju ðvæsta Eucharistija, teiktas SutvirKita vertus, þemaitiðko savitumo puoselëtojus turëtinimo sakramentas.
jo nudþiuginti palankus Telðiø ordinaro dëmesys liaudies religiniams paproèiams. Asmeniðkai ásitikinæs, kad
II. TAUTØ KRAUSTYMASIS
daugelyje provincijos parapijø þmonës geguþinëms pamaldoms noriai tebesirenka á kapines ar kità nuoðalià
Parapijas sujudino ne vien ordinarø lankymas, bet
vietà po atviru dangumi, kad kaime jaunoji karta vis
ir gausûs dvasininkø perkëlimai, apie kuriø baimingà
dar perima senovinio giedojimo tradicijà, vysk. Boruta
laukimà uþsiminëme pradëdami vyskupø veiklos apþvalper Vyskupø Konferencijos Liturgijos komisijos posëgà. Kunigams teko daugiau kitø, su parapijø aptarnadþius ragino labai atsargiai naujinti laidotuviø giesmynà
vimu nesusijusiø ápareigojimø. Antai naujieji Telðiø bei
ir kitas apeigas. „Su ðiais þmonëmis dirbdami pagal neva
Panevëþio ordinarai paskyrë ne tik visos vyskupijos, bet
modernias programas, prasilenkiame su jø lûkesèiais,
ir atskirø regionø, apskrièiø ateitininkø, skautø, kitø
su tuo, kaip jie supranta krikðèioniðkàjá tikëjimà“, – kal3
bëjo jis „Laisvosios Europos radijui“.
Þr. Subaèius, P., „Podirvio krustelëjimai: Lietuvos Baþnyèia Didþiojo
jubiliejaus iðvakarëse“, in: Naujasis Þidinys-Aidai, 2000, Nr.
Etnografinis savitumas ypaè ástrigo ir jaunajam Vil1–2, p. 22.
kaviðkio ganytojui. Vysk. Norvila pirmaisiais metais
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lygmens struktûroms (dekanatø katechetikos, ðeimos,
jaunimo centrams), pareigybë, ankstesniais laikais svarbi tik kunigø subordinacijai, ágyja vis didesná vaidmená ir pasaulieèiø katalikiðkoje veikloje.

jaunimo organizacijø dvasios tëvus. Tiesa, didþiàjà paskyrimø dalá galima laikyti neiðvengiamomis pareigø
rokiruotëmis, kai kunigø stokos akivaizdoje pajudinus
ið vietos vienà klebonà, tenka perstumdyti iðtisà aptarnaujamø parapijø grandinæ. Vis dëlto daugelis „ëjimø“ buvo net ir labai neordinariðki. Juos apþvelgus
drauge su plaèiai vykusios dekanø rotacijos rezultatais
matyti, kad dvasininkø iðsidëstymo paveikslas gerokai
pasikeitë, reikðmingose pozicijose labai pagausëjo jau
po sovietmeèio áðventintø dvasininkø.
Antai svarbiausios Telðiø vyskupijos ðventovës – Þemaièiø Kalvarijos bazilikos – klebonu tapo kun. Narsutis Petrikas, andai uþ tvirtà savo nuomonës reiðkimà
vos neiðmestas ið seminarijos, o vëliau garsëjæs jo vardo semantikà atitinkanèiomis konferencijomis ir pamokslais jaunimui. Pavertæs Jonavos parapijà viena
gyvybingiausiø Lietuvoje, kun. Vytautas Grigaravièius
paskirtas teberemontuojamos Prisikëlimo baþnyèios klebonu, t. y. ypaè garbingoje vietoje turëjo pradëti viskà
ið naujo. Pasikeitë net keturiø katedrø tvarkytojai –
bent du ið ðiø paskyrimø minëtini atskirai. Mat mons.
Juozapas Antanavièius neseniai mokslus JAV baigusiam kun. dr. Rimantui Gudeliui Panevëþio katedros
klebono pareigas uþleido po dvideðimt aðtuoneriø tarnystës joje metø – tokiø mohikanø didelëse Lietuvos
parapijose jau nebeliko. O ðtai Vilniaus arkikatedros
administratoriumi neturëdamas në trisdeðimties paskirtas energingas, linksmas... kulinaro diplomà turintis
kun. Rièardas Doveika. Ir iðsyk tapo teigiamu þiniasklaidos herojumi. Ateitis parodys, kokiø vaisiø Baþnyèiai duos kol kas gana sëkmingos jo pastangos megzti
ryðius su verslo ir politikos pasauliu. Apskritai Vilniaus
arkivyskupas perkilojo treèdalá kunigø, kone visus Vilniaus baþnyèiø klebonus.
Gana reta, kad kunigai praðytø ir gautø leidimà pakeisti vyskupijà, kurioje buvo ákardinuoti. Pareigas pradëjus eiti naujiems ordinarams, tokiø atvejø pagausëjo.
Vieðumos nepasiekë detalës, kodël á Panevëþio vyskupijà
su ðiokiu tokiu durø trinktelëjimu perëjo Molëtø klebonas ir dekanas Vilius Cukuras, ankstesniais metais
Kaiðiadoriø vyskupijoje prikëlæs naujam gyvenimui ne
vienà baþnyèià. Tik þinoma, kad pats Molëtø meras dalyvavo delegacijoje, kuri nesëkmingai meldë vysk. Juozapà Matulaitá iðlaikyti kunigà ligðiolinëje vietoje.
Solidþiø praðytojø kurijose bûta ir dël dekanø kandidatûrø. Taèiau tai, jog ilgëliau trukusià, taèiau vargu ar problemiðkà Lazdijø dekano skyrimo procedûrà
vietos þurnalistai sekë ir apraðë it kokià detektyvinæ
istorijà, veikiau byloja apie naujienø badà ir baþnytiniø kûmuèiø ryðius su spauda, nei apie dekanavimo visuomeninæ reikðmæ. Vis dëlto stiprëjant dekanatø

Ne vien netikëti paskyrimai leido dvasininkams ásitikinti, kad mintis apie ramø kleboniðkà gyvenimà jau
visai baigia iðeiti ið mados. Kaune parengta ir rudená
pradëta ágyvendinti nauja kunigø sisteminio ugdymo
programa, skatinanti juos prisiminti studijø suolà ir ûgtelëti intelektualiai. O toje paèioje arkivyskupijoje imtas kurti vieningos baþnytinës informacijos projektas,
aprëpiantis parapijø interneto svetaines, nuoseklià elektroninio paðto adresø sistemà, elektroniná naujienø platinimà verèia dvasininkus pasitempti technologiðkai ir
organizaciðkai. Tiesa, iki metø pabaigos dar tik kelios
parapijos, talkinamos Katalikø interneto tarnybos, sukûrë savo svetaines, taèiau padaryta nebloga pradþia, justi
sveika klebonø konkurencija virtualioje erdvëje. Iðnaudoti interneto teikiamas komunikacines, pastoracines
bei evangelizacines galimybes jau pirmajame jo sukviestame Vilkaviðkio vyskupijos kunigø simpoziume ragino
ir vysk. Norvila. Jis taip pat agitavo dvasininkus ásteigti
parapijos laikraðtëlá, „kuris nereikalauja stambiø iðlaidø, suteikia erdvës pasireikðti jaunimui ir daþnai yra
mielai skaitomas“4. Vysk. Boruta rûpestá operatyvia katalikiðkos informacijos apykaita parodë paskirdamas
uþ tai vyskupijos mastu atsakingà diakonà bei du klierikus, o dekanams liepdamas parinkti dekanatø atstovus
spaudai.
Gal kada ir ateis laikas, kai tankëjantis baþnytinës
komunikacijos tinklas taps pajëgia alternatyva agresyviø ir deformuotø pasaulietiniø „þiniø“ srautui. Antai lefebrininkø veiklos Lietuvoje sëkminga tikrai
nepavadinsi, taèiau þurnalistai ádëjo daug pastangø, kad
visa ðalis suþinotø, kaip keli senyvo amþiaus tikintieji
ið Miroslavo – maþytës nuoðalios Alytaus dekanato parapijos – reikalauja lotyniðkø pamaldø. Per nacionalinæ TV rodytas „Teismas“, prisiëmæs Ðventajam Tëvui
rezervuotà kompetencijà, pasmerkë „modernistà“ klebonà ir ápareigojo já laikyti tridentines miðias. Nors Lietuvos Vyskupø Konferencijos paskelbtas iðsamus
kreipimasis á kunigus ir tikinèiuosius dël Pijaus X kunigø brolijos5 turëjo viskà sudëlioti á vietas, iðpûstos
Miroslavo istorijos sukeltos vilnys ir toliau ritosi per
spaudos puslapius.
Pasaulio þiniasklaida 2002 m. ypaè eskalavo dvasininkø pedofilijos temà. Kadangi apie Lietuvos kunigus
nieko apèiuopiamo atkapstyti nepavyko, mûsø þurna-

4

[Poniðkaitis, A.] -apn-, „Vilkaviðkio vyskupijos kunigø simpoziumas“, in: Baþnyèios þinios, 2002, Nr. 24, p. 10.

5
„Lietuvos Vyskupø Konferencijos kreipimasis á kunigus ir tikinèiuosius (2002 02 25)“, in: Baþnyèios þinios, 2002, Nr. 5, p. 2–3.
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listams beliko tenkintis abstrakèiomis uþuominomis ir
retoriðkai klausti hierarchus, kodël jie nepaskelbia apie
„grieþtas priemones“ prieð vaikø tvirkintojus. Kà gi galëjo atsakyti vyskupai? Elementariai paaiðkinti, kad personalinëms „priemonëms“ reikia patikimø árodymø? O
gal pasiûlyti atidþiau pasiskaityti „Baþnyèios þinias“?
Jose bûta ne vieno praneðimo, liudijanèio, kad á JAV ir
Lenkijos Baþnyèià uþgriuvusià negandà reaguota dargi labai atsakingai. Kunigø gyvenimo etika aptarta plenariniame Vyskupø Konferencijos posëdyje, specialiai
ðiam klausimui skirti kunigø susirinkimai. Á problemà
juose stengtasi paþvelgti bent keliais aspektais. Antai
Telðiø vyskupijos dekanatuose greta ordinaro þodþio buvo sakomos dar trys Romoje studijavusiø kunigø parengtos konferencijos – apie principinæ Baþnyèios pozicijà
dël pedofilijos ir homoseksualizmo, apie tokiø þmoniø
sielovadà ir apie baþnytinës teisës numatomas bausmes uþ panaðaus pobûdþio nusikaltimus. Ðis ciklas pasirodë vykæs, tad vyskupijos kooperavosi – tie patys
paskaitininkai kviesti ir á Marijampolæ.
Ankstesniais metais daþnas kairysis intelektualas
buvo mëginæs spaudoje paauklëti kunigus, paporinti
jiems, kas yra „tikrasis“ dvasingumas ir aukðti etiniai
kriterijai. Þiniasklaidai gromuliuojant praneðimus apie
teismus dël pedofilijos, pasigirdo vieniðas susirûpinæs
balsas ið deðiniøjø kultûrininkø stovyklos. Reþisierius
Vytautas V. Landsbergis kovo mënesá „Lietuvos aide“
paskelbë du Laiðkus kunigams, kurie moraliniø kaltinimø bei átarinëjimø koncentracija, mentoriðkais samprotavimais apie celibatà ir patarimø kaip ugdyti dvasiná
gyvenimà ultimatyvumu pranoko daugumà ligðioliniø
pretenzijø á tautos ir Baþnyèios gelbëtojø vaidmená. Ar
pamenate Kristijono Donelaièio socialinës vizijos paradoksà? – Vyþlaukyje buvæs vienas „ðirdings pons“, bet
jis „numirë pernai“. Taip ir laiðkø autoriui visi „gerieji“ kunigai – jau amþinà atilsá.
Savo nuomonæ, ko verti dvasininkai – ir dar personaliai – panaðiu metu apreiðkë Artûro Paulausko aplinka. Anoniminiø patarëjø rengtame ir netrukus vieða
paslaptimi tapusiame kurioziðkame Kovo 11-osios valstybinio minëjimo projekte, be kita ko, buvo raðoma: „Reikëtø iðsiaiðkinti su kunigu Astijumi, ar jis, tarkime,
galëtø Seimo susikaupimo patalpoje laikyti miðias ar
bent pakviesti norinèius dvasiniam susikaupimui. Tai
apsaugotø nuo vëlesniø kaltinimø, kad tai buvo bedieviø
ðventë. O kunigas Astijus ar jo kolega Julius Sasnauskas, o gal dar Saulaitis tikrai ðventës nepagadintø ir
neatðaldytø jos kaip kardinolas Baèkis“6. „Pateptieji“
kunigai nuo jiems siûlomo vaidmens atsiribojo, net þiniasklaida iðsityèiojo, scenarijus buvo nuraðytas á politinius nuostolius. Tik nepanaðu, kad pirðtus nusvilæs
6
[Kovo 11-osios minëjimo] Scenarijus: [projektas], kopija ið Lietuvos þiniø archyvo, p. 6.
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kultûrinis bei politinis elitas ágijo imunitetà baþnytinës
subordinacijos nepaisymo ir dvasininkø rûðiavimo gripui.

IV. IÐKALBINGOS PARALELËS
Su Baþnyèia politikams teko turëti reikalø ne vien
minëjimø proga. Rinkimø iðvakarës visuomet buvo tas
laikas, kai valstybës vyrai netikëtai prisimindavo, ko
juos prieð Pirmàjà Komunijà mokë moèiutë, ir puldavo
bièiuliautis su kunigais. Taèiau dar niekuomet dvasininkija nebuvo atakuojama taip ákyriai, kaip pernai.
Kandidatai nujautë, kad ið atnaujintos hierarchijos nieko nepeð, todël lankë klebonijas, praðë ið sakyklø skaityti jø „kalëdinius sveikinimus“, ðen ten net rengë
dvasininkams prabangias vaiðes. Ne mums spræsti, ar
kunigai visur laikësi deramai santûriai (tëvo Stanislovo pasirodymas socdemø reklaminiame klipe – jokia
naujiena), bet þurnalistai pavieðino vos porà trejetà atvejø, kaip buvo agituojama baþnyèioje. Po ankstesniø
prezidento rinkimø Þemaitijos dvasininkai gyrësi, kad
bûtent jø ánaðas nusvëræs svarstykliø lëkðtæ, ðá syká tokios garbës jie nebeprisiskirs. Akivaizdu, kad lemiamos
átakos neturëjo ir vyskupø kreipimasis, nukreiptas prieð
populizmà bei kvietæs pilieèius apmàstyti ligðiolinius
kandidatø darbus.
Iðoriðkai gal nebuvo labai pastebima, bet Baþnyèia
atsiliepë á visus svarbiausius visuomeninës plotmës
pokyèius, ypaè á glaudesná suartëjimà su Vakarais. (Apie
Lietuvos kariuomenës sielovados sutvarkymà NATO
prieangyje skaitykite ðio nr. p. 47–49). Pasaulio religijø vadovø susitikimas Asyþiuje sausio 24 d. kaip retas
kuris pasaulinëms problemoms skirtas renginys susilaukë Lietuvos dvasininkø ir pasaulieèiø dëmesio. Uþ
taikà melstasi didþiosiose ðventovëse, gausus tikinèiøjø
bûrys suplûdo á Krekenavos baþnyèià, á kurià rinkosi
iðgirdusieji vyskupø kvietimà piligriminëmis kelionëmis
paremti popieþiaus iniciatyvà. Priminimà, kad priklausome Visuotinei Baþnyèiai, ir visuomenës veikëjø raginimus labiau domëtis, kas dedasi kituose kraðtuose, daþnas ðalies katalikas gali suvokti kaip iðkalbingà paralelæ.
Baþnyèios atstovai pakviesti á sausá ásteigtà Lietuvos
forumà dël Europos Sàjungos ateities, taèiau ðio sumanymo pobûdis buvo grynai fasadinis, o á forumo nuomonæ turëjæ ásiklausyti mûsø Seimo atstovai Konvente
dël Europos ateities – nelabai vykæ. Krikðèioniðkam
poþiûriui apie þemyno vienijimosi procesus kur kas atviresni buvo Europarlamento delegacijos nariai, susitikime su arkiv. Tamkevièiumi domëjæsi, kokios prieþastys
kliudo Lietuvoje steigti daugiau katalikiðkø mokyklø
ir ligoniniø, kokias priemones Baþnyèia siûlo prieð saviþudybiø epidemijà. Jungtiniame parlamentiniame ES
ir LR komitete dirbantiems Seimo nariams buvo gana
netikëta, kad jø kolega socialistas ið Didþiosios Britanijos Gary Titley vadino vyskupus „pilietinës visuomenës
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vadovais“7. Apie Lietuvos krikðèioniðko jaunimo ásitraukimà á diskusijas dël ES raidos bylojo septintus metus
vykstanèio tarptautinio projekto „Europos þmogiðkasis
veidas“ stovykla Naujamiesèio parapijos namuose. Joje svarbiausiomis temomis tapo Europos sielos klausimas, evangelinio radikalumo vaidmuo, sulydant á viena
graikø ir romënø civilizacijas.
Religinë paralelë pernai ypaè paryðkino politinæ Lietuvos ir Lenkijos partnerystæ kelyje á euroatlantines
struktûras. Kard. Baèkis Lenkijos primo kard. Józefo
Glæpo kvietimu dalyvavo Vasario 16-osios iðvakarëse
Varðuvoje vykusioje sesijoje „Lenkija – Lietuva: istorijos ir tikëjimo bendrumas“. Galima pritarti Lietuvos
ambasadoriui Lenkijoje Dariui Deguèiui, jà pavadinusiam istorine, nes vietiniø Baþnyèiø vadovai vieningai
reiðkë mintá, kad abiejø tautø istorijoje prasidedant
naujam etapui vël iðkyla mûsø bendrumo – tikëjimo,
dvasinës ir kultûrinës patirties bendrumo – svarba.
Aukðèiausi abiejø ðaliø hierarchai vël susitiko birþelá.
Drauge su ganytojais ið Gudijos ir Ukrainos Seinuose
minëta 400 metø sukaktis, kai tenykðtëje bazilikoje garbinama maþdaug Lietuvos krikðto laikø Dievo Motinos
statula, o Baltstogëje ðvæstas arkivyskupijos deðimtmeèio jubiliejus. Maþai kas Lietuvoje susivokë, kad tai
visoms keturioms valstybëms reikðminga iðkilmë, nes
Baltstogës arkivyskupija ákurta pertvarkius ankstesnës Vilniaus metropolijos ribas, priderinus jas prie pasaulio bendruomenës pripaþintø ðaliø sienø. Kitaip
tariant, Lenkijoje graþiai paminëtas Apaðtalø Sosto
sprendimas, kurá galima interpretuoti kaip baþnytinæ
sankcijà lenkams atsisakyti pretenzijø á „rytø þemes“.
Dvasininkø kontaktø bûta iðties gausiø – Elke lankësi Kauno arkivyskupijos delegacija, vyko atstovai á
konferencijà Varðuvoje, skirtà pal. Jurgiui Matulaièiui,
Marijampolëje ir Lovièiaus mieste surengti komisijø
ryðiams tarp Lenkijos ir Lietuvos episkopatø susitikimai. Atrodo, kad naujasis Vilkaviðkio ordinaras, paveldëjæs uþ ryðius su kaimyninës ðalies Baþnyèia atsakingo
vyskupo postà, iðnaudojo já aktyviau nei pirmtakas. Visokeriopa Abiejø Tautø respublikos ápëdiniø dermë paliudyta Lietuvos ir Lenkijos prezidentø bendra malda
Auðros Vartuose po Lietuvos pakvietimo á NATO. Tomis paèiomis lapkrièio pabaigos dienomis kard. Baèkis
dalyvavo ðv. Kazimiero 400 metø kanonizacijos jubiliejaus minëjime Radome – Lietuvos ðventasis globëjas yra ir ðios Lenkijos vyskupijos bei miesto globëjas.

Ðv. Kazimiero kanonizacija minëta ir Vilniuje – Dailës muziejaus iniciatyva. Á senajame arsenale surengtà

vakarà atëjæs kard. Baèkis pabrëþë tikás, kad iki baþnytinio jubiliejaus 2004-aisiais (nes kanonizacijos paskelbimo iðkilmës Vilniuje vyko ir titulinës baþnyèios
pamatinis akmuo buvo paðventintas 1604 m.) pavyks
suþadinti karðtesná þmoniø pamaldumà ðventajam
Karalaièiui. Taip duota suprasti, kad rengiantis iðkilmei
svarbiausias bus religinis jos turinys. Kultûros paveldo plotmë negoþë religinës, matyt, svarbiausiame pernykðèiame jø sandûros taðke – per Sekmines ðventinant
lygiai po 40 metø pagaliau iki galo atstatytas Vilniaus
Kalvarijø Kryþiaus kelio stotis. Arkikatedros bokðte suskambëjæ Kelno arkivyskupo kard. Joachimo Meisnerio
dovanoti varpai tapo dar vienu þenklu visiems sostinës
gyventojams, kad jie gyvena katalikiðkø tradicijø mieste.
Religinës kultûros horizontus praplëtë Lietuvos Biblijos draugijos 10-meèiui skirta konferencija ir su ðios
draugijos pagalba Kaune surengta arkiv. Tamkevièiaus
inicijuota paroda „Biblija istorijoje ir ðiandien“. Parodai
keliaujant per kitas vyskupijas, pasiekë þinia, kad ðià
þemæ paliko prelatas Antanas Rubðys, bene vienintelis lietuvis, þinojæs kiek kartø Ðv. Raðte Dievas juokiasi.
Já palaidojus, pirmasis posovietinis Biblijos mylëtojø
ir skleidëjø veiklos laikotarpis jau iðties tapo istorija.
Á kità pakopà áþengë ir prelatui labai rûpëjusi akademinë sielovada, studentijos religinis ugdymas bei jos
paþintis su Ðv. Raðto lobiais. Tradicija tampa t. Antano Saulaièio SJ ir kitø dvasininkø vedami gavënios, advento susikaupimai ávairiuose universitetuose. Metø
pradþioje paðventinta pirmoji Vilniaus akademinës sielovados centro stotelë Saulëtekio universitetiniame
miestelyje, o rudeniop ákûnytas panaðus projektas Pedagoginiame universitete. Svarbiausia sielovados stoteliø paskirtis – bûti dvasinës atgaivos ir ramybës oaze
bendrabuèiuose gyvenanèiam jaunimui. Èia studentø
ir dëstytojø vaikø laukia dienos programa, organizuojamos psichologø konsultacijos, ávairûs renginiai.
„Baþnyèios þinios“ labai laiku paskelbë Apaðtalø Sosto
institucijø 1994 m. parengto dokumento „Baþnyèia universitete ir universitetinëje kultûroje“ vertimà8. Akademinës sielovados situacijà sausá svarstë vyskupai, o
balandá jà apibendrino Klaipëdoje, Ðiauliuose ir Vilniuje
vykusi tarptautinë konferencija „Krikðèionybës ateitis
akademinëje bendruomenëje“. Pagrindà solidþiam renginiui padëjo nuo 1998 m. Vilniaus universitete surengtos jau septynios kuklesnio masto akademinës
sielovados konferencijos, turëjusios lemiamos reikðmës,
kad ëmë burtis dëstytojø krikðèioniø bendruomenës,
kad jau penkiose Vilniaus aukðtosiose mokyklose studentai gali rinktis krikðèioniðkojo dvasingumo kursus.
Ðiauliø universiteto docentës ir ðios vyskupijos Ðeimos
centro vadovës ses. Danës Ðlapkauskaitës duomenimis,

7
[Chmieliauskas, D.] -dch-, „Arkivyskupas S. Tamkevièius susitiko su Europos Parlamento delegacijos atstovais“, in: Baþnyèios þinios, 2002, Nr. 11, p. 5.

8
Popieþiðkoji auklëjimo kongregacija, Popieþiðkoji pasaulieèiø taryba, Popieþiðkoji kultûros taryba, „Baþnyèia universitete ir universitetinëje kultûroje“, in: Baþnyèios þinios, 2002, Nr. 3, p. 2–8.
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SVAJONIØ BAÞNYÈIA

dvasinio vadovo universitete pageidautø net 43% studentø, kurie tikisi pokalbiø dvasinëmis temomis ir diskusijø nedidelëse grupëse9.
Eventualius priekaiðtus, kad Baþnyèia dëmesá telkia
tik á elitinæ kultûrà, veiklà universitetuose ir didþiuosiuose miestuose, atremsime paminëdami, pavyzdþiui,
Këdainiø dekanato jaunimo centro „Tiltai“ organizuotà
krikðèioniðkø spektakliø festivalá, matyt, maþai kam
girdëtoje Apytalaukio parapijoje. O ne maþiau nuoðaliame Palëvenës vienuolyne Kupiðkio rajone vyko jau
antroji „Sakralinio meno ðventë“. Pastarasis renginys
pasisekë, tik, matyt, nebûtina visiems katalikiðkà atspalvá turintiems profesionaliø ar saviveiklos kolektyvø susiëjimams segti etiketæ „sakralinis menas“. Ðiek
tiek juokinga, kai ði antraðtë taikoma pastarajame festivalyje parapiniø trupiø vaidintiems kun. Kazimiero
Èiplio-Vijûno scenos vaizdeliams „Bobutës susipyko“ ar
„Medinë piela“... Tiesa, individualios vizijos, kas yra
iðties sakralu, bûna labai ávairios – per ðv. Dominyko
atlaidus Þemaièiø Kalvarijoje Telðiø seminaristø pakviesta giedojo ir dainavo Nelly Paltinienë. Buvo sakoma, dideliam þemaièiø tikinèiøjø dþiaugsmui.

VI. PAMINËTIEJI
Pastoraciniø vizijø ávairovë, aiðkiai skirtingi „Svajoniø Baþnyèios“ vaizdiniai jau ne syká Lietuvoje drumstë vienuolijø ir ordinarø santykius. Pastariesiems tikrai
nelengva, kai tenka reaguojant á gerø moterëliø iðgàstingus praneðimus aiðkintis, tarkim, kas kalbama per
9
-np; dm; lz; ak-, „Konferencija „Krikðèionybës ateitis akademinëje bendruomenëje““, in: Baþnyèios þinios, 2002, Nr. 9, p. 11.
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paskaitas „Ar velniai egzistuoja“, „Ðëtono strategijos
ir taktikos“ – tokias gavënios vakarojimø Vilniaus Bernardinø baþnyèioje temas rinkosi br. Arûnas Peðkaitis.
Bûtent pranciðkonai daþniausiai ir atsidurdavo ávairiopø
nesusipratimø epicentre. Vienas ið labiausiai ásisenëjusiø pernai buvo visame pasaulyje iðgarsintas katalikiðkø
informacijos agentûrø kanalais. Jo esmë paprasta – maþesnieji broliai turi savo programà, kokiai veiklai skirti
pirmenybæ Kryþiø kalno vienuolyne ir aplink já, o vysk.
Eugenijaus Bartulio ásitikinimu, ordinas, ákurdinæs
vienuolyne noviciatà, nevykdo andai skelbtø paþadø pasitikinëti prie kalno piligrimus. Komentuodamas uþsienio korespondentui vyskupo iðdëstytus priekaiðtus,
t. Astijus „Laisvosios Europos radijui“ pripaþino, kad
broliai ið tiesø neturi galimybiø nuolat budëti turistiniø
autobusø sustojimo aikðtelëje, taèiau „pranciðkonus
skaudina mintis, esà jie nesirûpina Kryþiø kalnu ar atvykstanèiaisiais, nes daugelis þmoniø ateina á pamaldas koplyèioje, kreipiasi dvasiniams pokalbiams, iðgeria
arbatos, pagaliau, pasinaudoja vienuolyno tualetais, kuriø prie paties kalno, nepaisant deðimtmetá trukusiø
kalbø, nepasirûpinta normaliai sutvarkyti“.
Kiek gilesnis ðio nesutarimo klodas – skirtingi poþiûriai, kokios Baþnyèioje yra þodþio, diskusijos laisvës ribos. Vienuolyno gvardijonas t. Aurelijus neslepia, kad
laiko nereikalingomis Ðiauliø ordinaro pastangas prie
Kryþiø kalno pastatyti baþnyèià. Matyt, jam pritartø
daugelis. Kita vertus, visi kartoja, kad sprendimas dël
ðventovës yra vyskupo kompetencija, todël vienuoliø ar
pasaulieèiø nuomonës tëra nuomonës ir nieko daugiau.
Maþa to, atsiþvelgdami á ordinaro norus, maþesnieji broliai prisidëjo prie baþnyèios architektûriniø projektø
konkurso darbø eksponavimo. Kitaip padëtá regi Jo Eks-
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celencija – dël palankaus visuomenës poþiûrio á pranciðkonus, ðiø vieðai iðsakyti negatyvûs vertinimai esà
tapo rimtu trukdþiu ordinarui siekiant uþsitikrinti valdþios, kultûrininkø ir paprastø tikinèiøjø palankumà
baþnyèios statybos projektui.
Nida – kita vieta, kur pranciðkonø pastangos ásikurti neatitiko vyskupo pastoracinës vizijos. Uþkreèiantis
maþesniøjø broliø entuziazmas daug lëmë, kad Neringos
savivaldybë pernai uþbaigtus maldos namus statytø uþ
savo lëðas. Ordinarui tvirtai laikantis poþiûrio, kad pasaulietis kunigas geriau atliks nuolatinio miestelio sielovadininko pareigas, nes pranciðkonai bûtø linkæ
orientuotis veikiau á poilsiautojø sezonà, nendrinis stogas su jachtos stiebà primenanèiu aukðtu baltu kryþiumi
priglaudë bendruomenës susirinkimø salæ ir ðarvojimo
patalpà. Ði istorija dar laukia galutinio iðriðimo, o toje
paèioje Telðiø vyskupijoje pranciðkonai imasi naujø projektø, prie Klaipëdos Kristaus Karaliaus baþnyèios jie
inicijavo evangelizacijos ir kultûros centro steigimà.
Kad ir kokia þinutë pasiekdavo apie jaunimo susitikimus, atsinaujinimo dienas ar savaites, rekolekcijas ðeimoms, didesniøjø atlaidø renginius, galëjai
nedvejodamas jose ieðkoti pranciðkonø Gedimino Numgaudþio, Pauliaus Vaineikio, jonitø Reno Marijos Desplanques, Elijo Leyds, salezietës Liucijos Grybaitës vardø.
Tas sàraðas ne toks jau ilgas, todël talentà vesti dvasines konferencijas atskleidæ klierikai buvo graibstomi tiesiog „ið seminarijos suolo“. Ryðki nauja spalva
galimybiø dvasiðkai atsigaivinti spektre – Palendriø
benediktinai. Jau metø pradþioje jie kvietë á rekolekcijø
ir sveèiø namus, birþelá su graþiomis iðkilmëmis paðventinta vienuolyno baþnyèia, o rugpjûtá Kraþiuose bei
paèiuose Palendriuose sekdami benediktinø gyvenimo
ritmu giedojo, klausësi paskaitø ir meldësi per 80 grigaliðkojo choralo ir Baþnyèios tradicijos studijø savaitës
„Ad Fontes“ dalyviø. Ásikûnijo savaitës rengëjø – Þivilës Stonytës, Jono Vilimo, Mindaugo Kubiliaus – siekis, kad choralo giesmininkai suvoktø giedojimo tarnystæ
kaip sakramentiná aktà, kaip Krikðto ir Eucharistijos
sakramentø ðventimà. Ið tolo gal kam atrodantys labai
asketiðki ar net rûstûs benediktinai, per gavënià vesdami susikaupimo valandas Ðiauliø medikams, tiesiog
spinduliavo atlaidumu: t. Þeraras ragino kas vakarà kalbëti „Sveika Marija“... bent po vienà kartà.
Jëzuitø naujienos – Jûratës Grabytës redaguojamas
þurnalas „Laiðkai bièiuliams“, greitai populiarëjanti
evangelizacijos, krikðèioniðkø diskusijø ir paþintiniø
straipsniø interneto svetainë www.skrynia.lt. Marijonai
Kauno Ðv. Gertrûdos baþnytëlëje ákûrë pirmàjà Lietuvoje Þvakiø ðventovæ. Tai galimybë praðyti maldos
pagalbos sau ar kitiems – áþiebus þvakelæ Maldos vienybës akcijos dalyviai septynias dienas meldþiasi aukotojo intencija.
Apþvelgiant vienuolijø veiklà, negalime apeiti socia-
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linës srities. Ji buvo paminëta net metiniame 2002-øjø
prezidento praneðime. Valdas Adamkus dëkojo Ðv. Jono vienuolyno broliams ir jiems talkinantiems savanoriams uþ gatvës vaikø globà. Pabrëþtina, kad jonitø
programa, kitaip nei dauguma valdiðkø socialiniø uþmojø, kompleksinë ir tæstinë, nepalieka „paglobotøjø“
pusiaukelëje. Kadangi nuo 1996 m. ið gatvës pradëti
traukti, vëliau „Ðeimos þidinio sodyboje“ apgyvendinti
„Ðvento Jono vaikai“ jau paaugo, vienuoliai ásteigë amatø mokyklà „Sodþiaus meistrai“. Jie siekia, idant jaunuoliai ágytø paklausià specialybæ ir bûtø kuo toliau
pavëdëti keliu á prasmingà ateitá. Ið svajoniø apie pagalbà visuomenës prarastaisiais vadinamiems asmenims
Vilniuje pernai rudená radosi ir „Ðv. Kryþiaus namai“.
Vargdieniø seserys, uþuot remontavæ joms pavestà
paminkliná vienuolynà prie Bonifratrø baþnyèios, liko
susigrûdusios skurdþiame fligelyje, taèiau surentë pastatëlá, kuriame galëtø rinktis anoniminiø alkoholikø,
kriziø iðtiktø þmoniø, vëþiu serganèiø tarpusavio paramos bûreliai, veiktø nemokamos teisinës pagalbos kabinetas, skalbyklëlë – visa tai, kas gali padëti þmonëms
atrasti savyje jëgø kabintis á gyvenimà.

VII. MANNERHEIMO LINIJA
Vis dëlto plotmë, kurioje pernai Baþnyèios veikla, pozicija ir nuostatos buvo vieðumoje labiausiai matyti –
pagarba þmogaus gyvybei, su ja glaudþiai susijusios pagalbos ðeimai, AIDS ir narkomanijos prevencijos temos.
Tai lëmë visas kompleksas prieþasèiø: ir drastiðki „vaisingumo klinikø“ bei „saugaus sekso“ verslo lobistø spaudþiamos vyriausybës veiksmai, ir to paties kapitalo
finansuojamø visuomeniniø organizacijø iððûkiai, ir genetiniø eksperimentø tarptautiniu mastu sukelta diskusija dël pamatiniø þmonijos egzistenciniø principø. Vis
dëlto nebûtø pàgrásta pernykðtes katalikiðkas akcijas
uþ gyvybæ regëti vien kaip iðoriniø veiksniø rezultatà.
Paèioje bendruomenëje visà deðimtmetá nuosekliai
klostësi nuomonë, kad bûtent pagarbos gyvybei klausimas it Mannerheimo linija skiria krikðèioniðkà antropologijà priimanèius ir jà atmetanèius visuomenës
narius. Jau kitoje apþvalgoje esame pastebëjæ, kad gausëjant po sovietmeèio atgimstanèios Baþnyèios reevangelizuotø jaunø þmoniø, kurie sukûrë ðeimas, ðeimø
sielovada tapo aðtri problema10. Su vaikais, jaunimu
(kà ir kalbëti apie pagyvenusius þmones) dirbti kur kas
lengviau, nei rengti, pavyzdþiui, rekolekcijas ðeimoms,
turinèioms ávairaus amþiaus vaikø, sunkiai laike iðsitenkanèiø profesinës karjeros ir buities rûpesèiø. Taèiau
tokiø rekolekcijø, katalikiðkø ðeimø ðvenèiø bei stovyklø
pernai bûta bene dvigubai daugiau nei ankstesniais me10
Þr. Subaèius, P., „Bendraminèiø rûpestis ir Dievo pagalba“, in:
Naujasis Þidinys-Aidai, 2002, Nr. 6, p. 342.
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tais. Dvasininkija, hierarchai vis aiðkiau ëmë suvokti
ðeimø sielovadà kaip kitø dvasinio ugdymo taikiniø
bendràjá dëmená. Vyskupø Konferencija spalio mënesio plenariniame posëdyje nutarë ásteigti naujà Ðeimos
reikalø tarybà ir iðrinko jos pirmininku kard. Baèká.
Baþnyèios iniciatyva surengtos dvi didelës konferencijos – „Ðeima ðiandien: vertybës, problemos, iðeitys“
Vilniuje ir „Sakramentinë santuoka civilinëje visuomenëje“ Kaune. Pastarosios sensacija tapo t. Saulaièio praneðimas apie netradiciniø ðeimø sielovadà, kuriame
tokioms ðeimoms buvo priskirtos ne tik nepilnameèiø
ar nepilnos ðeimos, bet ir ðeimos, auginanèios tik vienà vaikà. Ramiai pagalvojus, tai labai pagrástas teiginys, taèiau ðiandien vyraujanèios (ypaè – þiniasklaidos
propaguojamos) socialinës galvosenos kontekste jis sukelia ðokà. Organizuojant pirmàjà konferencijà susidurta su „ádomiomis“ problemomis. Seimo Ðeimos ir vaiko
reikalø komisijos pirmininkë socdemë Giedrë Purvaneckienë nesutiko Vilniaus arkivyskupijos Ðeimos centro
renginio ásileisti á Seimo rûmus, nes programoje nebuvo numatyta... feministinës ir seksualiniø maþumø tematikos praneðimø. Tuomet organizatoriams pagelbëjo
Seimo Jaunimo ir sporto reikalø komisija, tiksliau, jos
vicepirmininkas Artûras Vazbys. Nota bene: Purvaneckienë bendradarbiauja Vilniaus universiteto Lyèiø studijø centre, kuriame susitelkæs feminisèiø avangardas
pernai grynu pavidalu demonstravo nuostatas, bûdingas kraðtutiniam, su ekstremistine kaire susijusiam moterø judëjimo sparnui. Jubiliejinës centro konferencijos
akcentu tapo paraðø rinkimas po krikðèioniø pastangas globoti gyvybæ smerkianèiu pareiðkimu, o naujoji
ástaigos vedëja Dalia Marcinkevièienë, kaip ir ankstesnë
vadovë Marija Auðrinë Pavilionienë, spaudoje narsiai
gynë „moters teisæ laisvai disponuoti savo kûnu“.
Kur kas diplomatiðkiau laikësi Lietuvos AIDS centro veikëjai, kurie tik „apgailestavo“, kad kard. Baèkis
atsisakë dalyvauti jø surengtoje konferencijoje ir inicijavo alternatyvø krikðèioniðkà forumà „AIDS. Kova
su pasekmëmis ar prieþastimis“. Jame pavieðinta statistika, jog Lietuvoje per pastaruosius metus katalikiðkos iniciatyvos, skirtos tiesioginei ir netiesioginei AIDS
prevencijai, aprëpë per 114 000 þmoniø, organizuota daugiau nei 1 500 ávairiø renginiø – nuo keliø mënesiø ar
net metø trukmës programø iki paskirø paskaitø,
seminarø bei konsultacijø. Ðiuos skaièius apmàsèius
drauge su pasauliniais duomenimis apie Baþnyèios ánaðà
kovojant su AIDS (juos komentavo aukðti sveèiai ið uþsienio), net skeptiðkiausiai nusiteikusiems turëjo atsiverti akys, kad krikðèioniø siûlymai „kovoti su
prieþastimis“ nëra naivûs ar pagrásti vien abstrakèiais
samprotavimais. Gal todël ir þiniasklaidos, ðiaip jau
„sutartinai puèianèios“ á Sauliaus Èaplinsko „dûdà“, atsiliepimai apie Vyskupø Konferencijos globotà konferencijà buvo gana nuosaikûs.

NAUJASIS ÞIDINYS-AIDAI 2003 / 1–2

Karðèiausia vieðoji diskusija kilo dël Vyriausybës skubos tvarka stumtø Dirbtinio apvaisinimo, Reprodukcinës sveikatos ástatymø. Jie sukëlë spontaniðkà þmoniø
pasiprieðinimà – iðprovokavo Lietuvos teisininkø sàjungos „Uþ ðeimà ir gyvybæ“ konsolidacijà, paskatino
plaèiau nei ankstesniais metais minëti Gyvybës dienà,
orientuojantis ne á specialistø paskaitas, o á ðeimø liudijimus ir moksleiviø pieðiniø bei laiðkø „pradëtai gyvybei“ konkursus. Paskelbus apie akcijà prieð pirmàjá ið
minëtø ástatymø, per kelias dienas surinkta per 80 000
paraðø. Visuomenës reakcija buvo tokia aðtri, kad net
„Lietuvos rytas“, ið pradþiø atvirai ironizavæs Baþnyèios

Vilniaus Kalvarijø Ðv. Kryþiaus baþnyèiai metropolito
Filareto gràþintas relikvijorius. XVIII a.
Kun. Kæstuèio Latoþos nuotrauka

protestus prieð ketinimus dirbtinai apvaisinti netekëjusias moteris ir áteisinti manipuliacijas su embrionais,
vëliau ëmë alternatyvioms nuomonëms suteikti paritetiná spaudos plotà. Krikðèioniø pozicijà parëmë savaitinis þurnalas „Veidas“, þodþiu, net pasaulietinës
þiniasklaidos kontekste Baþnyèia neliko vieniða Gyvybës
evangelijos skelbëja. Geguþës viduryje Trinapolyje su-
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rengta spaudos konferencija apie Dirbtinio apvaisinimo
ástatymo projekto ydas vyko prieð prasidedant Vyskupø
Konferencijos posëdþiams, todël þurnalistams pademonstruotas sutelktinis violetais pasidabinusiø dvasininkø frontas. Ir ne tik violetais, nes dalyvavo liuteronø
vyskupas Jonas Kalvanas ir ortodoksø arkivyskupo atstovas. 1995 m. pirmà syká tradicinës religinës bendruomenës sutelktai protestavo prieð LDDP siekius sustabdyti Restitucijà. Po ilgokos pertraukos pernai krikðèioniø
Baþnyèiø visuomeninës nuostatos taktika vël sutapo –
jos vieningai pasisakë prieð apvaisinimà mëgintuvëlyje.

VIII. KRIVIØ KRIVAITIS
Ekumenizmo apraiðkø gausëjimas buvo lëtas, bet
nuoseklus. Ðioje srityje tradiciðkai pirmavo Klaipëda.
Pavyzdþiui, katalikiðkos orientacijos Prano Maðioto
vidurinë mokykla drauge su nevalstybine krikðèioniðka mokykla „Vaivorykðtë“, kitaip tariant, katalikai su
baptistais, surengë bendrà seminarà tëvams „Krikðèioniðkø vertybiø ugdymas ðeimoje ir mokykloje: situacija ir galimybës“. Baþnytinio giedojimo ðventëje
dalyvavo evangelikø ir katalikø chorai ið Lietuvos ir
Latvijos. O per miesto 750-meèio jubiliejø Marijos Taikos Karalienës baþnyèioje surengtos ekumeninës pamaldos, kuriose dalyvavo penkiø krikðèioniðkø konfesijø
dvasininkai. Per Ðiauliø arkivyskupijos jaunimo dienà dviem darbo grupëms pasiûlyta artimiau susipaþinti
su ortodoksø ir þydø bendruomenëmis. Jau nesukëlë
aþiotaþo ekumeninis vakaras Tikëjimo þodþio palapinëje Vilniuje, kuriame dalyvavo katalikø, liuteronø, sekmininkø atstovai.
Tiesa, vël buvo girdëti kaltinimø didþiàjai konfesijai
dël siekio diskriminuoti maþesnes krikðèioniðkas grupes. Tai susijæ su metodistø siekiu tapti Seimo pripaþintais bei valdþios koridoriais klaidþiojusiu ir be galo
taisinëtu naujos Religiniø bendruomeniø ir bendrijø ástatymo redakcijos projektu. Atvirai kalbant, apie ekumeniðkai atvirus metodistus katalikø vyresnybë tikrai
nieko blogo nemano. Taèiau vos 300 þmoniø turinèiai
ir sovietmeèiu veiklos tæstinumà praradusiai bendruomenei suteikus specialø tradicinës religijos statusà,
bûtø sukurtas nepageidaujamas precedentas, atveriantis duris ir jehovistø, Naujosios apaðtalø baþnyèios ar
pagoniø pretenzijoms atsistoti á vienà gretà su liuteronais bei ortodoksais. Beje, vël paminëjus pastaruosius,
verta nurodyti, kad Lietuvoje – gal ne per daug pastebimai – vël pratæsta Aleksijaus II vizito Auðros Vartuose metu pabrëþta gerø santykiø ir net tarpininkavimo
su Maskvos patriarchatu tradicija. Liepà Ðventosios
Dvasios vienuolyne minint ðventøjø Jono, Antano ir
Eustatijo iðkilmæ Minsko ir Slucko ortodoksø metropolitas Filaretas katalikams gràþino 1960 m. ið Vilniaus
Kalvarijø Ðv. Kryþiaus baþnyèios kaþin kokio „sovieti-
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nio piligrimo“ pavogtà XVIII a. kryþiø – relikvijoriø su
Ðv. Kryþiaus relikvija. Kadangi senoji relikvija neiðliko, metropolitas Filaretas, gavæs ið Jeruzalës patriarcho dvi nedideles Ðv. Kryþiaus relikvijas, vienà jø ádëjo
á gràþinamà relikvijoriø.
Dvi dar neminëtos tradicinës konfesijos – sentikiai
ir evangelikai reformatai – toliau skausmingai sprendë
teisines problemas. Pirmieji tebesibylinëja dël suskilusios bendruomenës turto ir ðventikø ágaliojimø, o reformatø Baþnyèioje ávyko esminiø permainø. Jau kelerius
metus dvi susiprieðinusios grupës rengë alternatyvius
sinodus, kvestionavo kitoje stovykloje ordinuotø dvasininkø statusà. Viena ið jø turëjo teisiná pranaðumà,
nes turëjo savo rankose oficialius tradicinës bendruomenës registravimo dokumentus, taèiau darësi vis negausesnë ir stokojo kunigø. Antroji grupë, kuriai
priklauso ir diakonas Tomas Ðernas bei keli kiti jauni,
pastaraisiais metais dvasinæ tarnystæ pradëjæ dvasininkai, árodë Teisingumo ministerijai, kad Baþnyèios kanonai leidþia paraleliai veikti dviem centrams – aukðtesnio
rango religinës bendrijos valdymo institucijoms. Tik ateityje patirsime, ar prieð pat pastaràsias Kalëdas gavæ
teisinës registracijos paþymëjimà pastarieji reformatai
sëkmingiau statys savo svajoniø Baþnyèià.
Religinio gyvenimo ádomybë, neprasprûdusi net pro
„Dviraèio televizijos“ akis – senosios lietuviø religijos
iðpaþinëjø baþnytinës institucionalizacijos procesà baigæs krivio áðventinimas. Juo tapæs Jonas Trinkûnas dar
uþpernai prasidëjusiose pirmosiose vieðose diskusijose apie pagoniø valstybiná pripaþinimà karðtai neigë
romuviø ryðius su ezoteriniais kultais. Taèiau jo vadovaujamas ansamblis „Kûlgrinda“, de facto romuviø baþnytiniø apeigø grupë, per praëjusias Jonines pradëjo
festivalá „Ragana 2002“, kuriame pirmu smuiku grieþë
„Kelio á Baltvandenæ“ sekta ið Rusijos, buvo masiðkai
girtuokliaujama, rûkoma þolë ir vyko ðamaniðkos apeigos pagal Roxette muzikà11. Tikra rasa ir skaista.
w. Egzotikos poreiká iðgyvena ne vien susigundþiusieji raganø festivaliais. Katalikiðkos akcijos daugeliui
taip pat sukelia stipresniø teigiamø emocijø, kai vyksta
tamsiu paros metu, suteikia progos panirti á paslaptingà
atmosferà. Nepaisant vieðumoje vyraujanèio askezës
praktikø neigimo, ypaè populiarëja naktinës adoracijos.
Vilniaus arkivyskupijos parapijø jaunimui, dalyvavusiam gavënios rekolekcijose, „ypaè patiko naktinis Kryþiaus kelias po Ðumsko gyvenvietæ fakelø ðviesoje“12.
Matyt, artimiausioje ateityje dël visiems suprantamø
prieþasèiø baþnytiniø renginiø su fakelais nesinorës organizuoti, tad teks sugalvoti kà nors dar.
G
11
Þr. Peleckis, M., „Raganos svaiginosi narkotikais ir ieðkojo lengvatikiø“, in: Respublika, 2002, Nr. 144.
12
-VAJC-, „Gavënios rekolekcijos“, in: Baþnyèios þinios, 2002, Nr. 5,
p. 10.
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TEMA: ÞVELGIANT Á 2002-UOSIUS

AUKSINËS ÞUVELËS ILGESYS
Guoda Steponavièienë

Praëjæ metai buvo turtingi ávykiø. Besirenkant akys
raibsta it mugëj nuo prekiø gausybës: maratono á NATO
ir ES finiðas, rekordinis ekonomikos augimas, nauja
Maþeikiø naftos trilerio serija, taiki mokesèiø sistemos
revoliucija, ilgalaikës nacionalinës strategijos bei susitarimai ir metus vainikuojantys savivaldybiø ir Prezidento rinkimai. Tokie reiðkiniai kaip eurointegracija
ar struktûriniø reformø poreikis, bûdami savaime sudëtingi, smarkiai veikë kitas sritis. Pavyzdþiui, spartus
ekonomikos augimas tikrai palengvino Lietuvos euroderybininkø darbà, kita vertus, geros integracinës perspektyvos teigiamai veikë ekonominá klimatà. Taèiau
Europos poveikis nebûtinai buvo teigiamas. Pavyzdþiui,
sprendimas nereformuoti Bendrosios þemës ûkio politikos ES praktiðkai pateisino senàjà Lietuvos þemës ûkio
politikos kryptá, o aukðtø ES pareigûnø deklaruotos abejonës dël stabilumo pakto – Lietuvos biudþeto deficità.
Ið to kyla kelios iðvados. Pirma, tolimasis pasaulis jau
mûsø kieme, todël tikrai metas priimti jo reikalus kaip
savo: juos ne tik nagrinëti, bet ir vertinti, atsiþvelgiant
á mûsø interesus. Ir tai daryti reikia ne po metø ar penkeriø, o tuo metu, kai priimami sprendimai. Antra, ne
ðventieji puodus lipdo – puodai, kuriais taip ilgai ið tolo
groþëjomës, arèiau priëjus pasirodë esà gerokai paaiþëjæ, todël nepakanka juos nukopijuoti. Reikia patiems
sugalvoti, kas tinka, pritaikyti, o ko dar nëra – sukurti. Todël apþvelgiant praëjusius metus, daugiau minèiø kelia ne patys ávykiai, bet nuojautos tarp jø eiluèiø.

KAI GINKLAI ÞVANGA, MÛZOS TYLI
NATO byloje ekonomikos ir daug, ir maþai. Stojimo á
NATO tiesioginis tikslas – saugumas, o jis yra viena
svarbiausiø, taigi ir brangiausiø gërybiø. Apie tai maþai kalbama, nes jau nuspræsta – 2% BVP ið biudþeto
skiriama ðiai prekei nupirkti ir niekas rimtai nebesiginèija. Tuo tarpu apie narystës NATO pasekmes ekonomikai kalbama labai ávairiai – nuo teiginiø, kad tai
GUODA STEPONAVIÈIENË (g. 1969) – baigë VU taikomàjà
matematikà ir VGTU civilinæ inþinerijà. VGTU doktorantë.
Laisvosios rinkos instituto viceprezidentë.
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beregint atplukdys investicijø jûras, iki nulinio poveikio „árodymø“. Ir nesigilinant á ilgas skaièiø eilutes, galima pasakyti, kad didesnis saugumas teigiamai paveiks
ekonomikà – taikus bûvis yra pagrindinë þmogaus kurianèiosios veiklos prielaida, o saugumo praradimas niekais paverèia visus kitus veiksnius, kuriuos taip detaliai
ir atidþiai dabar studijuojame.

ATGAL Á EUROPOS CENTRÀ
Narystë ES yra kur kas daugiau iðkedenta tema, taèiau vis dar primenanti savaitæ neðukuoto kolio kailá.
Pagrindinë to prieþastis – paèios ES máslë. Senutë Europa kupina paradoksø: visi suvokia ir netgi kalba, kad
bendroji þemës ûkio politika yra neefektyvi ir diskriminacinë, taèiau ji lieka nepajudinta. Stabilumo paktas – dël ðaliø biudþeto deficitø apribojimo – aukðèiausiu
lygiu pavadintas kvailu vien todël, kad jo nevykdo átakingosios ES narës. Nuolat skambinama varpais, kad
menkai auga produktyvumas, taèiau vis daugiau srièiø stengiamasi harmonizuoti, naikinant augimo variklá – konkurencijà. Galø gale tuo metu, kai Konvente
diskutuojama, koks apskritai darinys bus ES, prieðkambaryje mindþikuoja bûrelis narystës kriterijus ávykdþiusiø, taèiau akivaizdþiai kitai svorio kategorijai
priklausanèiø naujøjø nariø. Nenuostabu, kad retorika
tampa vis abstraktesnë: procesai ir taip sunkiai prognozuojami, o èia dar reikia prognozuoti ir paèius prognozuotojus (o kur dar balansas tarp „dideliø–maþø“,
„ðiaurës–pietø“, „senø–naujø“ bei visi kiti?). Gana átikinamai skamba eurofilø paaiðkinimas, kad Europà reikia
ne suprasti, o mylëti (kaip ir Rusijà?), taèiau priimti
ekonominius sprendimus ðis poþiûris menkai tepadeda.
Todël nenuostabu, kad tie, kas gali ir kai gali, sprendimø nepriima, o ekonomika Europoje, nepaisant visø
jos madingø programø, velkasi tik koja uþ kojos – Europos Komisijos vertinimais, Euro zonos ðaliø ekonominis augimas 2002 m. siekë vos 0,8%.
Tai kodël gi Lietuva it stirna ðuoliuoja1? Todël, kad
smarkiai atsilieka. Pirma, veikti spaudþia gero gyvenimo pavyzdþiai – supanaðëjusiø poreikiø neatitinkan1

Oficiali BVP augimo prognozë 2002 m. – 51%.
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èios galimybës. Antra, bûnant toli, savos problemos kur
kas artimesnës nei bendrosios, todël pastarosios nepademonstruoja savo masto2. Treèia, savame kieme dar
yra kà veikti, nesusiduriant su Europos gero/pastovaus/
apdrausto/politiðkai korektiðko gyvenimo svoriu ir trapiais reformuotojø darbo árankiais (The Economist Vokietijos pensijø ástatymo naujà nuostatà, kuri leidþia
1% privalomosios ámokos nukreipti kaupimui, pavadino tremendous shift). Tikëtina, kad ðie metai yra paskutiniai, kai integracijos reikalus nagrinëjome tarsi ið
ðono. Kitais metais prapuls tokie patogûs argumentai
kaip „privalomi ES reikalavimai“, „Briuselio paliepimai“,
„jie ir mes“. Mes tampame jais, tais, kurie buvo svajoti
ir idealizuoti. Bet idealûs netampame. Aukðtas pareigûnas ið paties integracijos proceso sûkurio garsiai iðsakë daugeliui kilusià mintá, kad Lietuvos pakvietimo
deryboms proga pats laikas mums pagalvoti, ko mes
ten stojam.
Atsakymas tarsi akivaizdus. Mes ten stojame, nes
esame Europos dalis, todël ástojæ galësime ne tik bûti
Europoje, bet ir veikti joje. Taèiau nesu girdëjusi Lietuvoje në vieno politiko (analitikø – pasitaiko), kuris
iðsiduotø realiai suvokæs ES þaidimo taisykliø poveikio
mums neigiamas ar abejotinas puses. Bendra nuostata – ástokime, o tada þiûrësim (pro nustatytu marðrutu
riedanèio traukinio langà?). Santûriosios Estijos politikas Martas Laaras gruodá vykusios konferencijos Vilniuje metu nedviprasmiðkai teigë Estijos sieká ásitaisyti
prie pat vairo ir drauge su kitomis kandidatëmis bei
Didþiàja Britanija keisti kursà. Skaidrës su Sàjûdþio
vaizdais ðios kalbos fone buvo labai iðkalbingos.
O tuo metu teatre (Seime) Europos reikalø komiteto
vadovas bei Europos Konvento dalyvis demonstruoja
savo iðmanymà, cituodamas ávairiausius „buvimo procese“ liudijimus, taèiau tarp jø nerasi nei problemø, nei
jø sprendimø, nei Lietuvos þmoniø interesø, nei jos Vyriausybës pozicijos. Jeigu bûtum tikras dël kurso, gal
visai ir smagu bûtø taip keliauti, taèiau kursas kinta
vaþiuojant, o bëgiø vietomis nebëra. Todël negaila pinigø biurokratø kelionëms á Briuselá: juk turëtø bûti
kaþkur tie kareiviai, kurie nori bûti generolais, ir tie
keleiviai, kurie iðdrás vairuoti.

BARBARISØ SKONIS BE SIENØ
Kaip su melancholijos gaidele sakë vienas prancûzø
deðinysis intelektualas apie savo gimtinæ in this old socialistic country..., poþiûriai bei áproèiai kinta lëtai, greièiau kinta tik jø rûbai. Prancûzø mokesèiø mokëtojai
dosniai ðeria savo galingà valstybës maðinà, jø puikiøjø
paðtetø gyvulëliø augintojus ðeria ðiauriniø kaimynø
2
Apie tai liudija nulinës arba tik formalios diskusijos dël Europos
ateities, ypaè prezidentinës kampanijos metu.
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mokesèiø mokëtojai, o tie, kuriems numeta tik retkarèiais (pvz., geleþinkelininkai), iðalkæ streikuoja. Skandinavai net linksta nuo mokesèiø naðtos, jø biurokratai
nuostabiai efektyvûs, o visuomenëje kiekvienas sluoksnis gauna kokià nors specialià paramà, todël svetimø
pinigø neskaièiuoja. Olandai vieðai rûko þolæ, o britai
nori matuoti viskà svarais ir medþioti lapes su ðunimis. Tad kodël staiga lietuviai turëtø nustoti norëjæ ðlapios deðros, pigios elektros, degtinës ir kriminalø
puslapiø? Nenuostabu, kad ir kelius ðioms gërybëms
pateikti senieji naujieji socialdemokratai mato tuos paèius – paimti ir teisingai padalyti. Ilgai kurta ir aptarinëta, lapkritá patvirtinta Lietuvos ilgalaikës ûkio
plëtros strategija. Joje daug ádomybiø, taèiau èia noriu aptarti vienintelæ jos tezæ, – kad Lietuva eina gerovës valstybës sukûrimo keliu.
Visø pirma reikëtø ásiaiðkinti, kà reiðkia gerovës valstybë, nes, atrodo, visos, bent jau demokratinës, valstybës veikia dël pilieèiø gerovës. Negi þmonës rinks
valdþià, turinèià kitø tikslø? Taèiau „gerovës valstybës“
sàvoka paprastai vartojama pabrëþti valstybës, kaip gërybiø teikëjos, aspektà. Konkreèiai tai pirmiausia pasireiðkia dideliu perskirstymu per biudþetà. Didelis
perskirstymas per biudþetà reiðkia, pirma, didelius mokesèius, antra, valstybës administracijos, kaip iðtekliø skirstytojo, vaidmená. Juo daugiau lëðø perskirstoma
mokesèiais, juo daugiau sprendimø dël lëðø panaudojimo priima valdþia. Juo daugiau sprendimø ji priima,
juo daugiau bei detalesniø atsiranda taisykliø, kaip lëðø
gavëjai privalo elgtis, ir tuo didesnio reikia valdymo aparato. Visas ðis gelþbetonio statinys yra ið paþiûros stabilus (ne veltui kairieji mëgsta girtis stabilumu),
tvarkingas (paskaièius kandidatø á prezidentus programas, atrodo, kad tvarka yra pati geidþiamiausia vertybë Lietuvoje) ir sunkus. Ðio stiliaus pastato idealus
variantas yra socializmas. Puikus jo prototipas tebëra
Karaliauèiuje. Netiesa bûtø raðyti, kad stovi – jis smenga
á þemæ, lëtai ir uþtikrintai. Vakarietiðko socializmo pavyzdþiai suræsti ið geresniø medþiagø, ávairiau nudaþyti, pakvëpinti. Patogiuose namuose gyvenant jiems
gal tokio augimo ir uþtenka – skubëti nëra kur. Mûsø
daugiabuèiø gyventojams vargu ar taip atrodo. Ekonomikai augant po 1–2% per metus, po 10 metø gali tikëtis nebent sienas perdaþyti. Gerovë turtingose valstybëse
ir jø dabartinë ekonominë politika yra skirtingi dalykai. Gerovë ten buvo sukurta gerokai anksèiau, todël
dabar yra kà skirstyti. Mes skirstyti galim tik per trumpos antklodës bûdu. O jei dar norim po lygiai – në tos
paèios nebelieka. Kaip mëgsta sakyti pramonininkai,
aritmetikoje yra ne tik dalyba ir atimtis, bet ir sudëtis
bei daugyba.
Normalu, kad dairomës á kitus kraðtus, normalu, kad
norime mokytis ið kitø klaidø, taèiau nukopijavus vienà ar kità turtingø valstybiø sistemos elementà, mû-
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siðkës nepradës funkcionuoti. Tam suprasti pakanka
elementarios logikos: jeigu ruda meðka yra stiprus þvëris, tai nereiðkia, kad kiekvienas rudas þvëris yra stiprus. Taèiau logikai pritaikyti nepakanka elementaraus
noro. Nes juk taip norisi tikëti, kad uþkasus sidabriná,
iðauga pinigø medis. Kita vertus, patiems europieèiams
„gerovës valstybës“ nebeatrodo tokios geros. Visø pirma todël, kad sulëtëjus ekonominiam augimui, senka
dalytini aruodai. Valstybës nuo nedarbo ir skurdo gerai apsaugoti pilieèiai nebenori, o gal jau ir nebegali,
pulti á amþino netikrumo, rizikos ir atsakomybës stichijà – verslà. Prisiminus, kad prie gero greitai priprantama, o gërybiø troðkimai, atsieti nuo asmeniniø
pastangø, ribø neturi, tampa nenuostabu, kad suskilusios geldos perspektyvas áþvelgia ne tik Europos keistuoliai – deðinieji ekonomistai. Kita vertus, atsiranda
ir naujø problemø. Þmonës gyvena ilgiau, o dirbti nustoja panaðaus amþiaus, kaip ir anksèiau, didëja imigracija 3 . Ðie veiksniai iðveda ið rikiuotës pensijø,

sveikatos bei socialinës paramos sistemas – tas sritis,
kurios sudaro „gerovës valstybës“ „gerumà“. Sunku prognozuoti, ar politika spës pakisti prieð þlungant garantuotos gerovës mitui. Stebint ávykius Vokietijoje,
Prancûzijoje, Italijoje bei ES ðaliø virðûniø susitarimus,
nepanaðu, kad spëtø. Kaip ði problema spræsis „gerovës valstybëse“, priklausys nuo jø tradicijø, profsàjungø átakos bei þemiðkesniø veiksniø, tokiø kaip naftos
iðtekliai, svorio. Taèiau vienas klausimas lieka nepakenèiamai atviras – kodël mes Lietuvoje diegiame tas
sistemas, kuriø Vakarai nori, bet negali atsikratyti? Þinia, ávesti Sodros tipo pensijø sistemà ar Bausparkase
tipo bankus yra labai lengva ir smagu (tampi beveik
tautos gelbëtoju), bet iðeiti ið jø neskausmingai – praktiðkai neámanoma.
Ar svarstë apie tai Ilgalaikës strategijos kûrëjai? Manau, kad tikrai ne. Kam daug svarstyti, reikia veikti
pagal analogijas. Nesvarbu, kad paèios analogijos nebeþino, kur pasidëti.

3
Imigracija ekonomine prasme nëra vienareikðmis reiðkinys. Vienas problemas ji aðtrina (pvz., socialinës paðalpos dar neásikûrusiems
imigrantams, padidëjusi konkurencija atskiruose darbo rinkos segmen-

tuose), taèiau kitas – ðvelnina (pvz., einamosiomis ámokomis finansuojamø pensijø sistemø pajamø balanso).

Eglë Rakauskaitë. Gariûnai. 2002. Kadras ið videofilmo
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Negaliu èia neprisiminti kitos garsios strategijos –
„þingsnis po þingsnio“, kuri nors nebuvo strategija pavadinta ir formalumais apipinta, bet buvo realiai taikyta perëjimui ið planinës á rinkos ekonomikà. Ir tada
buvo aiðku, kad kirsti uodegà ðuniui savaitæ nëra pati
geriausia meilës gyvûnams iðraiðka, taèiau kai kurios
uodegos ir ðiandien dar tebetrumpinamos tokiais pat
metodais. Antai rimtais veidais þadama visiems kompensuoti reikiamus vaistus, padidinti pensijas nepakëlus
mokesèiø, garantuoti nedidëjanèias ðildymo ir kitø komunaliniø paslaugø kainas (tuo pat metu investuojant
á naujus árengimus). Kai kurie kandidatai á prezidentus
savo rinkimø programose tokio stiliaus paþadais buvo
itin iðradingi. Pavyzdþiui: „valstybës institucijos turi
garantuoti patenkinamà uþimtumo lygá“, „þemës ûká reikia paversti strategine ekonomikos ðaka“. Taip tiesiog
nebûna. Kad tai suprastum, uþtenka pritaikyti bent vienà ið veikianèiø dësniø – ribotø iðtekliø, Merfio, energijos tvermës ar suskilusios geldos – galima pasirinkti
pagal profesijà bei skoná.

KIENO MIÐKE KANKORËÞIAI?
Yra ir kitokiø dësniø. Kurie veikia atskirais laikotarpiais arba atskiroms þmoniø kategorijoms. Valdanèiosios koalicijos ideologai antai paskelbë ir eksploatuoja
naujà ekonomikos dësná: politikø priimami sprendimai
veikia ekonomikà taip, kad rezultatai atsispindi bendrojo vidaus produkto augime dar tais paèiais metais.
Ádomu pastebëti, kad ðis dësnis yra átartinai nesimetriðkas – apie já prisimenama tuomet, kai augimas yra geras, bet kai juo girtis nesinori, pritaikomas kitas dësnis,
kad ir apie tai, „kaip V. Landsbergis kolûkius sugriovë“.
Noru pasiþymëti neatsilieka ir opozicija. Deðiniosios opozicinës partijos, paèios auginusios pensijø reformà, bet
jos nepradëjusios, balsuoja Seime prieð, nors su argumentais, kad modelis teisingas, ið esmës sutinka.
Socialdemokratams valdyti teko savotiðkas metas.
Jiems ir pasisekë, ir nepasisekë. Pasisekë, nes ekonomika auga, biudþetas surenkamas, palûkanos krenta,
investicijø agentûros padidino Lietuvos reitingus, nebuvo ir, tikëkimës, nebus jokiø rimtesniø kriziø, Lietuva
priimama á NATO ir ES, Lietuvos pasiekimai ir derybininkai giriami visoje Europoje. Malonumas – gali
dþiaugtis savimi ir kitais. Dël tø kitø ir kyla problemø – juk norima dþiaugtis savimi, bet tenka dalytis su
buvusiomis vyriausybëmis, koalicijos partneriais ir tarp
partijø partijos viduje. Pritrûkus belieka pasiimti nuopelnø dividendus ið kitø, nuoðirdþiai nusistebint, kodël ekonomistai neraðo pagiriamøjø veikalø ekonomikà
uþauginusiai kairiøjø vyriausybei. Kita nesëkmiø prieþastis ta, kad ekonomikai augant itin matyti, jog jà stabdo nereformuotos sritys. Kad ir kaip apsimestum niekuo
dëtu, visiems aiðku, kad pakilimo metais tuo reikia uþsi-

22

imti. Ir Europos Komisija 2002 m. Lietuvos Integracijos paþangos ataskaitoje primena, kad „Lietuva turëtø susitvarkyti su konkurenciniu spaudimu Bendrijoje,
jeigu toliau bus dedamos didelës pastangos, ágyvendinant struktûrines reformas“. Nors jau seniai, bet vis
dar metas reformuoti socialinæ apsaugà, ðvietimà, sveikatos apsaugà, vieðàjá administravimà, þemës ûká. Ir
vieno ið ðiø sektoriø pakaktø, kad visa euforija dël ekonominio augimo iðgaruotø. Ne tik dël to, kad reformos
brangios ir daugeliui rinkëjø (ypaè kairiøjø) nesuprantamos. Ko norëti ið rinkëjø, jei autoriai dar neþino patys, kà reikia daryti, ir net nesirengia mëginti suþinoti.
Ðiam darbui vadovø bei vykdytojø nepakanka, reikalingi architektai. Þinia, architektas – tai profesija, kuriai reikia ir iðmanymo, ir minties dràsos. Architektø
Lietuvoje dirba daug, taèiau jie projektuoja namus, koncertus ir verslus, þvalgo ir bando Europos vandenis. Todël kultûra bei ekonomika auga ir europëja. O politikai
augti sunku – jai trûksta architektø, kurie norëtø kurti,
o ne uþsidaræ ramiai sau gyventi kaip Brazausko vyriausybë. Ne, ji nëra tokia bloga, kaip galima buvo manyti perskaièius programà. Taèiau jos pagrindinis
gerumas – nebandyti nieko pakeisti. Todël ten, kur politiniai sprendimai buvo priimti anksèiau, þmonës gali
produktyviai dirbti, bet kur nebuvo – nauja kokybë (o
daþnai ir viltis) neatsiranda. Kita vertus, nëra ko per
daug norëti – keisti socializmo uþaugintas struktûras
socialdemokratams nepriklauso pagal apibrëþimà.

DYKUMØ NËRA, BET STRUÈIØ PAKANKA
Nors tai neáëjo á jø planus, vienà reformà socialdemokratams vis dëlto teko pradëti. Sakau teko, nes ir
sprendimo priëmimo eiga, ir reformos mastas demonstruoja, kad tai reforma per prievartà. Turiu omenyje pensijø sistemos pertvarkà, po kurios nuo 2004 m. 2,5%
savo privalomojo socialinio draudimo ámokos þmonës
galës nukreipti kaupimui. Reforma, lipdyta ir bandyta
átikti Seimui net Trijø Vyriausybiø valdymo laiku, iðëjo
liberalesnë nei liberalø. Jei viskas vyks kaip numatyta, kairiuosius teliks pagirti, kad galø gale nebesiprieðino pripaþinti procesus, kurie jau prasidëjo, ir nepuolë
statyti naujø hidroelektriniø upei uþtvenkti.
Kita girnapusë, kabanti ant visuomenës kojø – sveikatos sistema. Skandalas dël skolø vaistø gamintojams
ðiemet privertë vyriausybæ apie ðià sritá prisiminti. Ne
apie tai, ar gydytojai gerai gydo, ar gauna reikiamà iðsilavinimà, ar deramai su pacientais elgiasi. Netgi ne
apie gydytojø atlyginimus – o apie iðlaidas ið privalomojo sveikatos draudimo fondo vaistams kompensuoti.
Ir nëra kà daryti – dël to nelemto kapitalizmo atsiranda vis naujesniø ir geresniø vaistø, jie kainuoja, þmonës nori jais gydytis, o mokëti pas mus uþ vaistus
neáprasta. Kairieji tikrai ne tie, kurie to pratinimo im-
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tøsi. Jie pasirinko kitus bûdus iðlaidoms valdyti – ávesti
kvotas. Jø esmë: ið deðimties susirgusiø devyni uþ „kompensuojamus“ vaistus beveik nieko neprimoka, o vienas – moka visà kainà. Tam vienam nepasisekë. Bet
kas gi daugumos kultûroje jo balsà iðgirs? (Svarbu tik
turëti rezervà patenkinti tiems, kurie turi Seimo pirmininko mobiliojo telefono numerá.) Tai daug patogiau
nei kitiems devyniems paaiðkinti, kad jie turi dalá primokëti. Taèiau ir kvotuotos iðlaidos lenkia pajamas (vëlgi dësnis: subsidijuojama prekë – visuomet deficitas).
2003-aisiais netruksime suþinoti apie naujas Ligoniø
kasø skolas. Tuomet tikëtinos dar grieþtesnës ir bûtinai administracinës priemonës, kurios balansuos biudþetà tyliøjø gyventojø bei vaistø gamintojø sàskaita.
Pastarosios palyginti su pirmosiomis gerokai didesnës,
taèiau laisvos á Lietuvà bûti visai neatveþtos. Todël esama rizikos, kad ðioje nedidelëje grieþtoje ðalyje neliks
dalies vaistø4. Sveikatos politikams gal ir visai patiktø – nëra vaisto, nereikia jo ir kompensuoti. Taèiau paklausa jau yra, ir taip lengvai jos neuþkiði. Èia ne þemës
ûkis, kurio nemokant/nenorint reformuoti nepatenkintiesiems tiesiog uþmokama („pastatysi skraidantá laivà?“ – „ne, nupirksiu“). Sveikatos sistemos vartotojai
yra visi Lietuvos gyventojai, todël uþmokëti visiems tiesiog nepakaks lëðø. Klausimas tik, ar ðiai vyriausybei
pavyks pabaigti valdymà, iki ðis kortø namelis galutinai subyrës. Jeigu ne, tai jiems nepasisekë, nes skraidanèio laivo jie statyti nemoka.
Þemës ûkis Lietuvoje artimiausiais metais nebus reformuojamas, – tai aiðku. Kaip minëta, dël to, kad ámanoma nupirkti. Ypaè ES fondams prisidëjus. Be to, ES
èia diktuoja madas, o joje, nepaisant Vokietijos ir Skandinavijos ðaliø pastangø, bendroji þemës ûkio politika
liko gyvuoti. ES fondø ásisavinimas yra naujas apsëdimas mûsø vieðojoje politikoje (beveik toks pat mistiðkas
kaip parama smulkiam ir vidutiniam verslui). Kaip ir
reikia tikëtis, paleistas gyventi jis mutuoja ir virsta siekiu: „paimkime kuo daugiau ið ES biudþeto“. Nesvarbu, kur tuos pinigus dësim ir kà ið to gausim. Ið pirmo
þvilgsnio daþnai atrodo, kad pinigø negali bûti per daug.
Ne, garsiai iðtarus „pakaks“, moliu jie nevirs, tiesiog
neefektyviai nukreips iðteklius (ir vietos finansø, ir þmoniø veiklos). O èia jau ir iki kukurûzø netoli. Tik ne dël
to, kad liepia, o tiesiog – kad subsidijuoja. Triukas, puikiai þinomas pardavimø vadybininkams – „ðventinë nuolaida tik jums“ arba „paskutinës minutës kelionë“ – ir
praradæs budrumà nusiperki, ko ðiaip niekuomet nebûtum pirkæs.

AMÞINAI BLOGI
Lietuvoje amþinai blogø dalykø rastume daug, ypaè
jei taip suformuluotà klausimà pateiktume sociologinei
apklausai. Taèiau keletas jø yra blogi ne dël vertinto-
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jø poþiûrio, o dël objekto prigimties. Tai – privatizacija,
biudþetas ir mokesèiai, – procesai, kuriuose vieni gauna, o kiti atiduoda. Ir niekas dar nesurado stebuklingos formulës, kaip tai padaryti neginèijamai „teisingai“.
Ekonominiam gyvenimui áprastà vasaros ðtilá ðiemet
paspalvino Maþeikiø naftos byla. Visiðkai dësninga ir
prognozuota, stebinanti nebent visuotine nuostaba ir
diskusijomis apie gerus ir blogus investuotojus. Ekonomine prasme investuotojas geras tas, kuris investuoja
su teigiama gràþa. Ðioje istorijoje mums turëtø bûti ádomesnis ne JAV bendrovës Williams International veidas, o mûsø ekonomikos strategø elgesys. Brazausko
vyriausybei pareiðkus, kad sutartis Lietuvai nëra naudinga, pamaniau, nejaugi galø gale pamatë tuos valstybës ásipareigojimus, kurie neturëtø bûti suteikti
jokiam investuotojui ið principo, kadangi griauna jo motyvacijà investuoti efektyviai bei paþeidþia kitø ûkio subjektø teises (konkreèiai: biudþeto ásipareigojimai
kompensuoti nuostolius, lengvatiniai Lietuvos geleþinkeliø bei Naftos terminalo paslaugø tarifai). Deja, sutarties blogumas Brazausko poþiûriu apsiribojo per
menkomis vyriausybës galiomis priimant sprendimus
dël ámonës valdymo. Tiesiog smalsu, kokie gi bûtø tie
sprendimai ðioms galioms esant. Tarsi nebûtø buvusio
ðimtaprocenèio valstybinio valdymo prieð privatizacijà ir iki ðiol tebesitæsianèiø bylø dël vagysèiø. Tokia pat
privatizacijos proceso samprata atsispindi ir daugumos
kandidatø á prezidentus programose: „privatizacija buvo
neteisinga“. – Kà daryti: „strateginiø bei infrastruktûros objektø valdymà palikti vyriausybës rankose?“ Kyla
naivus klausimas – kam tada apskritai privatizuoti?
(Þinau, kad dël áplaukø. Bet juk apie tai vieðai nekalbama – bûtø nekorektiðka.)
Finansiniai metai baigiami kitø metø biudþetu. 2003iøjø biudþetas pasiþymi tomis paèiomis ydomis kaip ir
ankstesnieji. Pirma, programinis principas taikomas tik
formaliai, o realiai biudþetas skirstomas ne tikslams
pasiekti, o áprastiniams asignavimø valdytojams finansuoti áprastinëmis proporcijomis. Antra, iðlaidos remiasi
biudþeto surinkimo prognozëmis ir nenumatytø jokiø
scenarijø, kas atsitiks, jei bus surenkama maþiau ar
daugiau. Treèia, ið biudþeto reformoms5 pinigai neskiriami, taèiau valstybës valdymui ir ávairioms rëmimo
programoms iðlaidos didëja. Ketvirta ir svarbiausia, nepaisant to, kad ir ateinantys metai veikiausiai bus „riebiøjø karviø“, biudþetas yra deficitinis (o tikëtis, kad
ekonomika augs taip puikiai septynis metus, nëra jokio pagrindo).
Naujuosius pasitinkam po mokesèiø revoliucijos.
4
Tai gali tapti visai realu po naujø Privalomojo sveikatos draudimo ástatymo pataisø dël vaistø kompensavimo dydþiø apskaièiavimo tvarkos.
5
Netgi pensijø reformà planuojama vykdyti tik ið Sodros biudþeto
pervirðio.
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Revoliucijos ne tiek dël tarifø (nors ir juos netrunka pajusti individualiai besiverèiantys bei daug investuojantys), o dël poþiûrio á mokesèiø taisykles. Iki ðiol lyg ir
áprasta buvo tikëtis, kad mokesèiø ástatymai taps tikslesni, mokesèiø administratoriø veiksmai – labiau prognozuojami, o mokëtojai galës bûti ramesni, kad netapo,
patys to neþinodami, ástatymo paþeidëjais ar kokiais
piktybiniais mokesèiø vengëjais. Taèiau naujieji mokesèiø ástatymai paraðyti kita dvasia, kuri turi ir visai realius pavidalus. Net gruodþiui besibaigiant ámoniø
buhalteriai tebespëlioja, kaip taikyti vienà ar kità nuostatà, ir laukia Finansø ministerijos iðaiðkinimø, kurie, pareigûnø teigimu, taip pat negalës bûti laikomi
oficialiais. „Bûkite kûrybingi“, sako inspektoriai finansininkams: skaitykite ástatymà ir já taikykite. Ir savininkams, ir vadovams, ir darbuotojams belieka tikëtis,
kad ðie nepaklausys. Taèiau tikriesiems kûrëjams nëra palankus nei naujasis darbo kodeksas6, nei pelno mokesèio ástatymas, nei nauja socialinio draudimo tvarka
savarankiðkai dirbantiems. Daþnai atrodo, kad manoma, jog kûrëjas negali dirbti savarankiðkai. Já bûtinai
turi samdyti solidi ir patikima institucija, kurios priþiûrimas ir saugomas (tuo ypaè pasirûpina naujasis darbo kodeksas bei profsàjungos) kûrëjas tvarkingai neðios
plytas suplanuotam Lietuvos BVP. Naujiesiems prasidedant, ið tiesø bûtø graþu palinkëti bûti kûrybingiems.
Taèiau visiems – negaliu. Juk turëti reikalø su kûrybingu finansininku yra didelë rizika, o su kûrybingu
valdininku – tiesiog bëda.

(NU)VAINIKAVIMAS
Prezidento ir savivaldybiø rinkimø agitacija ðiemet
sutapo su ðventëmis. Kadangi ðventines programas organizuoti, nepaisant to, kad jos ateina kasmet, mûsø
televizijoms sekasi kur kas prasèiau nei politines, joms
(televizijoms) tiesiog pasisekë. Dar labiau pasisekë
dël to, kad kai kurie kandidatai turëjo pinigø ir leido
juos bajoriðkai. Ar pasisekë rinkëjams, matysime kitais metais.
Ne vienas analitikas pastebëjo, kad prezidento rinkimai susilaukë daug didesnio dëmesio nei savivaldybiø
6
Pagal naujàjá Darbo kodeksà, pvz., darbdavys neturi teisës iðleisti darbuotojo neapmokamø atostogø, jeigu to nenumato kolektyvinë
darbo sutartis. Todël jei koks trijø plakatus paiðanèiø þmoniø kolektyvas norëtø iðleisti vienà pasitobulinti savaitei á Paryþiø, turëtø su-
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tarybø, nors tiesiogiai þmonëms rûpimiems dalykams
pastarosios daro gerokai didesnæ átakà. Tam yra ávairiø prieþasèiø, tarp kuriø viena esminiø – kompetencijø skirtumai. Savivaldybëse svarbu, kad komanda bûtø
pajëgi dirbti. Darbai èia – pakankamai konkretûs,
biudþeto iðtekliai – aukðtesnës valdþios nustatyti, o rezultatai – greitai pastebimi. Todël nëra vietos nei toli
siekianèioms vizijoms, nei globaliems uþmojams. Nëra tada ir kà smarkiai þadëti. Prezidentui – prieðingai.
Kadangi jis veikia kartu su visomis valstybës institucijomis, jo darbus iðskirti ir ávertinti labai sunku, o uþmojai pagal apibrëþimà yra platûs. Daþnai sakoma, kad
ekonomikoje prezidentas nieko nelemia. Netiesa, lemia.
Pirma, siûlydamas premjerà, antra, pasiraðydamas ar
vetuodamas ástatymus, treèia, inicijuodamas ástatymus,
ketvirta, vieðai reikðdamas savo pozicijà. Pastaroji funkcija yra ypaè svarbi visuomenëje, kurioje ekonominis
supratimas yra kaip tik tinkamas paþadams dalyti. Prezidentui Adamkui, iki ðiol labai sëkmingai vengusiam
naudoti ekonominá populizmà savo reitingui kelti, buvo
net sunku ásivaizduoti, kad taip apskritai galima elgtis.
Dabar lieka suvokti, koká destruktyvø poveiká tai turës.
Prezidento postas yra bene patogiausias ekonominiams
populistams: formaliai uþ ekonominius sprendimus atsakomybës nëra (nereikia sekti pajamø/iðlaidø balanso,
vykdyti reformø, tarptautiniø finansiniø ásipareigojimø ir pan.), o pareiga rûpintis þmoniø gerove yra. Tad
kodël gi nepagraudinus „vos egzistavimui pakankamomis pensijomis“, „uþsienin iðvykstanèiu jaunimu“, „prastai finansuojama policija“, „brangiais vaistais“ ir kitais
realybës aspektais? Ir ne tik rinkimø kampanijos metu.
Todël ne tik natûralu, bet ir labai protinga, kad rinkdami prezidentà þmonës domisi pretendentø asmeninëmis savybëmis, o analitikai – jø paþiûromis ir sveika
nuovoka. Kadangi kandidatø ekonominiø paþiûrø spektras gana siauras ir smarkiai pakrypæs á kairæ, jø sveikos nuovokos testas tampa vienu pagrindiniø kriterijø
apsisprendþiant, uþ kà balsuoti. Tai kodël gi ðá kartà
jis nepadëjo? Nemanau, kad vertintojams pritrûko sveikos nuovokos. Ne, tiesiog labai norëjosi pasidþiaugti karaliðkomis pilimis, nesvarbu, kad oro. Guodþia tik tai,
kad þmonës dar neprarado ágûdþiø skalbti geldose. G
daryti darbo sutartá su darbuotojo ir darbdavio derybomis, tarybomis,
patvirtintomis procedûromis ir kitomis teisinëmis pinklëmis, kuriø dalis
ástatymo numatyta, bet ðiandien dar net nepaskelbta.
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Po to, kai Lietuva gavo pakvietimà á NATO ir ES, vienoje baþnyèiø iðgirdau politiðkai gerokai angaþuotà pamokslà. Vienas kunigas dvylikos metø Lietuvos kelià
(tai tiktø visai Vidurio Europai) palygino su þydø iðëjimu ið Egipto nelaisvës, klaidþiojimu po dykumà, Paþadëtosios Þemës paieðka ir pagaliau – atvykimu á jà.
Klausiau pamokslo nusiteikæs kritiðkai – gal ir nederëtø Ðventojo Raðto suvulgarinti iki vieno konkretaus
istorinio epizodo; vis dëlto parapijieèiams turëjo bûti
aiðku, kad Vidurio Europos tautos savo strateginius tikslus, suformuluotus beveik prieð dvylika metø, pasiekë.
Dabar, pasak to paties kunigo, jau jos bus amþinai (sic!)
saugios ir turës garantuotà gerovæ.
Pamoksle neiðgirdau komentaro, kodël iðrinktoji Senojo Testamento tauta net ir Paþadëtojoje Þemëje negyveno amþinai laimingai. Neiðgirdau, kodël Egipto
nelaisvë netapo paskutine, kodël Paþadëtosios Þemës
statusà galima gauti daþniausiai tik kitø – neiðrinktøjø – tautø sàskaita. Ir pats amþinai laimingu likimu
netikiu. Taèiau supratau, kad minëto kunigo ir taip pat
ne vieno mûsø sàmonëje jau ávyko kaþkas, kas vadinama finalité politique, po ko belieka ilgai ir laimingai gyventi. O gyvenimas tæsiasi, ir istorija moko, kad visokie
„ilgai ir laimingai“ buvo palyginti trumpi istorijos epizodai. Lauktojo „paskutinio puslapio“ istorijos knygoje nëra – vis randasi kas nors, ko dar nebuvo...

I
2002 m. pabaigoje ið Briuselio pasipylë aibë liaupsiø
Vidurio Europos ðaliø adresu. Visà deðimtmetá kritikuotos dël silpnos ekonomikos, iðsikerojusios korupcijos, nevykusios administracijos, sovietiniø reliktø,
antisemitizmo ir kitø blogybiø, Vidurio Europos ðalys
ûmai pasirodë esanèios pasirengusios prisiimti NATO
narystës keliamus ásipareigojimus bei konkuruoti vieningoje Europos rinkoje. Kitais þodþiais tariant, pasirengusios bûti dalimi to pasaulio, apie kurá svajojo ilgais
Sovietø dominavimo deðimtmeèiais.
Vidurio Europos ðalys seniai laukë tokio sprendimo.
Laukë dar prieð deðimtmetá, pavargo nuo atidëliojimo,
buvo átrauktos á ilgas ir sunkias derybas dël narystës,
pasirengimo programas. Nueitas sunkus kelias. Ekono-
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minë ir politinë „Vakarø Europa“ ateina á geografiná mûsø
kontinento vidurá. Nors formaliai pakvietimas dar nëra
narystë, ja maþai kas abejoja. 2002-øjø pakvietimas bus
svarbesnis uþ fiksuotà narystës pradþià. Europos integracija ir euroatlantinë gynyba, taip ilgai bijojusios savo paèiø
plëtros, þengia bene radikaliausià integraciná þingsná.
Kodël gi NATO ir ES plëtros procesas vadinamas itin
ádomiu ir beprecedenèiu? Taip yra dël keleto prieþasèiø.
Pirma: Europoje, kurioje kaip niekur kitur politinës
problemos buvo spræstos ið jëgos pozicijø ir karo priemonëmis, radikalus pakitimas vyksta taikingai ir netgi savotiðku „bendru sutarimu“. Esama norinèiø
integruotis valstybiø, yra tam pritarianti integruota sistema, ir nëra politinës ar ekonominës jëgos, kuri tam
prieðtarautø. Vargu ar istorijoje taip kada yra buvæ.
Antra: kaip niekada iki ðiol politinis pasitikëjimas ir
politiniø paþadø vertë yra tokia didelë. Vidurio Europa daugiau nei deðimtmetá tikëjo paþadais bûti priimta á Vakarø Europà ir tramdë savo nacionalistines bei
populistines ambicijas. Þadëtojai formaliai niekuo nerizikavo, galëjo paþadus lengvai pamirðti, ir niekas jiems
nebûtø priekaiðtavæ, taèiau galiausiai paþadus ágyvendino, nors tai nedavë jokios ekonominës naudos.
Treèia: Vidurio Europos ðalys nuosekliai ágyvendino
pliuralistinës demokratijos, pilietinës visuomenës bei rinkos ekonomikos kûrimo programas, t. y. praktiðkai ágyvendino ekonominës ir politinës transformacijos teorijà.
Jei ir proceso pasekmës bus tokios, kokiø tikimasi,
ávyks geopolitinis virsmas. Dabar vartojamas sàvokas
„Vakarø Europa“ bei „Vidurio ir Rytø Europa“ turës pakeisti sàvokos „Vidurio ir Vakarø“, atskirai nuo „Rytø“.
Psichologiðkai suvokiamos Europos ribos eina Rytø
kryptimi. Maþa to, þvelgiant civilizaciðkai, pirmà kartà
á kaþkokius bendrus politinius ir gynybinius darinius
susijungia visa Europoje gyvenanti Vakarø krikðèioniø
bendruomenë. Uþ ES ir NATO ribø 2004 m. liks tik santykinai nedidelës Vakarø Ukrainos bei Vakarø Baltarusijos katalikø bendruomenës ir diasporos. Ðiandien dar
sunku pasakyti, kà visa tai galëtø reikðti XXI a. ar mitinio „civilizacijø karo“ akivaizdoje, taèiau europieèiai,
net ir nemëginantys akcentuoti savo prieraiðumo krikðèionybei, pripaþásta, kad tai, kas suvienyta, visais atþvilgiais yra Europa. Kas nesuvienyta, tokia Europa nëra.
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Nekelia nuostabos faktas, kad tokiai radikaliai permainai reikëjo ryþtis. Prieð gerà deðimtmetá manyta,
kad visas nedemokratinis pasaulis gali greitai tapti
laisvës, rinkos ekonomikos ir pilietinës visuomenës
prieglobsèiu, taèiau... netapo. Vos tuzinas ðaliø iðtvërë „pereinamojo“ laikotarpio sunkumus. Vakarø Europai reikëjo pagaliau pasiryþti pasakyti „taip“, ir ne taip
jau lengvai tas „taip“ atëjo, nes reiðkë aukà ar istorinæ
duoklæ Vidurio Europai. Buvusi SSRS sustojo pusiaukelëje ar gráþo á eurazietiðkà bei azijietiðkà prigimtá.
NATO plëtrà reiktø laikyti JAV strategine pergale.
Septynios ðalys, atëjusios á aljansà – tai septyni nedideli, bet ryþtingi amerikieèiø sàjungininkai. NATO plëtra ávyko visø pirma todël, kad jai pritarë ir net rëmë
JAV. Europos NATO valstybës iki paskutinio momento laikësi gana pasyviai ar net prieðiðkai plëtros atþvilgiu, ið paskutiniøjø iðnaudodamos visus ámanomus ir
neámanomus argumentus prieð. Naujoji NATO ir Rusijos partnerystë (impozantiðka, bet neveikianti) – tai
visø pirma reveransas Europos NATO valstybiø pusën.
Ko nors daugiau su Rusija negali norëti nei prancûzai,
nei vokieèiai. Tad europieèiai neturëjo kitos iðeities kaip
sveikinti aljanso plëtrà ir anonsuoti jà kaip bendrà visø NATO ðaliø projektà.
Plëtra vyko, kai Europoje vis rimèiau imta kalbëti apie
Europos saugumo ir gynybos identitetà, galintá tapti
NATO substitutu ar net alternatyva. Naujai pakviestos ðalys suvokia, kad apie daugiausia prancûzø propaguojamà Europos gynybà tik kalbama, tuo tarpu
NATO realiai egzistuoja ir funkcionuoja. Politinë analizë rodo, jog tolesnis mitinës Europos gynybos kûrimas
sulauks mandagaus naujai pakviestø nariø pritarimo,
bet ne nuoseklaus rëmimo.
NATO plëtra vyko ir tam tikrø þodiniø nesutarimø
tarp JAV ir Europos metu, tad tapo tam tikru simboliu – procesu, dël kurio Europa ir Amerika bent jau formaliai sutarë. Amerikieèiø ir vokieèiø pasiginèijimai,
vykæ daugiausia Vokietijos rinkimø kontekste, ið esmës nëra pavojingi Europos saugumui. Net ir þodþiais
nesutikdamas su JAV politika Irako atþvilgiu, Vokietijos kancleris realiai lieka vienas iðtikimiausiø NATO
idëjoms politikø – visi tai þino ir dël Schröderio ir Busho „debatø“ bemaþ nesijaudina.
NATO plëtra, kokiai buvo ilgai ir nuosekliai rengtasi, tikriausiai bus paskutinë Ðaltojo karo pabaigos plëtra.
Pasaulis þengia á XXI a. konfliktø epochà, kai grësmës
tampa jau ne geografinës, o funkcinës, kai ne formalus karinis pasirengimas ar ginkluotës standartai, o politinë valia taps svarbiausiu vienijanèiu veiksniu. Aiðku,
visa tai paradoksalu – po to, kai tiek daug pastangø ir
lëðø ádëta derinant standartus ir taisant teisinæ sistemà, svarbiausia pasirodo... noras bei ryþtas. Bûtent to
daug turëjome ir prieð deðimt metø. Galima sakyti ir
tai, kad mes buvome pakviesti á NATO senuoju stiliu-
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mi, o bulgarai su rumunais – jau naujuoju. Taèiau tai
nemenkina nei vienø, nei kitø ðaliø narystës.
Su ES kiek kitaip – techninio, politinio ir teisinio pasirengimo veiksnys pasirodë esàs ypaè svarbus.
Prie sveikinimø pakviestiesiems reikia pridurti, kad
paskutiniai derybø dël narystës ES mënesiai sukûrë
keistà ir, aiðku, labai neteisingà ES iliuzijà. Politikai,
þaisdami derybø procesu, átikino visuomenæ, kad Sàjungoje viskas matuojama tik pinigais, derybas dël kvotø
ir iðmokø vadino karu, kuriame visi nori tik kuo daugiau uþgrobti, karu, kuriame visi prieðai aplink ES katilà... Derybininkø atsitraukimai nuo maksimalistiniø
siekiø pradëti vadinti nacionalinëmis tragedijomis, o
pereinamieji laikotarpiai – didþiomis derybinëmis pergalëmis. Ið tikrøjø juk yra prieðingai. Derybø sëkmæ reikia
matuoti ne pagal maksimalias (neretai nepamatuotas)
fantazijas, o pagal dabartinæ situacijà (nulis naudos,
nulis iðmokø, nulis kvotø). Pereinamieji laikotarpiai –
tai ne laimëjimai, o valstybës impotencijos poþymiai,
tad jø gausa rodo veikiau nesugebëjimà. Skaièiavimai,
kiek eurø toje ar kitoje ðalyje teks vidutiniðkai vienam
gyventojui, – taip pat tik protus maiðantys veiksmai.
Juk daþniausiai didesnës sumos – ne derybinës sëkmës,
o ðalies skurdo ir problemø gausos rezultatas.
Galima teigti, kad Vidurio Europos ðaliø derybininkai, o gal ir jø kolegos ES, visiðkai nepasimokë ið ligðioliniø Sàjungos plëtrø. Niekas taip nesugadino ES
ávaizdþio kaip lemiami derybø etapai. Skandinavams
ar kokiems austrams tai gal ne taip pavojinga, bet Vidurio europieèiams, neretai tebemàstantiems amþinai
skriaudþiamø stereotipais, dabar tenka ið naujo aiðkintis, kas vis dëlto toji Europos integracija yra – vertybiø
aljansas ar pinigø maiðelis? Ar nekils pavojus dël savo
paèiø menkystës, paikystës ir momentinio godumo likti
ir vël uþ taip iðsvajotos Vakarø Europos ribø.
Tikra Europa – tai Vakarø ir Vidurio Europos sàjunga,
kuriai, nepamirðtant ávairiø ðveicarijø bei norvegijø, priklauso apie trisdeðimt valstybiø. NATO ir EU Europos
netrukus turi tapti sustiprintos „euro“ zonos ir Ðengeno
erdvës saugikliais, ir tikrosios Europos vaizdelis bus aiðkus.
Kaip tai bus ið tikrøjø, paaiðkës jau 2003 m., kai pakviestosios á Sàjungà ðalys suþais savo paèiø sumanytus referendumø ir kitø ratifikacijos procesø þaidimus.
Jiems sëkmingai pasibaigus, iðsvajotieji Vakarai jau nebus... JIE, Vakarai bûsime MES, mes – dalis to pasaulio, Paþadëtosios Þemës, kurios norëjome... su visu jos
þavesiu ir blogybëmis. Nemylima Rytø Europa su kiekviena diena bus vis toliau, gal uþ nematomos ribos, gal
net uþ naujos Uþdangos...

II
Kalbant globaliai – Europa turi þinoti ar bent numanyti, kokia nori bûti. Dabar negalima meluoti sau, kad
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nëra grësmiø, kad viskas gerai. Prieð dvylika metø Rytai
ir Vakarai nutarë, kad Europa yra „vientisa ir laisva“.
Tai buvo taip natûralu ir patrauklu, taèiau vientisa ir
laisva Europa ásivëlë á etninius vaidus, nutarë be reikalo
nemëtyti pinigø buvusiø Rytø rekonstrukcijai ir paèioms
vadinamosioms naujosioms demokratijoms apsispræsti, ko jos nori ið savo ateities galimybiø. Tik kai kurios
jø realiai pasistengë tapti panaðiomis á Vakarø valstybes. Nors „vientisos ir laisvos“ lozungas tebëra NATO
strategijoje, ne paslaptis, kad vientisa ir laisva Europa
baigiasi netoli Lietuvos sostinës.
Galimi keli „tikrosios Europos“ modeliai. Vienas jø
kalba apie tai, kad Europoje iðsiskirs integracijos „ðerdis“ ir periferija. Dalis ðaliø Europoje integruosis visais
ámanomais lygmenimis. Tai „ðerdis“. Kita dalis – Norvegija bei Rumunija su Turkija – niekada netaps ES, o
Ðvedija su Airija niekada netaps NATO ðalimis. Baltijos valstybës kartu su lenkais ir vengrais stengsis bûti
kiek ámanoma artimesnës „ðerdþiai“, nes jos tiesiogiai
priartëja prie kitaip besiintegruojanèios grupës – Rytø Europos. Skiriamoji linija turi bûti labai aiðki. Tokia aiðki linija buvo „geleþinë uþdanga“, tokia aiðkia
linija (nebûtinai konfrontacine, veikiau civilizacine) turi
tapti ir linija tarp besiformuojanèios Vakarø ir Vidurio bei visiðkai kitokios – Rytø Europos.
Galima ir euroatlantinë Europa, kurioje stiprës JAV
vaidmuo. Jis stiprës tuomet, kai stiprës eurazinës pusiau Europos civilizacinë grësmë. Politologai neneigia
ir galimos Europos–Eurazijos sandraugos, ypaè islamo
grësmës akivaizdoje, taèiau pripaþásta, kad daug lengviau, paprasèiau ir logiðkiau yra ásivaizduoti Europos
ir Eurazijos konfrontacijà, ðaltàjá karà ar bent jau ðaltàjà taikà, nei vaisingà bendravimà...
Konfrontacija su Rytø Europa ar likusiu pasauliu, be
abejo, pavojinga. Taèiau ir palikta pasaulio likimo valiai Europa gali paskæsti vidinëse identiteto paieðkos
problemose.
Ið pirmo þvilgsnio europieèiø identitetas taip gerai
iðtyrinëtas ir apraðytas, kad, regis, visi já supranta ir
þino, kà reiðkia bûti ne tik vokieèiu, belgu ar anglu, bet
ir apskritai – europieèiu. Taèiau Europos identitetas
tampa problema tada, kai reikia sukurti kà nors „ðvariai“ europietiðka. Neseniai pasirodæ eurobanknotai bando simbolizuoti kaþkà europietiðka, bet ne tautiðka.
Banknotuose pavaizduoti tiltai ir arkos, padedant kompiuteriui, virto neutraliais simboliais...
Nenuostabu, kad 2002 m. prasidëjæs Europos Konventas – diskusija apie Europos Sàjungos ateitá – tapo
vienu svarbiausiø forumø, galinèiu nuspræsti, kas laukia mûsø kontinento artimiausiais deðimtmeèiais. Ið
pradþiø atrodë, kad Konventas yra viso labo dar vienas
paplepëjimas apie niekà, kad Konvento iðvados taps
svarbios mëgstantiems svarstyti ir nieko neveikti pseudointelektualams... Taèiau dabar matyti, kad diskutuo-
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jama ne veltui – europieèiams nestinga idëjø ir vizijø.
Europà galima smarkiai modifikuoti. Problema taèiau
slypi jausminiuose dalykuose – projektuoti ateitá, priimti
sprendimus lengviau negu juos ágyvendinti. Europieèiai sukûrë racionalià verslo Europà, taèiau planuojama ðviesi ateitis gali bûti ne verslo ir ekonominës sëkmës
iðdava. Gali atsitikti taip, kad vël lems geografija ir jëga.
O jei taip, tai reikia suprasti, kad Azijos ir Afrikos problemos nëra visai ne mûsø reikalas.
Afganistanas, Irakas gal ir toli, taèiau Turkijos reikalai nëra ne Europos reikalai, kaip kartais europieèiams norëtøsi. Ið Kopenhagos ES virðûniø susitikimo,
per kurá mes gavome pakvietimà á Sàjungà, to pat tikëjosi ir Turkija. Turkijai reikëjo kaþkà pasakyti, nes visiðkas „ne“ jau nebeámanomas: turkai padarë daugiau
Europai, nei Europa dabar pasiryþusi padaryti Turkijai.
Turkija turi stiprià JAV paramà, tad ignoruoti Turkijà ðiandien vis labiau reiðkia ignoruoti paèias JAV.
Be to, ir europieèiams turi bûti vis aiðkiau, kad ignoruojant Turkijà, karas su terorizmu taip ir liks nekariaujamas, ir dël to terorizmas tik stiprës. Didþiausias
Europos pasiekimas yra tas, kad pati Turkija nori bûti Europa, tad ðio ðanso praradimas gali tapti labai brangiai kainuojanèiu istorijos momentu.
Europieèiø problema didele dalimi slypi bailioje hipokrizijoje. Niekas juk netiki Rusijos naryste NATO ar
ES, taèiau visi þino, kad reikia sakyti, jog ir Rusija gali, jei norës, kada nors ateityje tapti NATO nare. Apie
Turkijà to nesakoma, nors turkø (Osmanø valstybës)
átaka Europai istoriðkai gal daug didesnë nei Rusijos.
XX a. ji sukûrë modernias ginkluotàsias pajëgas, ástatymiðkai „ákalë“ europietiðkà gyvenimo bûdà, europietiðko tipo politines partijas. Briuselis niekaip nedráso
to patvirtinti. 2002 m. prie valdþios vairo stojusi moderni islamistinë partija taip pat deklaravo norà bûti
Europoje, bet Briuselis ir vël sugebëjo tik liepti laukti.
Turkija kovoja su kurdø idëjomis, bet nekariauja tokio neþmoniðko karo kaip Rusija Èeèënijoje. Bet Rusija „potencialiai gali“, o ðtai Turkija – negali. Turkija
kol kas neatrodo grësminga ir galinga, kad jai nebûtø
galima sakyti „ne“. Ne Kopenhagos kriterijai, o paniðka baimë, kad á Europà ateina neva ne Europos ðalis,
europieèiams atrodo pavojinga. Turkija nenori integruotis visiðkai, bet nori bûti naudinga Europai visus
bûsimuosius deðimtmeèius. Tik reikia mokëti ir jà suprasti. Tuo tarpu nesusikalbëjimas su Turkija, nenoras
þvelgti á Marokà ir Alþyrà, vien tik hipokriziðki reveransai Rusijai gali turëti kur kas liûdnesniø pasekmiø.

III
2002-øjø pabaigoje United Press International apþvalgininkas, komentuodamas metø ávykius, klausë –
ar þengdami á naujuosius metus jauèiatës kiek nors sau-
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gesni nei prieð metus ar kelis? Mes – Vidurio europieèiai – tokie gal ir jauèiamës, bet apskritai pasaulyje átampos þidiniø ir konfrontacijos linijø tik padaugëjo.
Amerikieèiø fizinë-karinë pergalë Afganistane nelikvidavo Al Qaedos, neoficialiomis þiniomis Osama Bin
Ladenas ramiai gydësi kepenø ligas viename ið Pakistano didmiesèiø ir reorganizavo apie deðimtá tûkstanèiø
savo organizacijos nariø. Po naujos teroristø atakos „rojaus saloje“ Balyje, Indonezijoje, tapo aiðku, kad bijoti
reikia visko ir bijoti vis labiau.
Besigydydami rugsëjo 11-osios þaizdas amerikieèiai
nutarë, kad terorizmas yra reiðkinys, kurá reikia likviduoti. Pasaulyje jo neturëtø bûti. Metams praëjus galima
tvirtinti, kad terorizmo problema kur kas sudëtingesnë nei atrodë. Vargu ar pavyks ðià problemà taip pa-

Vilniaus Rotuðë. 2002 m. lapkrièio 23 d.
Tomo Vyðniausko nuotrauka
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prastai panaikinti. Terorizmas darosi nauja blogio imperija, su kuria reikia iðmokti... sugyventi.
Terorizmo galimybë buvo numatyta strateginëse koncepcijose, tad jai savitai ir pasirengta. Apie terorizmà
primygtinai kalba ne tik paskirø ðaliø saugumo doktrinos, jis ávardijamas ir NATO strateginëje koncepcijoje. Tiesa, terorizmas – ne tiek geografinë, kiek funkcinë
grësmë. Negalima aiðkiai nurodyti, kuri pasaulio ðalis,
kuri pasaulio vieta yra prieðas. Þinia, Bin Ladenas
yra Saudo Arabijos karaliaus valdinys, savo planus
rengæs Vokietijoje, o teroristus treniravæs Afganistane.
Në viena ðiø ðaliø, kaip valstybë, nelaikytina Vakarø
prieðu, prieðas yra sistema.
Kai kuriuos terorizmo þidinius ar teroristø ákvëpëjus galima ávardyti. Amerikieèiai neabejoja, kad egzistuoja „blogio aðis“ – Ðiaurës Korëja, Iranas, Irakas.
Vienas „blogio aðies“ kûrëjø yra Irako prezidentas Saddamas Husseinas. Klausimas, bus ar nebus karas, gali bûti pakeistas klausimu, kaip
spræsti Saddamo problemà – toleruoti já, sugyventi
su juo, ar vis dëlto stengtis sunaikinti. Jei tai bûtø
paprastas klausimas, atsakymà jau turëtume.
Ðiandien gi atrodo, kad 2002 m. Bushas jaunesnysis taip ir nesiryþo imtis radikaliø þingsniø. Pasiteisinimas – 12 000 puslapiø Irako ginkluotës
ataskaita, kurià reikia perskaityti. Irakas – nelengvas uþdavinys: nelabai aiðku, kiek ir kas islamo pasaulyje já remia, neaiðku, kas yra kas tame
pasaulyje, neaiðkûs slapti jo ryðiai su Rusija, kuriai vis dar jauèiama didelë pagarba, sumiðusi su
baime. Kas gi tokie Irakas ir Rusija – politikos
partneriai, sàjungininkai, suokalbininkai?..
Vadinasi, sugyventi... vël susikurti dvipolá pasaulá, kuriame prieðprieða yra demokratija – autoritarizmas, Ðiaurë – Pietûs, krikðèionybë –
islamas? Tai, kà vadiname Vakarais, savo paèiø
gëdai turi pripaþinti, kad neturi aiðkios koncepcijos, kaip reikia elgtis su tuo mitais apipintu islamo ir Rytø kraðtø pasauliu. Terorizmo sàvoka
labai neaiðki ir daugiaprasmë. Kadaise teroristais buvo laikomi Menachemas Beginas ir Nelsonas Mandela, vëliau apdovanoti Nobelio taikos
premijomis. Ar Pakistanas, nuolaidþiaujantis Bin
Ladeno grupuotei, nëra tokia pati teroristinë valstybë kaip Irakas?
„Blogio aðies“ valstybës, regis, visai nesibodi tokios bûti. Ðiaurës Korëjos lyderis tyèiojasi ið visos pasaulio bendruomenës, o pastaroji nieko
negali jam prikiðti, nebent tik paraginti amerikieèius elgtis su „blogieèiu“ kiek galima humaniðkiau.
Netoli nuo Irako ir þydai su arabais, praëjusiais
metais eiliná kartà átikinæ pasaulá, kad permanentinis karas yra abiem pusëms priimtinesnis spren-
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dimas nei abipusë taika. Kiekvienai taikos iniciatyvai
atsiranda saviþudþiø teroristø grupë, kuri tas iniciatyvas sëkmingai likviduoja.
Praëjæ 2002 metai islamiðkà mitologijà gerokai pagyvino. Vël atgimë mitas apie nepaprastà islamo iðpaþinëjø konsolidacijà (o, kad taip su krikðèioniø vienybe!),
apie pasaulinæ islamo revoliucijà ir tikràjá þiaurøjá islamo veidà. Tokioje situacijoje nëra jokios alternatyvos
naujiems kryþiaus þygiams, kurie vien savo pavadinimu gerai dera civilizacijos raidos naujøjø viduramþiø
link koncepcijoje.
Pildosi ir Zbigniewo Brzeziñskio pranaðystë, kad islamo ir krikðèionybës sandûros regionas yra ne tik nesaugus, bet ir pavojingas. XXI a. kovotojai neáveikiami
jëga ir technika, nenuperkami gerove. Atrodë, kad nëra nieko geriau nei bûti stipriam ir turtingam. Dabar
pasirodo, kad stipriam ir turtingam bûti kaip tik nesaugu, – vertybe netapo nei demokratija, nei vieninga
rinka, nei globalizacija: laukiantys demokratijos ir rinkos triumfo vis labiau panëði á Becketo pjesës herojus.
Ekonomikos augimas, gerovë pasirodo esanti kur kas
menkesnis prioritetas nei politiniai siekiai, istorijos ir
kultûros puoselëjimas bei autoritarinës ambicijos.

IV
Rusija. Dar vieneri metai ðalyje, kurioje vyksta karas, kurios ekonominiai reikalai taisosi tik optimistø
vaizdiniuose, kurios prezidentas nenusileidþia ið populiarumo virðûniø.
2002 m. Rusija pergyveno savità savo rugsëjo 11-àjà.
Tai ákaitø tragedija Maskvos teatre – áþûli ir (visi pripaþásta) dràsi èeèënø kovotojø akcija, vos uþ keliø kilometrø nuo Kremliaus, nutraukta makabriðkos „ákaitø
vadavimo“ operacijos.
Tai ne ðiaip sau „nelaimingas atsitikimas“. Dël terorizmo definicijos nebeverta ginèytis, ji èia, beje, visai
nesvarbi. Svarbiau tai, kad èeèënai sugebëjo skaudþiai
smogti Rusijai paèioje Maskvoje, árodydami, kad net sostinëje, toli nuo Ðiaurës Kaukazo, Rusijos pilieèiai pagaliau privalo pajusti, jog ne ðiaip sau kaþkas vyksta
nuoðaliame Kaukaze, o jø ðalis – Rusija – ðiuo metu,
2002 m. rudená, dalyvauja kare. Karas vyksta ne taip
jau sëkmingai – þuvusieji skaièiuojami keturþenkliais
skaièiais, paèiame Kaukaze sproginëja netgi vyriausybiniai pastatai. Galiausiai nebesvarbu, kas kur laimi –
nesaugûs ir stipresnieji, ir silpnesnieji.
Ar tai, kad rusai jau ir Maskvoje nesaugûs, nepakeis
jø poþiûrio á Ðiaurës Kaukazo avantiûrà? Kol kas nekeièia. Prezidento Putino reitingas aukðtas, stipri parama karui ir net èeèënø kaip tautos likvidavimui.
Rusams vis dar reikia laiminèio prezidento, jie vis dar
tiki, kad Èeèënija, Gruzija, Ukraina yra pasaulyje tik
tam, kad Rusija galëtø realizuoti savo interesus.
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Rusijos politologø ir politikø pasisakymuose gausu
nuoskaudø dël to, kad ðalis iðgyvena daug nesëkmiø,
kad nepalanki jos geografinë padëtis... Rusijai blogi
laikai?
O kada buvo... geri laikai? Kokioje Rusijoje buvo gyventi gera, kokioje Rusijoje bûtø gera ir rusams, ir kitiems europieèiams?
Rusija nesukûrë savo sëkmës koncepcijos. Tai bene
vienintelë valstybë, kurioje nëra jokios aiðkesnio strateginës raidos plano. ES Konvente atvirai svarsto savo ateitá. Vidurio Europa ágyvendino savo strateginá
tikslà – tampa Vakarais, o Rusija?.. Galbût koncepcijos nebuvimas yra vienintelis kelias, kurá Rusija gali
rinktis. Pripuolami flirtai – tai su Kinija, tai su jau minëta „blogio aðies“ Ðiaurës Korëja, tuo pat metu prisipaþinëjimai, kad Rusija – Europos valstybë, – terodo
Rusijos politikos fragmentiðkumà bei aiðkesnës koncepcijos stokà.
Gal rusofilai, kartu su jais ir rusofobai, ims prikaiðioti man diletantizmà bei bandys árodinëti, kad Rusijos politika labai gudri ir suplanuota keletà þingsniø á
prieká, taèiau to gero plano kaip tik ir nematyti. XX a.
nebuvo Rusijai laimës amþius, nepaisant Sovietø Sàjungos fizinës didybës. Per du pastaruosius deðimtmeèius Rusija/SSRS buvo priversta daryti tai... kà
maþiausiai norëjo daryti: vienà po kito laidoti partijos
veteranus, desperatiðkai reformuoti komunizmà, sveikinti Vokietijos suvienijimà, Vidurio Europos demokratijas, pripaþinti valstybës subyrëjimà, NATO plëtras
ir t. t. Apibendrinus galima klausti, ar tokios ðalys kaip
Rusija apskritai turi galimybæ turëti savo strateginæ
koncepcijà. Rusija, kaip didþioji valstybë, nusilpusi didþioji valstybë, tiesiog neturi kitos iðeities, kaip tik reaguoti á tarptautinæ politinæ situacijà, kuri nebûtinai bus
Rusijai palanki.
Ne didþiosios valstybës yra laimingos tautos. Në viena
ið didþiøjø praktiðkai nesielgia taip, kaip norëtø. Dabartinë Europa sutvarkyta taip, kad joje triumfuoja nedidelës tautos ir maþos valstybës. Joje galima negraþiai
kalbëti apie prancûzus ar vokieèius, galima tyèiotis ið
anglø ar net ispanø, taèiau ðiukðtu negalima uþgauti
dano ar airio. Su lozungu „nemuðkit maþiukø“ nedidelës Europos tautos pasiekë galimybiø, kokiø neturëjo
niekad istorijoje. Jos gali vadovauti ES, vetuoti NATO
sprendimus, mokyti vokieèius ir rusus, kaip reikia gyventi... ir nieko. Dabar á Europà ateina dar geras tuzinas maþiukø – tiesiog „smulkiø grauþikø“, pasirengusiø
didingai ginti savo asmenines etnines idëjas. Prancûzas niekur nedings – jis turës sveikinti lietuvius su estais, vadinti juos artimais draugais, toleruoti Strasbûre
ir jø kalbà. Jei patys maþiukai neiðpuiks per greitai,
jie turës unikalià galimybæ bûti dideli toje turtingoje
ir laisvoje Europoje. Kol ta Europa gyvuos...
Ið viso ar gali baigtis tai, kas taip nuosekliai sukur-
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ta? Ar gali baigtis racionalus bei protingas ir drauge
laisva valia daromas Europos verslas? XX a., o ir iki
jo, Europa ir Euroatlantinë bendrija buvo svarbiausias
pasaulio kontinentas. XXI a. ne vienas þada pakrikðtyti
Azijos ðimtmeèiu, prognozuodamas èia svarbiausius pasaulio ávykius, svarbiausius konfliktus ir jø sprendimus.
Japonijos ir Pietø Korëjos ekonominiai stebuklai Azijos
svarbiausiu kontinentu nepadarë. Jau ne pirmi metai
kalbama apie Kinijos ir net Indijos potencialà. Apie azijieèiø darbðtumà ir konsolidacijà. Taèiau Kinijoje praëjusieji metai ir vël nieko ið esmës nepakeitë. Komunistø
partijos suvaþiavimas veikiau parodë, kad ateinanti
karta nieko nenori keisti. Kol kas Kinijos tvarkai gyventi gera, juolab stebint viltingà pasaulio bendruomenës laukimà.

V
Atrodo, kad Euroatlantinë bendrija kol kas gali miegoti ramiai: 38% pasaulyje sukuriamo „produkto“ tenka JAV, 24% – Vakarø Europai, na, dar 18% – Japonijai.
Bet padëtis finansø rinkose nestimuliuoja didelio entuziazmo ateièiai. 2002-ieji buvo jau treti ið eilës, kai
akcijø vertë pasaulinëje rinkoje krito. Taigi investicijø galimybës, globaliai kalbant, maþëja. Galima kaltinti
rugsëjo 11-àjà ir jos skaudþias pasekmes, taèiau nuosmukis prasidëjo anksèiau nei lëktuvai griovë Pasaulio
prekybos centro bokðtus. Investicijø specialistai atsigavimo nepranaðauja, reiktø dþiaugtis, jei 2003-ieji
nebus blogesni uþ buvusiuosius. Atrodo, kad realus
verslo ir ekonomikos pasaulis turi komponentø, kuriø
ekonomikos teorijos dar „nepriëmë domën“, tad ekonomikos tendencijø planavimas dar metams lieka nebaigtas projektas...
Kaþkas negerai su ekonomikos raidos prognozuotojais ir kaþkas nenumatyta teoretikø darbuose. Japonija
iðgyvena vienà rimèiausiø kriziø, Europoje euro ávedimas stebuklø nesukûrë, JAV ekonomika taip pat ne geriausios nuotaikos.
Afrika be krizës – tai science fiction. Argentina iðgyvena didþiausià ekonominá nuosmuká, nors nestinga jà
stebinèiø ekonomistø. Argentinos likimas gresia Venesuelai, Bolivijai, Peru ir Ekvadorui, neturi kuo pasigirti
net Lotynø Amerikos „stebuklas“ – Èilë. Netgi svajonës apie tai, jog pasaulis, tapdamas vis laisvesne rinka, vis labiau klesti, virsta niekais. Ekonomikoje ir toliau
niekas neaiðku.
Lotynø Amerikoje ekonomika ir politika tikrai neatskiriamos. Paskutiniame praëjusio amþiaus deðimtmetyje triumfavo demokratija, kuri dabar kuria sàlygas naujø
diktatûrø epochai. Demokratijos bangavimas tæsiasi.
Ir politinës pasaulio krizës 2002 m. liko neiðspræstos.
Diplomatai negali pasigirti praëjusiais metais pasiekæ
didesniø laimëjimø. Na, nebent viltingai pradëtos dery-
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bos Ðri Lankoje, kur tamilø sukilëlius su formaliosios
valdþios atstovais pavyko susodinti prie derybø stalo.
„Afganistano projektas“ nebaigtas, kaip nebaigti Vidurio Rytø, Kaðmyro taikos ir kiti realizuotini politiniai projektai. Vidurio Rytø taika, kaip ir Kaðmyro taika,
nebuvo pasiekta Ðaltojo karo metais. Atrodë, kad Ðaltojo karo sistema trukdë ar nebuvo tinkama joms spræsti.
Ðiandien jau aiðku, kad ir laikotarpis „po Ðaltojo karo“
yra visiðkai netinkama terpë spræsti Palestinos, Kaðmyro, Rytø Timoro, Tibeto, Èeèënijos ir dar daugelio
kitø klausimø.
Ðaltojo karo metais karas galëjo kilti dël ideologiniø
principø, tad ideologinis principas turëjo didþiausià vertæ. Po Ðaltojo karo didelæ vertæ turëjo ágauti pragmatiðka taika. Indijai ir Pakistanui Kaðmyras tiesiog...
garbës reikalas. Paradoksas, taèiau abi ðalys èia siekia
ne ginti ar iðkovoti teritorijà, o veikiau iðsaugoti garbæ.
Pats tinkamiausias garbës iðsaugojimo bûdas yra... nervø karas, neperaugantis á ginkluotà batalijà. Kaðmyras lauks, kol kas nors kitas atsiras vietoje Indijos ir
Pakistano, gal tik tada problema ar „problema“ spræsis
kaip nors tame–kitame kontekste.
Kokio Kaðmyro (taip pat Timoro ar Palestinos) reikia pasauliui? Tiesiog tokio, kuris netrukdytø ramiai
gyventi, – koks èia skirtumas, anot pragmatikø, – Indija ar Pakistanas já valdo, svarbu nebûtø karo, pabëgëliø ir visi galëtume ramiai sakyti, kad konfliktiðkumo
pasaulyje maþiau. Kokios Azijos mums reikia? Kad tik
netrukdytø Europai... Kokios Afrikos mums reikia? Nelabai kokios, nebent iðsaugojusios savo „neliestà“ gamtà,
reikalingà daþniausiai pasigërëti. Tûlas europietis neásivaizduoja, kad savo kontinentà padarë þavø ne saugodamas laukinæ gamtà, o jà keisdamas. Jei mums
afrikieèiai reikalingi tik kaip nacionaliniø parkø priþiûrëtojai, jie nerodys didelio entuziazmo demokratijai ir kitiems geriems europietiðkiems dalykams.
Globalizacija visiðkai netinka Afrikai, netinka teorijai,
kad ðiuolaikinës technologijos gali prikelti net ir labiausiai atsiliekanèias tautas. Gali, jei esama kokio nors
rimto poreikio, taèiau nei JAV, nei Vakarø Europa, nei
besivystanti Azija to nenori.
Ar nesibaigs globalizacija anksèiau negu sugebësime
jà suprasti?..

VI
Vidurio Europos ðalys galëtø kurti naujà pasaulá, taèiau tikriausiai jos to nelabai nori. Nori veikiau pabëgti
nuo realijø á savo senà saugià svajoniø Europà, kurià
saugotø 5-ojo straipsnio NATO, tarptautinë teisë ir pagarba gerovei. Pabëgti á senàjá pasaulá nuo gimstanèio
naujojo, kurio pavidalas ðiandien dar sunkiai apibrëþiamas. Iðëjimas ið Egipto nelaisvës tæsiasi, o Paþadëtoji Þemë – tokia, kokia ji yra, yra tik laikinai.
G
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Kriviø mokslas
TOMAS DAUGIRDAS

Prieð kurá laikà Ðvietimo ir mokslo
ministerijos Mokslo ir studijø departamentas paskelbë projektà „Dël periodiniø mokslo leidiniø ir moksliniø
monografijø paramos leidybai tvarkos“. Tik uþmetus aká, paaiðkëja, jog
jo tikslas paprastas: susprausti visus
Lietuvos mokslininkus á bendrà, „Lietuvos mokslu“ vadinamà, pintinæ, ir
jà, átempus visas Lietuvos mokslo finansavimo jëgas, perkelti á teritorijà,
vadinamà pasauliniu ar tarptautiniu
mokslu. Projektas taip pat iðduoda,
kad jëgos silpnos, pintinë labai sunki, kelias tolimas, tad ðià paþadëtàjà
pasaulinio mokslo þemæ pasieks tik
stipriausieji. Kitiems lemta bûti sutryptiems jos viduje ar iðbarstytiems
pakeliui. Ryðkëja, jog iki galo ir
efektyviai ágyvendinus ðá projektà,
Lietuvos mokslo nelaimëliø gretose
atsidurs humanitarai, taigi drauge ir
kultûrinis Lietuvos visuomeninio ir
politinio gyvenimo sluoksnis.
Ðtai vienas numatomø reikalavimø
periodiniams mokslo leidiniams, siekiantiems bûti finansuojamais: „leidinyje visi moksliniai darbai (iðskyrus
lituanistikos) publikuojami anglø
(iðimties atveju: prancûzø arba vokieèiø) kalba kartu pateikiant iðsamià
santraukà lietuviðkai“. Jei atsirastø
entuziastø, norinèiø humanitariniø
ir socialiniø srièiø periodinius mokslo
leidinius publikuoti lietuviðkai, „privalomas vienalaikis jø iðleidimas
anglø kalba“. Panaðus reikalavimas
keliamas ir mokslinëms monografijoms: „monografijos publikuojamos
anglø (iðimties atveju: prancûzø arba vokieèiø) kalba kartu pateikiant
iðsamià santraukà lietuviðkai. Humanitariniø ir socialiniø mokslo srièiø
monografijas publikuojant lietuviø
kalba privalomas vienalaikis jø iðlei-
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dimas ir anglø kalba“. Iðimtis daroma tik lituanistikos monografijoms.
Jos „publikuojamos lietuviø kalba pateikiant iðsamià santraukà anglø kalba, jeigu publikuojama anglø kalba,
tuomet iðsami santrauka pateikiama
lietuviðkai“.
Galima numanyti vienà prieþasèiø,
dël ko ministerija su viceministru
Rimantu Vaitkumi griebësi tokios
iniciatyvos. Valstybinis periodiniø
mokslo leidiniø finansavimas yra pakliuvæs á aklavietæ. Esama gausybës
moksliniais pripaþintø periodiniø leidiniø, puikiai atitinkanèiø anksèiau
nustatytus formalius moksliðkumo
kriterijus. Taèiau formalûs moksliniai ir kokybës (idëjø naujumo) kriterijai aiðkiai prasilenkia. Kokybës
kriterijai juk visuomet kyla ið gyvybingos mokslinës bendrijos, susijæ
su daþniausiai popieriuje neuþfiksuotu subjektyviu mokslininkø sutarimu ir nepasiduoda jokiems
biurokratiniams formalizavimams.
Ðiandien mokslininkai puikiai þino,
kurie jø srièiø leidiniai, daþniausiai
visiðkai atitinkantys formalius kriterijus, yra tokio prasto lygio, kad
juose gëdijamasi publikuotis. Tuo
tarpu esama kokybiðkø leidiniø,
netenkinanèiø jokiø formaliø moksliðkumo kriterijø. Tai ypaè bûdinga humanitariniams mokslams dël
jø paskirties ir tikslø specifikos.
Galbût kriterijø krizë,
iðtikusi mokslo vertintojus, skatina juos atlikti
senai þinomà triukà: nesugebant ar nepajëgiant
iðgenëti ligoto miðko, jis
iðkertamas visas bei laukiama pasirodant naujø
atþalø. Ðiandienos mokslo gyvenime tai reiðkia:

uþuot prisiëmus atsakomybæ uþ
mokslinio periodiniø leidiniø vertinimo kriterijø pobûdþio keitimà, jiems
suteikiamas naujas formalus aspektas, naiviai tikintis, kad taip pagerës
leidiniø kokybë. Turbût manoma, kad
lietuviø mokslininkai „pasitemps“,
kai suvoks, kad jø darbus gali skaityti plati tarptautinë mokslinë publika. Taèiau tai reiðkia, kad pradedama
apeliuoti á mokslininkø sàþinæ, nusimetant vertinimo atsakomybës naðtà.
Naujieji uþsienio kalbos reikalavimo kriterijai, ko gero, palengvintø
tiksliøjø mokslø atstovø gyvenimà.
Jie operuoja universalia kalba bei visai neprivalo rûpintis savøjø tekstø
kultûriniu prasmingumu. Humanitariniai mokslai neásivaizduojami be
kultûros, kurioje jie iðauga. Jø paskirtis yra kurti koherentiðkà humanitarinæ kultûrà. Ðios pamatas yra
tekstai, iðaugæ ið tos paèios kultûrinës terpës, vienas á kità nurodantys,
vienas kità analizuojantys, kartais
sutampantys ar atsiribojantys. Brandþià humanitarinæ kultûrà sudaro
skirtingo lygio tekstai, leidþiantys ugdyti skoná, kultûriðkai tobulëti bei
ágalinantys susiformuoti kultûrinës
veiklos vertinimo kriterijus. Tik tokioje ávairialypëje kultûros terpëje gali rastis ir vykti idëjø kaita, kurios
atgarsiai neiðvengiamai daro stiprø
postûmá ir platesniam politiniam bei
visuomenës gyvenimui.
Vieninteliu ðiuo keliu
humanitariniai mokslai, perfrazuojant dabartinæ biurokratinæ kalbà,
gali ádiegti savo pasiekimus ðalies ûkyje.
Niekas nesiginèys,
kad Lietuvos humanitarinë kultûra gana skur-
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AKADEMYBË
di: maþai sàðaukø tarp paskirø tekstø, aukðto lygio tekstus vis dar sunku átikinamai atskirti nuo prastø.
Visa tai rodo Lietuvos kultûrinio konteksto spragas. Taèiau ávedus naujus,
„tarptautinius“ moksliðkumo kriterijus, jo raida bus pasmerkta. Bus nutraukti ryðiai tarp Lietuvos kultûros
ir jà maitinanèiø humanitariniø
mokslø. Raðydamas straipsná uþsienio kalba uþsienio periodiniam leidiniui humanitaras mokslininkas, nors
ir svarstydamas universalias problemas, já skiria ne „globaliam“, o konkreèioje kultûroje ásiðaknijusiam
mokslininkui. Jis pabrëþia visai kitus dalykus, iðryðkina visai kitas
smulkmenas, negu tai darytø raðydamas lietuviðkai ir á lietuviðkà leidiná. Ir tai visai nesusijæ su kokybës
skirtumu. Norëdamas, kad jo idëjos
bûtø iðgirstos tam tikroje kultûrinëje mokslinëje bendrijoje, svetimos kultûros mokslininkas turi aptikti jos
klausos ypatybes ir prie jø prisitaikyti. Daugiausia, ko galime tikëtis ið
humanitarø, – kad jie sugebës kitose kultûrose kilusias idëjas kûrybiðkai ádiegti savojoje. Tik kûrybiðkai
savo kultûroje sukaupæ didelá idëjø
bagaþà, jie galës tikëtis bûti iðgirsti
ir uþ jos ribø, kaip specifinës, „kitokios“ kultûros neðëjai.
„Globalûs“ humanitarai paprastai
bûna vienodai nuobodûs ir neaktualûs visoms kultûroms. Ðiandien galima
aptikti vis didesná kieká moksliniø,
daþniausiai anglø kalba leidþiamø
leidiniø, neturinèiø jokio veido bei kelianèiø sunkiai suvokiamas, jokio
bendro atpaþástamo konteksto neturinèias problemas, iðdëstytas gana
prasta „tarptautine“ kalba. Tai daþniausiai Rytø ir Vidurio Europoje
leidþiami, tarptautiniais besistengià
atrodyti leidiniai. Jie atsiduria didþiøjø Europos bibliotekø lentynose,
taèiau ir ten jie priskiriami ezoteriniø moksliniø leidiniø kategorijai. Suteikdami tam tikros informacijos apie
procesus, vykstanèius ðiame areale,
jie nëra lygiavertë kultûros dalis tame areale, kuriame pasirodo. Jie ir
suvokiami kaip geresnis ar blogesnis
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mokslinis eksportas, greta vietinës
kultûriðkai aktualios humanitarikos.
Pasirodæs lietuviðkasis projektas apie
naujus mokslo leidiniø finansavimo
kriterijus verèia nuogàstauti, kad vienu mostu visas mûsø humanitarinis
mokslas gali bûti marginalizuotas.
Neaktualus tarptautinëje rinkoje, jis
bus visiðkai svetimas ir vietinëje.
Galima numanyti, jog tokios naujos
mokslo tvarkymo iniciatyvos nemaþà
dalá Lietuvos mokslininkø skatins
emigruoti. Tarkime, kuris nors ypaè
pagavus, atviras naujoms idëjoms
Lietuvos humanitaras tobulai ávaldys
kurià nors ið didþiøjø (anglø, prancûzø arba vokieèiø) kalbø, kartu ásigyvens á aukðtàjà ta kalba skleidþiamà
kultûrà. Jam tikrai neliks jokio intereso ðaknytis Lietuvos kultûrinëje erdvëje. Kas norës dëti kokiø nors
pastangø skurdþiai Lietuvos kultûrinei dirvai gerinti, kai galima prisiðlieti (ar sutelkti tam visas savo
pastangas) prie brandþiø kultûrø.
Juk turbût ne vienà Lietuvos humanitarà, apsilankiusá kuriame nors platesniame kultûriniame areale, apima
pavydas: svaiginanti natûraliai neduota galimybë raðyti gimtàja kalba
ir turëti gausybæ progø bûti iðgirstam.
Projektas verèia ðià galimybæ susikurti Lietuvos valstybës pinigais ir
lietuviðkosios kultûros plëtojimo
sàskaita. Tiesa, projektas numato, jog
monografijas ir periodinius leidinius
galima publikuoti lygiagreèiai ir lietuviø kalba. Taèiau akivaizdu, kad ðia
galimybe naudotøsi tik kultûros didvyriai, pasiðovæ neðti ðviesà „sermëginei“, nuo aukðtosios humanitarinës
kultûros sunkiai áveikiama praraja
atskirtai visuomenës daliai.
Pasirodþius projektui, pirmiausia
sunerimo Lietuviø kalbos komisija.
Kadangi projektas áteisinàs vienkalbystæ (anglø kalbos), o lietuviø kalbà
pasmerkiàs tapti, komisijos pirmininko profesoriaus Alberto Rosino
þodþiais, buitine arba turgaus kalba.
Neabejotinai svarbus kalbininkø argumentas, jog Lietuvos mokslà pavertus tarptautiniu, nebus turtinama
lietuviðka terminija, lietuvø kalba ne-

atsinaujins, ja nebus galima tinkamai
nusakyti „tarptautiniø“ procesø, þmonës bus izoliuoti nuo naujausios informacijos. Visi norime, jog lietuviø
pasaulëvaizdis bûtø ðiuolaikiðkas ir
kad jam formuojantis nebûtø statoma
jokiø, pirmiausia kalbiniø, kliûèiø.
Taèiau net ðis filologinis argumentas
giliàja prasme nëra humanitarinis.
Net idealiai sulietuvinta kalba paraðytas tekstas gali likti „tarptautinis“
kultûriðkai, jei lietuviðkoje kultûrinëje sàmonëje nebus parengta dirva
jam prasmingai priimti bei nebus
iðugdytas sugebëjimas já ávertinti.
Ðiuolaikiniame informacijos ir þiniø
amþiuje kaip tik kasdienë humanitarinës kultûros pastanga yra ypaè
svarbi. Ji atveria kelius, parodanèius,
kaip ðià informacijà galima kultûriðkai
prasmingai rûðiuoti, kartu nutiesia
tiltà tarp lietuviðko ir „tarptautinio“
pasaulio, pirmajam garantuodama
prasmingà iðlikimà. Lietuviðkà aukðtàjà humanitarinæ kultûrà priverstinai pavertus „tarptautine“, neiðvengiamai taps beprasmiðki naujosios
informacijos priëmimo bûdai, lietuviðkoji kultûra bus pasmerkta radikaliai izoliacijai arba iðnykimui.
Ágyvendinus numatytà projektà,
kultûra Lietuvoje, pirmiausia aukðtoji, mokslinë, anksèiau ar vëliau pradës skaidytis ir irti. Taps neámanoma
susiðnekëti, pavyzdþiui, humanitarams su socialiniø mokslø atstovais.
Jie nebus suinteresuoti kurti bendros
kalbinës ir kultûrinës erdvës, kiekvienas paskira laisvai pasirinkta
„tarptautine“ kalba samprotaudamas
kitam nesuprantamais burtaþodþiais.
„Tarptautine“ tapusi aukðtoji mokslinë kultûra grieþtai atsiskirs nuo
kasdienës visuomenës kultûros, taps
jai svetima bei skatins stiprëti ezoterinei „vietinei“ kultûrai, o gal net ir
„mokslui“. Gali bûti, kad greit taps
neámanoma kalbëti apie tokius ðiandien dar prasmingus dalykus kaip
„Lietuvos mokslas“ ar „Lietuvos kultûra“: juos kurti bus palikta vietiniams
alchemikams, astrologams, ávairaus
plauko pseudomokslininkams bûrëjams bei pasiskelbëliams kriviams. G
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JUOZO KELIUOÈIO 100-MEÈIUI

ÞMOGUS ANT MINOS
Ið atsiminimø apie Juozà Keliuotá

Jonas Juðkaitis

Bendrauti su Juozu Keliuoèiu man teko 1958 ir 1959
metais, kai 1958–1962 m. dirbau „Literatûros ir meno“
redakcijoje, ið jø 1958, 1959 ir 1961 m. svarbiausiame –
literatûros ir kritikos – skyriuje.
Skyriaus vedëjas Zakarijas Grigoraitis tvarkë vedamuosius, didþiuosius straipsnius ir literatûrines diskusijas. Antras literatûrinis darbuotojas Juozas Kirkila –
visas originaliosios literatûros recenzijas, kalbos dalykus
ir smulkesnæ polemikà aktualijø temomis. O man teko
groþinë kûryba, poezija ir proza, groþinës kûrybos vertimai, verstiniø knygø anotacijos ir visa literatûrinë kronika Lietuvoje bei uþsienyje, prasëdint kaip redakcijos
atstovui kiekviename renginyje ar susirinkime (iðskyrus uþdarus partinius).
Vienà 1958 m. pavasario dienà ið pirmojo aukðto, kur
buvo literatûros ir kritikos skyrius, braunuosi su popieriais pas redaktoriø, pro kitus kabinetus, pristojusius interesantø antrame aukðte, neatitraukdamas akiø
nuo sklaidinëjamø lapø. O redaktorius Vacys Reimeris
pro atviras duris, taip pat nepakeldamas akiø nuo savo
taisinëjimø, kairëje rankoje laikydamas cigaretæ, deðine,
su plunksnakoèiu, parodo:
– Duok jam darbo.
– Kam?
– O tam, kur nuëjo. Ar nematei, kas nuëjo?
– Ne.
– Tai pamatysi.
Atsisukdamas spëju pamatyti pro uþsitrenkianèias
duris ið sekretoriato padà, skverno kraðtelá ir plaukø.
Dar buvo daug dienos, bet pas mane á skyriø neatëjo
niekas.
Kartà numerá atidavæ sëdime su Kirkila, jis uþ Grigoraièio stalo, að prie jo stalo. Staiga Kirkila paðoko,
su jam nebûdingu þvalumu pasitempë ir iðsitiesë kaip
kareivis:
– Tai pas mus atëjote? Praðom, praðom sëstis. Gal
paraðysite kà nors?
Nerangiai pasisuku, nesitikëdamas staigmenos – sveiJONAS JUÐKAITIS (g. 1933) – poetas, vertëjas. Nacionalinës
premijos laureatas (1989).
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kinasi su tamsiai apsirengusiu garbanotu mano ûgio
vyru, prie ðono prisispaudusiu pluoðtà spaudos. Kaip
jis èia pro mane atitykino, në nepajutau. Pasisveikinæ
abu atsisëda, bet Kirkila tuojau ir vël paðoka:
– Ar nepaþástami? Èia Juozas Keliuotis, gal girdëjai?
Susipaþinkite. Jis leido „Romuvà“. – Paskutiná sakiná
iðtarë nei ðiaip, nei taip. Gana keistokai.
– Man labai malonu, – sakau, kai atsistojæ spaudþiame
rankas. – Nuostabiau bûtø, jeigu kas Keliuoèio bûtø negirdëjæs, negu girdëjæs. Jis leido „Naujàjà Romuvà“, o
að skaièiau. Perskaièiau visà ir dabar paskaitau.
Juodu patyliukais ðnekuèiuodami sëdasi, o að einu
su reikalais á virðø. Po tokios staigmenos. Prie to antrojo
lango nuo raðytojø sàjungos durø, prie radiatoriaus, nuo
pat ðitos dienos Keliuotis vëliau pas mane ir sëdëdavo.
Po supaþindinimo á kelintos dienos galà, kai visiems
apsidirbus daþniausiai likdavau vienas, Keliuotis ir atëjo – atsisëst á tà këdæ.
– Tai matot... Matot, – tarë man ðypsodamasis. – Leidau, redagavau, sukausi, kiek valiodamas, kad þurnalas nesustotø, kad tik kas remtø, visko maèiau, viskà
atidaviau, në vieno neatstûmiau, o dabar pats vaikðtau be darbo ið vietos á vietà. Visi mandagûs, visi malonûs, o kai reikia – vengia visi, palieka vienà. Be darbo,
be vietos, – iðsipasakoja greitakalbe ir tyli rûkydamas,
nuleidæs galva. Supratau, kad redaktoriaus þodþius dël
darbo tada iðeidamas nugirdo. Koks tik buvo per tuos
dvejus metus, kiek atsimenu, bet nuolat rûkë ir juokavo, ið kitø iðsiskyrë kultûringa laikysena ir ðviesia nuovoka apie viskà.
Sëdëjo smulkiai garbanotais plaukais, kiek praretëjusiais ant virðugalvio, nuo amþiaus drimbanèiais þandais ir tragiðkais melsvai rausvo veido bruoþais. Jaunas
buvau, tokiø metø þmonës tokiam atrodo pagyvenæ, bet
nepajëgiau, gal ir nenorëjau spëlioti, ar atrodo savo metø, ar jaunesnis, ar senesnis.
– Pirmiausia sakykite, ar tà darbà tikrai norite dirbti.
Laikraðtis ne tiek mano, kiek að jo darbuotojas. Geriausia,
kà èia turiu – tai reikia vertimø. Galima versti ið bet kokios kalbos, nebûtinai ið originalo, galima ið rusø, nes
ir taip mums tinka. Jûsø skoniu pasitikiu, o kad nebûtø nuostoliø, jeigu kà savo nuoþiûra surasite, ateikite
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á redakcijà, suderinsime su valdþia, kad ji, apsigalvojusi
nespausdinti, uþ darbà sumokëtø, – pasiûliau. – Dar –
iðeina gerø verstiniø knygø. Jeigu beskaitant kiltø mintis, paraðykite keliø puslapiø anotacijà, kad ir kiti perskaitytø.
Keliuotis kalbëdavo nuoðirdþiai, kultûringai, kada
tik ateidavo, – vis ne tuðèiomis rankomis arba su naujienomis.
Pavyzdþiui, atsineða Vladimiro Paðutos knygà „Lietuvos valstybës susidarymas“, pasirodþiusià 1959 m.
(1971 m. iðleista „Minties“ su autoriaus pakoregavimais):
– Ar matët?
– Ne tik. Pats ir turiu.
– Nuostabi, puiki knyga. O kà mûsø istorikai daro? –
karðèiuodamasis varto, akis prikiðæs þiûri, nusiima akinius ir vël uþsideda. – Kokia bibliografija gale pridëta!
Jei kitko nebûtø, ko verta vien pati bibliografija! Surankiota, suraðyta viskas, net ið emigracijos. Net Zenonas Ivinskis. Kas nieko neþino, gali dabar pats ieðkoti
ir suþinoti.
Vakaruose tada iðgarsëjo pasitraukæs tapytojas Petras Kiaulënas.
Atneða kaþkà, nelabai dabar atsimenu, ir tapytojo Petro Kiaulëno, pasakoja:
– Já daugiau vertina europieèiai negu lietuviai. Padarë vaikà italø milijonieriaus dukteriai, – juokiasi, –
tai turi geras sàlygas. Vien talento neuþtenka...
Kalbamës apie Pranà Domðaitá. Paskui apie Jonà Rimðà, anot Keliuoèio, Pietø Amerikoje sukûrusá visà tapybos mokyklà – rimðizmà. O kartà, atëjæs Katherine
Mansfield novelës „Aktorë“ vertimo reikalais, tarë:
– Na, jûs man sakykite, kà jûs èia veikiate, tiek þmoniø, dvideðimt penki, dirbate palinkæ, iðleidþiate du lapus, kuriuose nëra ko skaityti. Að vienas, su padëjëju
leidau, tø, kuriais pasitikëjau, viskà pasiraðydavau neskaitæs. Visai nedirbau.
– Todël ir buvo ko skaityti. Nes praleisdavote. O mes
sëdime palinkæ, kad nepraleistume. Kas praleista? Niekas. O kas nepraleista? Viskas, – nusijuokiau. Juokësi supratæs ir Keliuotis.
Kiek atsimenu, kai atsineðdavo kokià knygà, atsiverèia, kà nors paskaitæs, tuojau:
– Paradoksas!
Tø paradoksø susiþavëjæs ieðkodavo – ypatingø groþio ir proto deriniø. Man labai patiko Samuelio Becketto
pjesë „Belaukiant Godo“. O Keliuotis pirmas rimtai papasakojo apie autoriø, kad Beckettas yra katalikas, kitoks negu kiti absurdo autoriai. Ðiaip negalëdavai ið
sovietiniø pristatymø susigaudyti. Be to, apie koká religingà Georgesà Rouault, art nouveau arba apie prancûzø katalikus konvertitus ir nebuvo daugiau su kuo
pasiðnekëti, kaip su Keliuoèiu.
1959 m. pavasará sukako 20 metø nuo Oskaro Milaðiaus mirties. Keliuotis ðaltà dienà atëjo, apsivyniojæs
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raudonà ðalikà iki ausø, praskyræs paltà, ið kaþkokiu
viralu apsilietos paskvernës, radæs mane vienà, padëjo ant raðomojo stalo graþiø vokø – prancûzø kalba:
– Gavau kvietimø atvykti á Prancûzijà, á Milaðiaus
minëjimà, – tarë iðimdamas ið jø áspûdingai atrodanèius laiðkus ir pradëjo pûsti uþtekëjusias panages, pas-

Juozas Keliuotis. 1973 m. vasario 27 d.
S. Paulausko nuotrauka. LNM ikonografijos skyrius

kui muðti nuðalusias rankas á peèius, kaip veþikas, –
Ne Venclovai, ne akademikams siunèia, o man...
Þiûrime vienas á kità.
– Ar vyksite? – sakau ðypsodamasis.
– Tai matot. Matot... Koká supratimà jie turi apie mûsø
gyvenimà. Kas dabar iðleistø Keliuotá á Paryþiø?
Abiem kvatojantis, sëdasi prie radiatoriaus, ðildosi
pridëjæs deðinæ aká.
– Bet vis tiek graþu, – sakau, – jums siunèia, o ne kitiems, palaiko nors graþus prisiminimas.
Milaðiaus buvau skaitæs visa, kas iðversta lietuviðkai ir kas apie já paraðyta, o Keliuotis pasipasakojo apie
savo paþintá su Czesùawu Miùoszu.
Kai Maskvoje buvo smerkiamas Borisas Pasternakas
uþ Nobelio premijà, að su Keliuoèiu redakcijoje pasiðnibþdëdavau, kad Pasternako persekiojimas yra kaip
Nikitos Chruðèiovo grasinimas visà Europà su tankais
pervaþiuoti iki Portugalijos vakariniø pakranèiø.
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Knygoje „Dangus nusidaþo raudonai“ Keliuotis taip
koneveikia Antanà Venclovà, Teofilá Tilvytá ir Juozà Baltuðá, jog kartais gali atrodyti, kad kitos sudëties komisija jo ið raðytojø sàjungos po karo bûtø nepaðalinusi.
Lyg jam bûtø netekæ matyti nuotraukos, dabar ádëtos
ir á Juozo Starkausko knygà „Èekistinë kariuomenë Lietuvoje 1944–1953 metais“ (p. 176) – uþ kokiø enkavedistø nugarø tik antroje eilëje stovi SSRS Aukðèiausiosios
Tarybos deputatai Antanas Venclova ir Kipras Petrauskas... Lyg jam bûtø nekilæ spëliojimø, ar turëjo slapyvardþius 1941 m. komunistø iðveþti á Sibirà, o 1945 m.
sugráþæ komunistinei raðytojø sàjungai á sekretorius Augustinas Gricius ir á konsultantes Valerija Valsiûnienë. Lyg nebûtø bylose dokumentø, kaip cirkuliavo
praneðimai nuo Tolimøjø Rytø iki Baltijos jûros ir atgal, norint suþinoti, kur kokio iðveþtojo paliktas giminë, su kuo dainavo antitarybinæ dainelæ ið gauto laiðko...
Kadangi pasakoju ne preciziðka eilës tvarka, nes viskà
tiksliai po tiek metø sunku atsiminti, svarbiau nupasakoti patá atsiminimà, ne ðios dienos poþiûriu, tai prisipaþinsiu, kad 1958 m. gale ar 1959 m. pat pradþioje
man Keliuotis buvo ávaræs baimës.
– Sakykite, kaip jûs patekote á ðità mëðlà? – paklausë mane skëstelëjæs rankas á ðonus ir á virðø. – Juk jûs
ne toks, kaip visi.
Kas tas mëðlas? Raðytojø sàjunga? Redakcija, kurioje
ðnekamës? Kokie nors intrigantai, já apsupæ ir mane
paskalomis apipainiojæ? Jeigu vien mëðlas, tai ko jis
pats á já lenda?
– Tai beprasmiðkas klausimas, – pradëjau atsipeikëti, – toks pat, jeigu að paklausèiau, kodël jûs pasilikote. Ðitame mëðle... Að ne raðytojas, rytoj galiu atsidurti
kaþin kur. O, be to, gal dël kokiø apsirikimø suskausta giliau ir man, ir jums.
Kad èia daug mëðlo, anot jo, maèiau ir pats, vengdavau net kaiðioti rankà. Taèiau... að èia sëdþiu.
Keliuotis þiemà besiskøsdamas juokdavosi ir prie radiatoriaus ðildydavosi apledijusià galvà:
– Susergu savo bute. Dienà iðeinu á gatvæ, vaikðèioju, kur nors nuëjæs pasiðildau, o naktá, parëjæs á ðaltá,
susergu. Kiti persiðaldo lauke, o að – savo bute.
Juokdavausi ir pats tylëdamas. O kà galëjau atsakyti,
jeigu ir pats gulëjau ant grindø prie peèiaus Poðkos
gatvëje, kur ðalome susiradæ kambará su istoriku Algiu
Baliuliu pas lenkà Jeþá Kimbarà dar tinko nenuvarvinusiame mûre? „Kaip jûs patekote á ðità mëðlà?“ – skambëdavo ausyse nugrimztant á miegà...
Kartà siautë pûga. Iðlipau ið troleibuso á Þvërynà pësèias eidamas pasiþiûrëti. Patraukiau namo tiesiai per
darþus, maþdaug ties dabartiniu ekskomisarø biuru.
Pûga, panaði á suomiðkà pirtá. Þmogaus ûgyje per ðaltà, baltuojanèià, suveltà á milà sniego miglà nieko nematyti, aukðèiau – sûkuriuoja skystos snieguoliø ûkanos. Kiek praskaidrëja – ir vël neries á suomiðkà pirtá.
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Poðkos gatvëje pamaèiau sunkiai svyruojantá tamsø
siluetà. Kuo artyn link jo, tuo ryðkyn: siûbuoja þmogus. Vienplaukis, paeina kelis þingsnius, stabteli, vël
kelia kojà, sunkiai alsuodamas. Manæs, turinèio deðimtmeèiø praktikà einant per pûgas, neapgausi: pustomas
sniegas lyg smëlis neleidþia jam pasispirti á þemæ, prieðprieðis dygus vëjas prilaiko uþ skvernø, á burnà pradeda rinktis seilës, rodanèios, kaip veþa ðirdis. Nuo ilgo
ëjimo. Þmogus, prisikasæs prie mûsiðkio mûro, nusiðlapino aukðtos lentinës tvoros pavartëje, pastovëjo, atsirëmæs á kaðtanà ties akademiko Bieliuko namu, ir vël
pasijudino á vakarus „Muþiko Þemaièiø ir Lietuvos“ autoriaus gatve. Beveik pasivijæs, pro ðviesesná sûkurá
pamaèiau – Keliuotis! Paniro á sniego suomiðkà pirtá,
o að atsikëliau lentinius vartus á mûsø buveinæ pas
Jeþá Kimbarà.
Keliuotis nepaðykðtëdavo man papasakoti ir juokø.
Kaip romanistas Jonas Marcinkevièius á „Naujosios Romuvos“ redakcijà atëjo su klumpëmis, plaukais apaugæs, kaip reikëjo slëpti iki tamsos, nes buvo uþdrausta
su klumpëmis pasirodyti Laisvës alëjoje. Policija gaudydavo, o jis be cento kiðenëje. Kaip dailininkas Adolfas Valeðka ir dar kaþkas, neatsimenu, susipykæ su
raðytoju Stepu Zobarsku, ant tvoros (kapiniø, Kaune
sovietmeèiu panaikintø) já nukryþiavo, pamovë ant virbø,
pakëlæ uþ rankoviø ir paliko, nedidelá, kojomis nesiekiantá þemës; kaip Pulgis Andriuðis prie vokieèiø, uþsidëjæs cilindrà ir ásikandæs cigarà, karieta atvaþiavo
prie komendantûros, o þandarmerija vijosi, sugavo tik
prie Vilijampolës tilto... Ið tø atsitikimø tebejuokina ir
ðiandien, kaip tapytojas Vladas Eidukevièius Palangoje
prie pagrindinës gatvës, ðalia tapytojo Antano Þmuidzinavièiaus vilos pamatæs graþiai árengtà dekoratyviná
baseinà, kai nusibodo eiti á jûrà, nusirengë nuogas ir
moterims klykiant pûkðtelëjo á tà baseinà. „Biednas modernistas nusimaudë bagoto realisto prûdelyje!“
O rimtai pasakodavo kà tik paklausdavau, apie „Naujàjà Romuvà“, lietuviø, prancûzø ir kitø tautø raðytojus, kaip já patá paleidæ ið lagerio antrà kartà:
– Antanas Vienuolis man padëjo. – Paskui, juokdamasis, – Kipras Petrauskas padëjo. Ir Venclova, ir Justas
Paleckis padëjo... Ir Vytautas Sirijos Gira paraðë. Ir Ilja
Erenburgas. – Patylëjæs ir vël juokdamasis. – Kas man
tik nepadëjo!
Dar patylëdavo ir labai rimtai, be jokiø juokø, nustebintas, þiûrëdamas man tiesiai á akis, iðskirdavo:
– Vienuolis man padëjo, – ir pakratydavo galvà, lyg
nesitikëjæs.
Yra 1956 m. vasario mën. ið kalinimo vietos Molotovo srityje Vienuoliui raðytas Keliuoèio laiðkas, „kurá Vienuolis persiuntë Z. Toliuðiui dël bûdo reaguoti á já
Keliuoèio likimo palengvinimo prasme“, kaip virðuje uþraðyta. Iðtrauka papasakos tiksliau, negu pats galëèiau
atkurti ið atminties, kà man Keliuotis pasisakë:
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Dabar að esu absoliuèiai tikras, jog Jûs nieko neigiamo apie mane nesate paliudijæs ir kad að visiðkai be
reikalo buvau Jums padaræs priekaiðtà: já atsiimu atgal ir labai praðau man atleisti. Matyti, Jûsø parodymø lape buvo palikta tuðèios vietos, kurià vëliau,
Jums pasiraðius, jà uþpildë taip kaip jiems patiko,
nes pradþia Jûsø parodymø visiðkai atitinka tam, kà
Jûs teigiate, o pabaigoje buvo priðnekëta visokiø nesàmoniø, kurios buvo kitø sugalvotos ir áraðytos. Tas
pats kartojasi su kitø liudininkø parodymais. Kai tardytojas man patiekë visus tuos paliudijimus, sakydamas: „Ðtai mes tyèia apklausëme ávairiø profesijø
þmones, gyvenanèius ávairiuose Lietuvos miestuose,
ir jie visi tà patá apie Jus tvirtina“, tai að ironiðkai
nusiðypsojæs atsakiau: „Tai visiðkai suprantama, nes
viena ranka juos visus paraðë!“, tai tada tardymo virðininkas iðbalæs ir drebëdamas ið pykèio, su sugniauþtais kumðèiais, pribëgo prie manæs, norëdamas mane
pradëti muðti, að nutilau, o jis, dar visas drebëdamas,
palengva pasitraukë nuo manæs. Tas rodo, jog að tada pataikiau á Achilo kulná. Tokiu dirbtiniu provokaciniu bûdu ir sudarë visà mano bylà. Baigdami bylà
ir jausdami savo kaltinimø silpnumà, dar „iðrado“ kaþin koká eilëraðtpalaiká, kurá bûk að esu paraðæs. O
að nesu jo niekad matæs, ir suëmimo metu, darydami
kratà, jo nerado, todël jo nëra ir sàraðe paimtø ið manæs rankraðèiø, o vis dëlto mane nubaudë ir uþ tà eilëraðtpalaiká, vaikiðkà ir turinio, ir formos atþvilgiais,
kokio að ir norëdamas niekad nesugebëèiau paraðyti.
Be to, dar labai netiksliai iðvertë á rusø kalbà ir prijungë
prie bylos. Ir dabar tu árodyk, jog nesi kupranugaris!
Jûsø pareiðkimas Ministeriui Pirmininkui Gedvilai labai teisingai ir átikinamai suraðytas. Bet neþinia, ar jis jam „davë eigà“. O dabar, kaip Jums þinoma,
á jo vietà paskirtas kitas, tasai turbût apie tai dar nieko
neþino. Bûtø labai gerai, jei Jûs naujajam Ministeriui Pirmininkui Ðumauskui pakartotumëte savo pareiðkimà, prijungdami prie jo dar savo pastabà dël
to eilëraðèio, uþ kurá mane irgi nubaudë ir praðydami surasti dar ir mano laiðkà, pasiustà drg. Gedvilui.
Man rodos, jog tai galëtø padëti man iðlaisvinti.
1955 12 12 Lietuvos teismas prie Aukðèiausios Tarybos Prezidiumo, raðytojui Erenburgui praðant, perþiûrëjo mano bylà ir mano bausmæ sumaþino 10 metø.
Bet liko man dar 15 metø! O mano sveikata tokia silpna, kad kiekvienà dienà gali mane iðtikti galutinë katastrofa... Dabar mano bylà perþiûrës Aukðèiausias
Teismas Maskvoje, kur ir bus padarytas dël jos galutinis sprendimas. Gal paraðytumët pareiðkimà Aukðèiausiajam Teismui Maskvoje? Dabar ten visa mano
byla su visais atsiliepimais apie mane. Tik að gerai
nenusivokiu kaip Jums geriausiai pasiøsti tà pareiðkimà: ar tiesiog Aukðèiausiajam Teismui, ar per mano
advokatà Gronská, gyvenantá Klaipëdoje, Juridinë kon-
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sultacija, Pergalës – 33? Jums, laisvëj esanèiam, tai
bus geriau matyti. Jûs labai rimtai pagalvokite apie tai.
Ðiomis dienomis að paraðiau laiðkà raðytojui Erenburgui, jam primindamas, kad jis ligi galo rûpintøsi
teigiamu mano bylos iðsprendimu. Juk jo praðymu ji
ið naujo buvo pradëta nagrinëti. Yra nuolatinis mano advokatas Gronskis, kuris Vilniuje surinkæs labai
graþiø apie mane atsiliepimø (ið Kipro Petrausko ir
kitø). Paraðiau dar laiðkà ir A. Venclovai, kuris per
sekretoriø papraðë, kad að smulkiai jam apraðyèiau
visà savo bylà. Matyti, ir Liet. Tar. Raðytojø Sàjunga rengiasi pradëti rûpintis manæs iðteisinimu. Ðiø
visø faktø akivaizdoje telkiu visas savo jëgas, kad iðtverèiau ir sulaukèiau laisvës ir vël sugráþèiau á Lietuvà baigti savo kûrybiniø uþdaviniø.1
1959 m. rudená atsineðë Inostrannaja literatura numerá su italø raðytojo Carlo Montella novele „Þmogus
ant minos“:
– Ðedevras! Iðgyvenimai þmogaus, uþëjusio ant minos. Prieðmirtiniai, nes jokios iðeities nëra: jeigu tik
pakeltø kojà, iðlëktø á orà nuo sprogimo.
Sutarëme versti. Kità kartà prasitarë:
– Papraðë atsiminimø apie Salomëjà Nërá. Paraðiau,
40 maðinraðèio puslapiø, atiduosiu á Literatûros institutà. Raðau be politikos, apie graþiausia þmogaus gyvenime – meilæ.
Papraðiau, kad atneðtø paskaityti tuos atsiminimus.
Paþadëjo, bet neatneðë.
– Jûs ateikit, – atsakë.
Kadangi neidavau, tai tø atsiminimø neskaièiau, nes
„Literatûros ir kalbos“ tomas 1959 m. iðëjo be jø. Viename Keliuoèio laiðkø Salomëjai Nëriai jis sakosi girdëjæs, jog Nëris iðmokusi ðokti fokstrotà ir rûkyti,
ásidëmëtinas kvietimas vaþiuoti á uþsiená, kad pamatytø... kokia brangi Lietuva ið tolo: „Mes nematæ per
daug gerbiame svetimus þmones ir svetimà kultûrà, mes
daþnai nematome savo kultûros turtø“ (Laiðkas ið Grenoblio, 1927 m.). Ta vieta man primena geriausias vietas ið Keliuoèio atsiminimø apie raðytojus ir ið knygos
„Dangus nusidaþo raudonai“, kur jis pasakoja vengrams
lageryje apie Lietuvà ir jos gamtovaizdþius bei gyvenimo savitumà. Tokia Lietuva ir „Naujoji Romuva“ su mano jaunyste sutapusios neuþmirðtamai.
Kviesdamas ateiti ir matydamas, kad atsisakau,
1959 m. rudená Keliuotis man juokaudamas tarë:
– Jûs manæs nebijokite, að saugume nedirbu. Man tik
padëjo atvertæ storà sàsiuviná – sveèiø knygà, ir liepë
uþraðyti kiekvieno ateinanèio pavardæ, laikà ir sunumeruoti.
– O jeigu neuþraðote? – paklausiau.
1
Lietuvos nacionalinë M. Maþvydo biblioteka, rankraðtynas, f. 66,
saug. vnt. 107, l. 12–14.
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– Tai pasikvieèia á saugumà ir man primena, kas buvo, kodël neuþraðyta.
– Jûs manæs taip pat nebijokite, – pradëjau juoktis, –
að taip pat nedirbu saugume. Jûs saugume nedirbate,
bet saugumas dirba jumis, o að saugume nedirbu, bet
dirbu saugumu. Ot fenomenas!
Keliuotis á mane suþiuro.
– Jûs uþraðote, – sakau, – o saugumas pasiklauso,
kas kada buvo, suþino viskà, pasikvieèia, kà reikia, ir
jums pasiunèia, kà reikia. O að imu visokiø saugumieèiø atneðtà raðliavà þmonëms kvailinti ir taisinëju kalbos bei stiliaus klaidas. Ot fenomenas! Kaip að galiu
eiti pas jus? Að prisiekiau, kad saugumo durø nevarstysiu. Mane gali tik suimti, o suimti ne taip paprasta,
nes èia kaip darbuotojà nori ar nenori saugo redakcija,

Juozas Keliuotis. 1973 m. vasario 27 d.
S. Paulausko nuotrauka. LNM ikonografijos skyrius

o iðëjæs savo elgesiu á pirmà pasitaikiusià balà negulu.
Juk nuëjusá pas Keliuotá – pats Keliuotis pirmas uþraðytø mane tampyti po saugumà.
Neþinau, kiek apie tà sàsiuviná kalbëjo paðiepdamas
savo tragiðkà situacijà, bet juokësi, o man atrodë, kad
po „Naujosios Romuvos“ tik vienas juokas ðitam blaðkomam þmogui belikæs. Pagalvojau – kà su juo padarys?! Be jokios abejonës, ateidavo daug puikiø ir padoriø
þmoniø, bet apspisdavo ir visokiø knygø mëgëjø, visuo-
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menës minkðtuomenës iðdykaujanèiø sûneliø, uþ saugiø tëvø nugarø, ir puikiausia proga buvo privaryti agentø, provokatoriø. Kadangi tie padorieji turëjo savo
nuomonæ ir neretai gal su juo pasiginèydavo, tai tokioje maiðatyje galëjo senstanèiam tiek susisukti galva,
jog agentais pradëjo laikyti visus. O tikrø agentø, kaip
2002 m. Literatûros ir tautosakos institute surengtoje
konferencijoje buvo kalbëta, galëjo sukinëtis apie 60,
gal net apie 100.
1959 m. buvo vieni ið tragiðkiausiø Keliuoèio gyvenime. Taip atsitiko, kad verèiamos novelës veikëjas toliau pasiliko stovëti ant minos, nepasirodæs „Literatûroje
ir mene“, o iðlëkë vertëjas Keliuotis. Treèià kartà, dabar be kalëjimo, buvo su juo susidorota, ir man teko
bûti vienu ið liudytojø. (Tà Carlo Montella novelæ vëliau, taip pat ið rusø kalbos, iðvertë ir paskelbë „Jaunimo gretos“.)
Jau sekretoriui Vincui Oðkiniui priëmus, Keliuotis
laukia iðspausdinant savo vertimo, sakosi visai bebaigiàs pjesæ, tikisi buto. O kartà atëjæs:
– Nuneðiau pjesæ á teatrà. Pagaliau pabaigiau. Parodþiau lietuviø kovà prieð nacius. Ið okupacijos. Raðiau
ðiuolaikinëmis vakarietiðkomis dramaturgijos priemonëmis. Reikia naujoviø. O gavæs butà, ákurtuvëms
pasikviesiu keturis penkis, ir jus tarp jø. Kiti netikri.
Ar ne po savaitës pamatau dar sëdintá prie pirmininko
kabineto durø, laukiantá priëmimo, su tamsiu kostiumu ir kaklaraiðèiu, su baltais marðkiniais. Toks susirûpinæs, jog kai praeidamas ið tolo linktelëjau galvà
pasisveikinti, nieko neatsakë. Abejoju, ar jis kà tada
ið viso matë.
Netrukus netikëtai ávyksta jaunøjø raðytojø sekcijos
susirinkimas. Po Tomo Venclovos eilëraðèiø triuðkinimo nauja tik tiek, jog prieð visus, sëdinèius pasieniais,
uþ stalo stovëdamas kumðèiais tranko tà stalà pats Centro Komiteto kultûros skyriaus vedëjas Vytautas Radaitis. Ne perkeltine prasme tranko, o duoda kumðèiais á
stalà, ðaukdamas kaip kolchozo pirmininkas:
– Jau, atrodo, viskas sutvarkyta, bet atsiranda vienas
nepribaigtas senis, valkiojasi ir kirðina tuos vaikus!
Tiek dauþo kumðtis, jog net susiraukia nusimuðæs.
Tø trankymø, pripratæ, nebijodavome, ádomiau bûdavo stebëti patá trankytojà.
– Kà jis èia turi galvoje? – klausiu ðalia sëdintá Juozà Tumelá.
– Keliuotá, – atsako jis.
– Keliuotá? Negi jie tokie kvaili, – ðnibþdu Tumeliui,
kuris tik mosteli ranka:
– Tegu.
Tai buvo paskutinis mano susitikimas su Keliuoèiu.
Iðgirdau apie Radaièio paraðytàjá raðtà – prieð Keliuotá. Iðgirdau, kad abudu Venclovos – Antanas ir Tomas
apie tà Keliuoèio pjesæ paraðæ teatrui blogai. Tai buvo
dar didesnë staigmena. Kad Antanas, bet kad Tomas!
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Neþinojau ir neþinau, kas toje pjesëje, bet kiðti rankas
prie Keliuoèio? Ðioje situacijoje, nepaisant, koks jis bûtø?
Perskaitæs, ðios dienos poþiûriu, ir pats neþinau, kaip
jà vertinèiau, bet 1959 m. bûèiau patylëjæs.
Kai perkeltas á kità skyriø, o paskui iðgirdæs ásiðnekëjau su Antanu Jonynu, jis kvatodamas man pasakojo:
– Matai, po vienà Keliuoèio neáveikia, tai uþleido du.
Reikëjo ir autoriteto, ir specialisto, o Antanas apie dramà
neiðmano, tai prisijungë Tomà. Antanu nebûtø patikëjæ
kaip nekompetentingu, o Tomu kaip neautoritetingu,
tai sukerðiavo kaip du arklius – tegu grauþia Keliuoèio
pûdymà. Cha, cha, cha, cha, cha! O tuodu sàþiningi –
abudu ir pasiraðë. Cha, cha, cha, cha! Ar kada matei
sukerðiuotus arklius?
– Ir pats kerðiavau.
– Cha, cha, cha! Iðalkusius nuveda á pûdymà ir pririða palaidus vienà prie kito uþ pirmutiniø kojø: vienà
ið kairës, kità ið deðinës. Nei tu ákàsi, nei áspirsi, nei
pabëgsi. Kitaip neëstø. Cha, cha, cha, cha!
Su Jonynu kalbëdamas galëjai tik juoku jam pritarti, nes þodþiais reikëdavo atsargumo. Bet galvà jis turëjo. Po to nuo literatûros 1959 m. nuðalintà ir vël apie
1965 m. pradëjusá rodytis Vakarø autoriø vertimais
Keliuotá sutikau tik 1973 m. vasarà: Karaimø gatvelëje Þvëryne ëjome vienas prieð vienà. Su rudu zomðiniu ðvarku, geltonomis velvetinëmis kelnëmis, vasaros
atgaivintas, prie ðono abiem rankom prisispaudæs kaþin ko prikimðtà portfelá, praëjo nepakeldamas akiø, o
að nedrásau uþkalbinti po jo paðnekesiø su Petru Keidoðiumi spaudoje. Man, nuo 1945 m. perskaièiusiam visà
„Naujàjà Romuvà“, jis iðliko kaip uþdusinamøjø simbolis ir parsidavëliø tikrintojas, veikti tegalëjæs tik laisvëje. Tai buvo savito mentaliteto ir veikimo asmenybë,
apie kurià reikëtø tyrinëjimais pagrástos monografijos.
Neþinau, ar Keliuotis þinojo, kad raðau eilëraðèius.
Tokiais klausimais në karto nekalbëjome. 1953 m. birþelá, sulaukæs 20 metø, Jurbarke baigiau gimnazijà. O
kovo mënesá, iðgirdæs apie Stalino mirtá, abejingas raudonoms juodai pariðtoms vëliavoms perëjau per purvinus tyþtanèiø laukø sniegus ir pavargæs atsiguliau, kaip
iðlikæs po mûðio kareivis, þinantis, kad karas tebevyksta
ir neþinia kada pasibaigs. Imperijos naudojama prievarta þlugdë gyvenimà. Að iðgyvenau, o ji þlugo. Jeigu
man kûryba pavyko kiek pasakyti, tai gal manæs tiek
tereikëjo. Uþaugusiam su „Naujàja Romuva“.
Taigi man sekamam teko (ties vertimais pasilenkusiam) bendrauti su sekamu Keliuoèiu, kuriam prie
radiatoriaus redakcijoje ðildytis á lagerá veþant kriminalistø iðdegintà ir dabar nuo ðalèio apledijusià aká buvo
saugu, o man saugu su juo ðnekëtis niekam negirdint,
nors bruzdesiai aplinkui rodë, kaip nesaugu saugumui.

Keliuoèio „bandymai dirbti tarybinës literatûros kûrime“, kaip ir Paleckiui, „yra man visiðka naujiena“2,
kadangi tada jau ir mes, jaunieji, net á „tarybiniø“
skliaustus paimti, verþëmës ið „tarybinës literatûros
kûrimo“ pro „Naujàjà Romuvà“ prie „Aidø“, prie „Literatûros lankø“, prie „Metmenø“... Visur á laisvà pasaulá
anapus imperijos, mus ásipilietinusios pavardþiø áraidinimu, bet nesuvaldomus dvasia. Pasiprieðinime iðnaudodami ir vieðumà – kûryba subtiliai uþmaskuotas
antisovietines ideologines diversijas, ðiuo áþûliu idëjiniu aktu tiesiog ákiðome degtukà á socialistiná realizmà paèioje Snieèkaus paûsëje, kai komunistø vadas
manë Lietuvà visiðkai integruojàs á Sovietø Sàjungà.
Ar be vieðumos, nepabûgæ atsidurti, Alberto Zalatoriaus
þodþiais, „átartinøjø ir ignoruojamøjø zonoje“3, tà bûtume galëjæ? Man ir Keliuoèio ikikarinës grumtynës su
tamsybininkais vardan kultûros nëra dviveidystë. Kas
kita jo iliuzija ideologiðkai pritapti prie sovietijos – „á
naujàjá dinamizmà“.
O Keliuoèio juokas iðliko kaip stoiko juokas. Sulig tais
þodþiais „kiti persiðaldo lauke, o að savo bute“ susistojæ kvatojomës iki aðarø, nes mano kvatojimasis atsakë pritarimu: „Ir að! Ir að!“ Þmogui reikia gyventi,
nepaisant santvarkø ir valdþiø, todël ir ðiuose atsiminimuose viskà virðija palaimintas juokas.
Kaip Keliuoèiui bûtø buvæ pasitraukus, sunku spëlioti. O kaip èia buvo, parodë pats. „Naujoji Romuva“
iðliko unikali, kaip lapo atspaudas anglies luite, kaip
jos bendradarbiø skeletai angliø kasyklose. Tai patvirtinta pirðtø atspaudais tardymø bylose. Jeigu ne „Naujoji Romuva“, tokios kûrybiniø pajëgø konsolidacijos
krikðèioniðka dvasia nebûtø buvæ. Jo paties nerami asmenybë telkë faktus ir idëjas su aiðkiu tikslu: lietuviðkumas, katalikiðkumas ir modernumas, kad savo kûrybà pirmiausia paþintø pati tauta. Tai buvo kultûrinis
þygdarbis á krikðèioniðkà Europà. Per atkurtos nepriklausomybës deðimtmetá tokio vienijanèio tikslo ir dideliø asmenybiø neatsirado. Atrodë, kad savo uþmoju
á gelmæ galëjo plëstis „Katalikø pasaulis“, bet jo steigëjai
já ir þlugdë. Susiskaldþiusiose uabëlëse arba katalikai
be pasaulio, arba pasaulis be katalikø. Vengiant „Naujosios Romuvos“ aðtrumo, sëjëjai prarado uolà ir sëjëjo
þodþiai pradëjo kristi á erðkëtynus. Kas bus naujøjø
sàjungø akivaizdoje, kai ëmë dominuoti ne turtinis ateizmas, o arðus antikatalikiðkumas? Man teko laimë gyventi ir susitikti beveik su visais mûsø raðytojais – nuo
pat 1921 metø „Vainikø“. Vargu ar kas tokià turës. Keturvëjininkai, treèiafrontininkai, pjûvininkai, granitininkai, þemininkai, lankininkai... O pasibaigë ðûdininkais.
Keliuotá matau sulinkusá, sunkiais þingsniais einantá
ir einantá á tos baltos pûgos patamsius.
G

2
„Ið J. Paleckio laiðko V. Niunkai apie J. Keliuotá“, in: Literatûra ir
menas, 1999 08 28, p. 12–13.

3
Zalatorius, A., Literatûra ir laisvë, Vilnius: Baltos lankos, 1998,
p. 65.
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ISTORIJA

VYTAUTO DVARAS:
STRUKTÛRA IR KASDIENYBË
Rimvydas Petrauskas

1429 m., gráþæs ið Lucko suvaþiavimo, Vytautas eiliná
syká kartojo Viduramþiø valdovui áprastà kelionæ po savo
kraðtà, kaskart apsilankymu átvirtindamas savo valdþià
ir (ðis dalykas buvo ekonomiðkai svarbus ir Vytauto
laikais) suvartodamas dvaruose sukauptus maisto produktus. Vasario 13 d. jis buvo Eiðiðkëse, vasario 17 d. –
Trakuose, kovo 16 d. praleido Berðtuose, geguþës 3 d. –
vël pasirodo Trakuose, geguþës 8 d. – Kaune, geguþës
24 d. – Medininkuose, birþelio pradþioje – Molodeène,
birþelio 18 d. – Ðalèininkuose, birþelio 25 d. – Naugarduke1. Viduramþiø valdovo negalima ásivaizduoti gyvenanèio nuolatinëje rezidencijoje ir ið ten valdanèio visà
ðalá. To meto valdymo struktûra, kartu ir valdovo kasdienybë, yra nuolatinës kelionës ið vienos ðalies vietos
á kità, ið vieno dvaro á kità2. Todël dvaras yra sudëtinga
ir daugiareikðmë sàvoka. Visø pirma valdovo dvaras
yra ten, kur bûna valdovas. Formuojantis nuolatinëms
rezidencijoms (Vytauto laikais tai pirmiausia Vilnius
ir Trakai), atsiranda nuolatinio dvaro samprata. Be to,
egzistavo ir ûkiniai valdovo dvarai, taigi jau treèia dvaro
sàvokos reikðmë3.
Didþiojo kunigaikðèio dvaro struktûra Lietuvoje klostësi Vytauto pirmtakø valdymo metu; turime ðiek tiek
þiniø apie Gedimino, Algirdo ir Kæstuèio dvarus4. Taèiau
tik Vytauto laikais galime kalbëti apie dvaro kultûrà
tikràja to þodþio prasme. Tai lëmë ir kaimyniniø kraðtø – Lenkijos, Èekijos, Vengrijos, ypaè Vokieèiø ordino,
kurio þemëse Vytautas praleido beveik deðimt metø,
átaka ir pokyèiai paèioje Lietuvoje. Tai, kad Vytautas
sàmoningai formavo savo dvarà, liudija naujø dvaro
pareigybiø ávedimas: 1395 m. pirmàkart minimas valdovo (dvaro) marðalka Èupurna, 1409 m. – dvaro taurininkas Sudimantas, 1428 m. – vyriausiasis kambarinis
Jurgis Strumila, 1429 m. – iþdininkas tas pats Jurgis
Strumila5. Galima ðá tà pasakyti ir apie ðiø pareigybiø
kilmæ. Antai marðalkos pareigybë XIV a. ið Vokietijos
RIMVYDAS PETRAUSKAS (g. 1972) – hum. m. dr., dirba Vilniaus
universiteto Istorijos fakultete. Tyrinëja XIII–XVI a. politinæ ir
socialinæ Lietuvos istorijà.
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per Èekijà atëjo á Lenkijà. Ji buvo netekusi savo pirminës reikðmës (marescalcus – arklidininkas) ir reiðkë dvaro reikalø tvarkytojà. Bûtent tokia marðalkos
kompetencija nuo pat pradþiø ásitvirtino ir Lietuvoje.
Dvaro marðalka (tiksliau, marðalkos, kadangi jau Vytautas jø skirdavo keletà) vadovavo dvarui, rûpinosi
kelioniø organizavimu, pasiuntiniø priëmimu, ceremonialo laikymusi.
Dvaro gyventojus galima skirstyti á kelias grupes: giminaièius ir draugus, tarnus (dvarionis), sveèius. Dvaro
struktûra iðsirutuliojo ið kunigaikðèio namø ûkio, kurio svarbiausias elementas buvo pono ir jo ðeimynos
ryðys. Tarp dvarioniø egzistavo akivaizdûs rango skirtumai. Ðiai visuomenës grupei priklausë tokie skirtingi asmenys kaip karo tarnai (tarp kuriø Vytauto dvare
netrûko ir uþsienieèiø riteriø), dvaro pareigûnai, dvaro kapelionai, raðtinës darbuotojai bei paprasèiausias
funkcijas atliekantis personalas. Ádomu, kad ðaltiniø
1
Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376–1430 (toliau – CEV), ed. Antoni Prochaska, Cracoviae, 1882, p. 816, 818, 820,
826, 832, 833, 839, 840, 842. Ðiame leidinyje surinkta Vytauto korespondencija yra pagrindinis ðaltinis rekonstruojant Vytauto dvarà.
Deja, tuo metu Lietuvoje dar nebuvo vedamos iþdo knygos, bene vertingiausias ðaltinis dvaro struktûrai paþinti. Pirma reikðminga studija
apie Vytauto dvaro kasdienybæ: Èapaitë, R., „Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Vytauto kasdienybë pagal jo ir amþininkø korespondencijà“, in: Alytaus miesto istorijos fragmentai, Alytus, 2001, p. 10–27.
2
Apie ðià valdymo formà: Peyer, H. C., „Das Reisekönigtum des
Mittelalters“, in: Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 51, 1964, S. 1–21; Gàsiorowski, A., „Podróýe panujàcego w úredniowiecznej Polsce“, in: Czasopismo prawno-historyczne,
t. 25, 1973, s. 41–68; Neitmann, K., Der Hochmeister des Deutschen
Ordens in Preußen – ein Residenzherrscher unterwegs, Köln–Wien,
1990.
3
Apie kitus dvaro sàvokos aspektus þr. Kiaupienë, J., „Daugiaprasmis ir daugiaveidis Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës laikø dvaras: vaizdinys ir tikrovë“, in: Lietuvos dvarai – praeitis, dabartis ir
ateitis, Vilnius, 2001, p. 19–27; Dubonis, A., „Dvaras“, in: Lietuvos
Didþiosios Kunigaikðtijos kultûra: tyrinëjimai ir vaizdai, Vilnius, 2001,
p. 150–165.
4
Baronas, D., Trys Vilniaus kankiniai: gyvenimas ir istorija, Vilnius, 2000, p. 97–115.
5
Gudavièius, E., Lietuvos istorija, t. 1, Vilnius, 1999, p. 397–404;
Petrauskas, R., „Ponas savo þemëje: Lietuvos pareigûnai XIV a. pabaigoje – XV amþiuje“, in: Lietuvos istorijos metraðtis 2001/1, Vilnius, 2002, p. 10–11.
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mynykðèiø atsiradusi visuomenës grupë perëmë ir ankstesná pavadinimà. Tarnystës valdovui motyvas iðliko
aktualus ir naujaisiais laikais, o priskirti save Vytauto tarnø grupei garbe laikë ir kunigaikðtiðkos kilmës
asmenys: 1417 m. Vytauto „tarnu“ (dener) tapo Silezijos Olesnicos kunigaikðtis Konradas6. Ðiai dvarioniø grupei priklausë lietuviø ir kaimyniniø kraðtø diduomenës
sûnûs, atsiøsti á Vytauto dvarà lavintis bei, kas galbût
dar svarbiau, ágyti valdovo palankumà. Sunku pasakyti,
kada Lietuvoje atsirado paprotys siøsti didikø atþalas

á valdovo dvarà, taèiau bet kuriuo atveju Vytauto laikais jis neabejotinai gyvavo7.
Daugelio ið dvaro gyventojø egzistavimà galime tik
numanyti, taèiau kartais ðaltiniai uþsimena ir apie ðiuos
mums dabar nepastebimus, taèiau to meto kasdienybëje visur esanèius þmones. Vienas jø, Jogailos tarnas
Lisica Þibintininkas, dalyvavo nuþudant kunigaikðtá
Kæstutá8. Galime tik spëlioti apie ðá paslaptingà asmená, taèiau ásivaizduodami to meto gyvensenà, nuolatinæ tamsà maþus langus turinèiose pilyse, nesunkiai
matome já nuolat bûnant ðalia valdovo. O turëti pastovø priëjimà prie valdovo buvo didþiulë privilegija. Valdovas savo pavaldiniams turi bûti sykiu ir tolimas, ir
artimas. Ðá priëjimà pirmiausia kontroliavo dvaro marðalka, taèiau kasdienëse situacijose tarpininkais bûdavo
kambariniai ir patalininkai. Ði teisë iðkeldavo juos kur
kas aukðèiau negu ið paþiûros kuklus jø socialinis rangas. Neatsitiktinai Vytauto metraðtis, norëdamas paniekinti Jogailai artimà didikà Vaidilà ir drauge
nurodyti jo átakà didþiajam kunigaikðèiui, vaizduoja já
klojantá pastarajam patalà9. Bûtent ið tokiø asmenø valdovai iðsirinkdavo patikëtinius, kuriuos rusiðki ðaltiniai vadina milosniki, o vokiðki libhabere. Nepaisant
daþnai þemos ðiø þmoniø kilmës, negalima neávertinti
jø átakos kunigaikðèiø sprendimams. Vytauto numylëtiniu vadinamas kaþkoks Smolna10, o jo brolio Þygimanto
favorità Slavkà didþiojo kunigaikðèio þudikai iðmetë per
vienà Trakø pilies langà. Beje, abu jie buvo kambariniai. Panaðu, kad tokie tarnai lydëdavo kunigaikðèius
jau nuo jaunystës laikø. Kitaip sunku suprasti, ið kur
Kazimiero Jogailaièio dvare Lenkijoje 1453 m. buvo ið
Lietuvos kilæ tarnai, kurie, kaip raðo amþininkas stebëtojas, jam virë valgá, klojo lovà ir ðërë ðunis, ir kurie
vieninteliai ið lietuviø dvariðkiø jam liko iðtikimi konflikto su lietuviø didikais metu11.
Treèià dvaro gyventojø grupæ sudarë sveèiai – uþsienio ðaliø pasiuntiniai ar karo þygiui atvykæ riteriai. Kilmingø sveèiø, kaip antai Anglijos ir Prancûzijos
pasiuntinio Gilberto de Lanua, palikusio savo atsiminimus apie tuos ávykius, priëmimas buvo gera proga
ne tik atnaujinti draugystës ryðius su kitø kraðtø valdovais, bet ir demonstruoti valdovo prestiþà vietos gyventojø akyse. Vytautas neabejotinai buvo valdovas,
tikslingai puoselëjæs ðá dvaro gyvenimo komponentà,
nevengdavæs atvykëlius dosniai apdovanoti, uþ kà já vëliau kritikavo santûrusis kronikininkas ir dvasininkas

6
Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch, hrsg. von F. G. Bunge, Bd. 5, Riga, 1867, S. 296.
7
Pvz., 1429 m. Vytauto pas Romos karaliø Zigmantà siøstas familiaris Senko (CEV, p. 820) neabejotinai identiðkas Vytauto didiko Jurgio Gedgaudo sûnui Petrui Senkai Gedgaudaièiui.
8
Полное собрание русских летописей, т. 35 (toliau – ПСРЛ), Ìîñêâà,
1980, c. 63 (rusiðkas ðaltinis netgi perteikia lietuviðkà prievardþio formà – Жибинтяи).

Ibid., c. 115.
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (toliau – GStA
PK), OBA 5579 (kemerer und liphaber). Tai, kad ðiuo terminu nebuvo vadinama platesnë socialinë grupë, liudija jo taikymas tik keliems
konkretiems asmenims.
11
GStA PK, OBA 12131. Taip pat ir Jogaila savo Krokuvos dvare turëjo
lietuviø kilmës sakalininkø, medþiokliø, pirtininkø (Rachunki królewskie z lat 1393–1395 i 1412, oprac. H. Wajs, Warszawa, 1993, s. 24).

terminija, nepaisant rango skirtumø, ðiuos asmenis paprastai priskiria vienai grupei (lot. familiares, curienses, aulici, vok. hoffgesinde, diener). Toká nusakymà
veikiausiai lëmë tai, kad ði struktûriðkai ið valdovo ðei-

‹

Juokdarys-riteris. Karolio ið de Neufchatel brevijoriaus
miniatiûra. 1463. Bezansonas, Municipalinë biblioteka
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Jonas Dlugoðas, bet dël ko jis turëjo gerà vardà kaimyniniuose kraðtuose savo laikais. Svarbus valdovo dvaro
gyvenimo momentas buvo pakëlimo á riterius ceremonija. Vytauto dvare vykdytos ceremonijos apraðymo, deja, neturime, taèiau esti nemaþai duomenø, bylojanèiø
apie ðios esminës riteriø kultûros formos egzistavimà,
kartais gana kurioziðkø. Antai juokdarys (tuo pat metu ir Ordino informatorius) Henë Vytauto jam lazda suduotà smûgá traktavo kaip riteriðkà kirtá ir reikalavo
atitinkamos pagarbos. Þinoma, kad Vytautas pakëlë á
riterius bylà su Ordinu spræsti atvykusá Romos karaliaus pasiuntiná Benediktà Makrà. Taip pat ðalia kai
kuriø Vytauto didikø ir bajorø vardø nuolat sutinkamas titulas strenuus (vok. strenger) liudija, kad Vytauto
dvare pakëlimo á riterius ceremonialas buvo aktyviai
praktikuotas. Visiems ðiems riteriðkiems ritualams vakarietiðku paproèiu turëjo vadovauti ordino ðaltiniuose minimas Vytauto heroldas Niklas Luèka 12. Ðalia
valdovo dosnumo, ði praktika, ypaè Vytauto organizuotø
kryþiaus þygiø prieð netikëlius kontekste, darë didþiojo kunigaikðèio dvarà nauju riteriø kultûros centru.
Pagaliau apie dar vienà grupæ, kurià galima priskirti tiek vietiniø, tiek atvykusiø dvaro gyventojø kategorijai. Tai vadinamieji neûþaugos (liliputai), juokdariai
ir muzikantai, kuriuos neretai vieni kunigaikðèiai dovanodavo ar skolindavo kitiems ir kurie dël to nuolat
keisdavo savo gyvenamàjà vietà. Ypaè mielai jais dalydavosi didysis magistras ir Vytautas13, nevengdami
laiðkuose ásileisti á pakankamai smulkmeniðkus jø savybiø ar pokðtø aptarinëjimus14. Beje, Vakarø ðalyse
tarp tokiø egzotø, ðalia negrø bei arabø, minimi ir lietuviai. Jø buvo pasigrobiama þygiø metu arba tiesiog
nusiperkama vietoje, taip 1390 m. þygio á Lietuvà metu padarë Derbio grafas (bûsimasis Anglijos karalius
Henrikas IV): ðis pirkinys (du vaikai uþ vienà markæ)
áraðytas tarp iðlaidø uþ vaðkà ir rieðutus15.
Didysis magistras buvo bene pagrindinis Vytauto korespondencijos adresatas ir tarptautinis partneris. Svarbu paþymëti, kad tokia padëtis galiojo ir konfliktø
periodais. Nors Ordinas ir po Lietuvos krikðto deklaravo toliau kariaujàs su pagonimis, didájá magistrà ir
Vytautà siejo tas pats dvaro kultûros pasaulis, asmeninis valdovø ryðys. Kelias ið Vakarø Europos á Lietuvà
neretai driekësi per Ordino teritorijà, todël neatsitiktinai bûtent didysis magistras 1406 m. finansavo dviejø Burgundijos heroldø kelionæ pas Vytautà16. Laiðkø
ir pasiuntinybiø dëka Vytauto dvaras buvo integrali tuo12
CEV, p. 969, 972, 973 (Niclus Luczke des herczogen Witouts
herolde).
13
Antai 1399 m. Ordino dvare minimas Vytauto juokdarys Pischer
(Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409, hrsg. von E. Joachim, Königsberg, 1896).
14
Èapaitë, R., op. cit., p. 21–22.
15
Paravicini, W., Die Preussenreisen des europäischen Adels: Teil
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metinës Europos komunikacinës erdvës dalis. Ðios sistemos plëtotæ Lietuvoje garantavo Vytauto dvaro raðtinë, sugebanti laiku parengti atsakymus ávairiems ir
ávairias raðto kalbas vartojantiems adresatams, o kartais net pasirûpinanti vertimais ið retesniø kalbø (pvz.,
èekø ar totoriø). Dar netarpiðkiau ðioje komunikacijoje dalyvavo ir Vytautui tarpininkavo jo dvare gyvenæ
uþsienio riteriai. Daþnai keisdami savo tarnystës vietà, jie paprastai nenutraukdavo ryðiø su buvusiu senjoru, bet tapdavo savotiðkais jo patikëtiniais kituose
kraðtuose. Ðá tuometiniam socialiniam gyvenimui esminá tarpusavio ryðiø tinklà Vytautas perkëlë á tarptautiná lygmená, taip ágydamas naujø galimybiø veikti
regiono politikà (visø pirma Ordine, Lenkijoje, Silezijoje, Èekijoje) ir tam tikra prasme iðplësdamas savo dvaro ribas. Vaclovas von Dohna vienu metu tarnavo ir

Dvaro juokdarys. Miniatiûros fragmentas. XV a.
Gnieznas, Metropolinës kurijos archyvas

Vytautui, ir didþiajam magistrui17, abiejuose ðiuose dvaruose gyveno Mazovijos kunigaikðèio dvaro marðalkos
Stiboro sûnûs18 – tai tik keli kunigaikðèiø dvarus jungianèiø saitø pavyzdþiai.
II, Sigmaringen, 1995, S. 107.
16
CEV, p. 970.
17
Ibid., p. 969, 970, 975.
18
Wilska, M., „Úcibor z Sàchocina – przykùad niezwykùej kariery
dworskiej z poczàtku XV wieku“, in: Spoùeczeñstwo Polski úredniowiecznej, t. 5, Warszawa, 1992, s. 236.
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Valdymo keliaujant mechanizmas neiðvengiamai numatë koordinavimo poreikiams bûtinà cikliðkumà. Dvaro marðalkos dispozicijoje buvo specialûs tarnybininkai,
uþtikrinantys, kad valdovo palydos kelionë bûtø aprûpinta, apgyvendinta, padedantys su dvaru susisiekti atvykstantiems pasiuntiniams ir kitiems sveèiams19.
Kaimyniniø kraðtø valdovai gerai suvokë, kaip funkcionuoja tokia valdymo sistema, todël iðsiøsdami savo
atstovus teiraudavosi, kur vienà ar kità dienà bus galima didájá kunigaikðtá rasti. Nors didþiojo kunigaikðèio kelioniø kryptá diktavo tam tikras áprastas ritmas,
nevengta spontaniðkø sprendimø. Ðtai 1424 m. gruodþio pradþioje Vytautas siûlo didþiajam magistrui palaukti su pasiuntinybës iðrengimu, kadangi jis neþinàs,
kur praleis Kalëdas (tiesa, ðiaip per ðias ðventes Vytautas paprastai bûdavo Trakuose)20. Tokiose kelionëse
Vytautà lydëdavo jo dvaras, visos aptartos to dvaro gyventojø grupës. Keliauta toli graþu ne vien ant þirgø, –
greta veþimø naudota kelioniø lova, kelioniø këdë,
kitoms kelionës reikmëms buvo skirti kelioniø stalas
ir kilnojamasis altorius21. Sunku tiksliau apibrëþti palydos dydá, taèiau þinoma, kad 1408 m. didysis magistras Ulrikas von Jungingenas á Kaunà vyko su 200 arkliø,
o 1400 m. Vytauto þmona Ona kelionën á Ordino þemæ
iðsirengë su 400 arkliø. Tiesa, ðie atvejai yra iðskirtiniai,
paprastose kelionëse palydovø skaièius veikiausiai bûdavo kiek maþesnis.
Nepaisant praktikos valdyti keliaujant, laikui bëgant
vis didesnæ reikðmæ ágijo svarbios rezidencinës pilys.
Vytautas jø turëjo bent keletà – Vilniaus, Trakø, Lucko, taip pat Gardino ir Kauno. Èia jis praleisdavo didþiausià laiko dalá, beje, Trakuose kur kas didesnæ nei
Vilniuje. Pagrindiniai pilies akcentai buvo bokðtas, koplyèia ir gyvenamoji dalis. Bokðtas atliko gynybinæ, arsenalo (galbût kartu ir iþdo bei archyvo, kuris, kaip þinia,
buvo saugomas Trakø pilyje), atsargø laikymo bei kalëjimo funkcijas. Pilies gyvenamojoje dalyje bûdavo virtuvë (pirmame aukðte), nuo Vakarø Europos „riteriø
saliø“ nusiþiûrëta pilies menë (daþnai virð virtuvës) bei
gyvenamosios patalpos tikràja ðio þodþio prasme. Ðaltiniuose ðios paprastai nedidelës patalpos vadinamos
lot. caminata, vok. kemnate22 (t. y. ðildomos patalpos,
kambariai). Kai kurios jø galëjo bûti apkaltos medþiu.

Bûtent tokioje patalpoje Krëvos pilyje Jogailos ásakymu „ðvelniai“ buvo ákalintas Vytautas (rus. komnata)23,
o tai, prisiminus bokðto rûsyje saugoto Kæstuèio likimà, nedviprasmiðkai rodo skirtingus Jogailos santykius
su ðiais dviem giminaièiais. Atskirai minëtinas valdovo miegamasis, kuris ilgai iðliko svarbia pasitarimø,
net sprendimø priëmimo vieta. Vytautas kaip savaime
suprantamà dalykà apraðo Jogailos ir jo tarybos nariø
posëdþius valdovo miegamajame, kritikuodamas tik netinkamà karaliaus personalinæ politikà24. Pakankamai
atvira to meto dvaro struktûra, matyt, vertë ieðkoti uþdarø erdviø, o tarimasis tokioje aplinkoje dar labiau
sustiprindavo asmeniná valdovo ir didikø ryðá. Ið kitø
dvaro daliø galima iðskirti þirgynà ir þvërynà. Pastaràjá,
dar vienà privalomà europinio dvaro elementà, Trakuose
matë minëtasis Gilbertas de Lanua, o jo puoðmena turbût (bent jau kiek laiko) buvo liûtas, kurá 1408 m. Vytautui padovanojo didysis magistras25. Savo ruoþtu,
matyt, atsilygindamas uþ tai, Vytautas kitais metais
magistrui dovanojo keturis gyvus, kaip specialiai paþymi
Ordino raðovas, taurus26.
Rezidencinëse pilyse buvo galima rengti kur kas iðkilmingesnius pasiuntiniø ir kitø sveèiø priëmimus. Nëra duomenø, kad Vytautas savo dvare bûtø rengæs
riteriø turnyrus, ávairias inscenizacijas, kûræs savàjá
riteriø ordinà. Vakarø Europos valdovai tuo metu aktyviai naudojosi ðiomis priemonëmis, ieðkodami naujø
karaliðkos valdþios sakralizacijos formø, stiprindami
bajorijos ryðius su monarchija. Ðiam reiðkiniui artimos
buvo Vytauto dvare sveèiø garbei rengtos puotos. Europoje tuo metu jau buvo susiklosèiusi garbingø sveèiø
priëmimo sistema, numatanti tam tikrus privalomus
veiksmus, kaip antai sveèio pasitikimà, daugkartiná
kvietimà prie stalo, pasikeitimà dovanomis ir pan. Pasitikimo procedûra numatë ið anksto prieðais iðsiøstos
kilmingøjø grupës palydà bei paties ðeimininko, jo artimiausios aplinkos, vëliavneðiø pasirodymà miesto ar
pilies prieigose27. Vietø prie stalo parinkimas atspindëjo sveèiø garbingumà, kartu tai buvo galimybë iðreikðti savo politines nuostatas. Antai 1410 m. geguþës
mënesá, konflikto su Ordinu dël Þemaitijos ákarðtyje,
magistro pasiuntiniai demonstratyviai pasodinami
stalo gale, tuo tarpu þemaièiams Vytautas nurodë sës-

19
Viename Ðvitrigailos 1432 m. vokieèiø kalba paraðytame laiðke
ðie þmonës ávardijami rusiðku terminu prystabeln (GStA PK, OBA 6133).
Vytautas mini savo geleitleute („palydovai“) (CEV, p. 806).
20
GStA PK, OBA 4359. Pirmasis Vytauto itinerariumo sudarymo
bandymas: Purc, J., „Itinerarium Witolda wielkiego ksiæcia Litwy (17
lutego 1370 roku – 27 paêdziernika 1430 roku)“, in: Zeszyty naukowe uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Historia, 1971, z. 11, s.
71–115. Deja, Vytauto itinerariumas tebelieka labai „skylëtas“ ir neleidþia tiksliau apraðyti Vytauto kelioniø marðruto.
21
Boockmann, H., „Alltag am Hof des Deutschordens-Hochmeisters in Preußen“, in: Alltag bei Hofe, hrsg. von W. Paravicini, Sigmaringen, 1995, S. 143.

22
Schulze, H. K., Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter,
Bd. 2, Stuttgart–Berlin–Köln, 1992, S. 121.
23
ПСРЛ, т. 35, c. 63.
24
CEV, p. 827–828 (liet. vert. – Metraðèiai ir kunigaikðèiø laiðkai,
(ser. Senoji Lietuvos literatûra, kn. 4), Vilnius, 1996, p. 216).
25
CEV, p. 972.
26
Ibid., p. 974.
27
Pvz., Jogailos sutikimas Vilniuje 1430 m. spalá. Ið pradþiø iðsiuntæs
kilmingøjø palydà, Vytautas po to su þmona, garbingiausiais sveèiais,
dvariðkiais ir vëliavneðiais pasitiko Jogailà mylia prieð Vilniø (CEV,
p. 949).
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tis prieðais save28. Tokius priëmimus stebëdavo nesiais sveèiais sëdëdavo prie atskiro stalo32. Kvietimà prie
maþas bûrys þmoniø, todël jø metu valdovas turëdavo
jo atsisësti pasiuntinys palaikë didele garbe. Probëgomis
atitinkamai elgtis. 1416 m. Vytautas teisina Livonijos
jis pastebi, kad valgyta þuvis ir mësa, nors buvo penkmagistrui savo grieþtà elgesá ðio pasiuntiniø atþviltadienis. Taèiau panaðu, kad pasninko bûdavo laikogiu tuo, kad viskas vyko vieðai, þmoniø akivaizdoje29.
masi, kadangi didysis magistras ilgesnio pasninko
iðvakarëse rûpinosi pasiøsti
Ðis vieðumas lemdavo ir valVytautui ir jo þmonai silkiø.
dovo aprangà. Gerai þinomas
Be to, þinomi Vytauto ir jo diVytauto brangiø drabuþiø podikø popieþiui adresuoti pramëgis atspindi ne tiek jo bûdo
ðymai dël silpnos sveikatos
savybes, kiek poreiká pabrëþatleisti juos nuo pasninko. Ið
ti valdovo asmens iðskirtinuegzotiðkesniø produktø minëmà. Valdovo palyda turi skirtis
tini ryþiai, migdolai, figos ir ranuo paprastø keliauninkø bûzinos bei prieskoniai – cukrus,
rio ir dydþiu, ir garsais, ir spaldruska, pipirai, muskatas, imvomis. Vytautas rengësi pagal
bieras, ðafranas, gvazdikëliai,
to meto europinæ madà, kuri
kuriais Vytautà taip pat aprûnuo XIV a. vidurio patyrë svarpindavo magistras. Taèiau
biø pokyèiø: mada ëjo patogumo
pagrindiniai maisto tiekëjai
didinimo, drabuþiø trumpëjibuvo su dvaru susijæ Vilniaus
mo, kûno formø iðryðkinimo
ir Trakø pirkliai. Be vietos mikryptimi. Vietoj ligtoliniø ilgødaus ir alaus buvo geriamas
jø apdarø pradëti dëvëti trumatveþtinis vynas (Reino vynas,
pieji sagstyti ðvarkai, kojas
graikiðkas vynas malmazija,
dengë kaþkas panaðaus á nauitaliðkas vynas). Prie stalo
jø laikø kelnes, prilaikomas
naudoti auksuoti, sidabruoti,
tam skirtomis liemenëmis. Panikeliuoti indai ir árankiai (pirnaðiai keitësi ir karo apranga:
miausia stalo peiliai)33. Stalo
senuosius grandininius marðkinius (þiedmarðkæ) keitë virkultûra buvo dar vienas riteðutinæ kûno dalá dengiantys
riðko gyvenimo elementas,
Juokdario lëlë. Miniatiûra ið Jono Albrechto gradualo.
ðarvai (vok. harnisch) bei ðarkurio formos iðsirutuliojo ið
1499–1506. Krokuva. Metropolinës kapitulos archyvas
vuotos kelnës. Dovanos didþiapasakojimø apie legendinio
jam kunigaikðèiui ir jo þmonai
karaliaus Artûro stalo benrodo prabangiø drabuþiø priedø – skrybëliø, kepuriø,
druomenæ. Ðios kultûros dalis buvo muzika: trimitininpirðtiniø, dirþø – svarbà. Didþiojo magistro kunigaikðkai praneðdavo naujo patiekalo áneðimà, kiti muzikantai
tienei Onai ir jos dvariðkëms dovanotos perlais puoðpuotos dalyviams këlë nuotaikà. Itin aktyviai muzikantos ðilkinës pirðtinaitës kainavo 8 markes. Palyginimui –
tais Vytautas keitësi su didþiuoju magistru, kurio pigeras þirgas tais laikais kainuodavo 6 markes. Specialyse sutinkami keliø kategorijø Vytauto muzikantai
lià vieningà aprangà ar jos dalis turëjo ir Vytauto dva(pfiffer, trompeler)34. Savo ruoþtu magistras 1406 m.,
30
riðkiai . To meto diduomenë vilkëjo ið ðilko, atlaso,
matyt, kaþkokiai ðventei nusiuntë á Vytauto dvarà viaksomo, damasto (dvipusis raðtuotas audinys, pavadinsà savo kapelà su vadovu Pasternaku prieðakyje35. O
tas pagal Damasko miestà), altembaso (turkiðkas ðilðio vyriausiojo Ordino pareigûno didþiajai kunigaikðkinis audinys) pasiûtus drabuþius, ðermuonëliø, sabalø,
tienei Onai 1408 m. dovanotas klavikordas yra vienas
kiauniø, miegapeliø kailinius31.
ankstyviausiai paminëtøjø Europoje36.
Ið Gilberto de Lanua apraðymo galima spræsti, kad
Neatsiejama valdovo dvaro kasdienybës, kartu ir valpuotos metu didysis kunigaikðtis drauge su kilmingiaudymo struktûros dalis buvo pasikeitimas dovanomis.
GStA PK, OBA 1288 (registras – CEV, p. 209).
CEV, p. 367 (liet. vert. – Metraðèiai ir kunigaikðèiø laiðkai, p. 210).
30
Klimas, P., Ghillebert de Lannoy. Dvi jo kelionës Lietuvon Vytauto
Didþiojo laikais (1413–1414 ir 1421 metais), Kaunas, 1931, p. 65.
31
Èapaitë, R., op. cit., p. 23–24.
32
Klimas, P., op. cit., p. 65.
33
Èapaitë, R., op. cit., p. 20.
28
29

NAUJASIS ÞIDINYS-AIDAI 2003 / 1–2

34
1399, 1405, 1406, 1408 m. (CEV, p. 961, 969, 970, 973). Ten
pat minimi ir Ðvitrigailos muzikantai (ibid., p. 965).
35
Ibid., p. 970. Galbût 1407 m. ávykusioms Raciboro kunigaikðèio
Jonuðo II ir Helenos Kaributaitës vestuvëms (Tægowski, J., Pierwsze
pokolenia Giedyminowiczów, Poznañ–Wrocùaw, 1999, s. 113–114).
36
Salmen, W., „Zur Musikgeschichte am litauischen Hofe unter
Großfürst Witold (1350–1430)“, in: Musik des Ostens, Bd. 1, Kassel–
Basel–London–New York, 1962, S. 81.
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Jei dovanos ir turëjo kokios nors ekonominës reikðmës,
tai tik tam tikrai gavëjø daliai. Dovanojanèiam kunigaikðèiui tai buvo valdþios ar draugystës (lygiaverèio
partnerio atþvilgiu) þenklas. Pastaruoju atveju tai visuomet buvo abipusis dovanojimas37, o vertingiausios
bûdavo paèios nepraktiðkiausios dovanos: reti gyvûnai,
egzotiðki daiktai ir þmonës. Taip pat mielai dovanojami þirgai, medþioklës reikmenys, brangûs ginklai, ðarvai,
ðalmai, drabuþiai, kilimai, papuoðalai, maisto produktai.
Kartais dovanojimo akcijos ágydavo iðties dideles apimtis: antai Romos karalius Zigmantas karûnacijos proga
Vytautui ketino siøsti 104 ðarvus38. Tuo tarpu medþiokliniø sakalø dovanojimas netgi peraugo á tam tikrà
diplomatijos formà – egzistavo neraðytos taisyklës,
pagal kurias dovanojamø sakalø vertë ir skaièius atspindëjo apdovanojamo asmens rangà bei politinius
dovanojimo akte dalyvaujanèiø pusiø santykius39. Ið visko sprendþiant, Vytauto dvare sakalø prieþiûra uþsiimdavo daugiausia rusai, kuriems vadovavo dvaro
sakalininkas, kai kuriuos jø Vytautas skolindavo ir kitiems valdovams40.
Sakalai veda prie dar vienos su dvaro gyvenimu susijusios temos – medþioklës. Medþioklë Viduramþiais
buvo kilmingøjø laisvalaikio leidimo bûdas, politinio
bendravimo forma, o nepaskutinëje vietoje (taip buvo
ir Vytauto laikais) – ekonominë bûtinybë. Bendra medþioklë politiniø simboliø kalba reiðkë sàjungà (pvz.,

1380 m. Jogailos ir Ordino pareigûnø Dovydiðkiø medþioklë). Jogaila ir Vytautas kartais iðtisus mënesius
trunkanèias medþiokles naudodavo politinëms aktualijoms aptarti. Tokioms iðvykoms aptarnauti árengiami specialûs medþioklës dvarai (vok. jagdhove). Panaðûs
dvarai statomi ir prie sienø vykstantiems valdovø susitikimams (pvz., 1412 m. prie Veliuonos susitikimams
su didþiuoju magistru árengtas dvaras). Medþioklës plotai driekësi ir sienà su Ordinu sudaranèiais miðkais,
todël leidimo medþioti svetimoje teritorijoje praðymai
nuolat sutinkami Vytauto ir magistro laiðkuose41.
XV a. pradþioje, pasistatæs Trakø salos pilá, Vytautas þengë dar vienà þingsná kurdamas europinius standartus atitinkantá dvarà42. Aiðku, jame nebuvo tos dvaro
kultûros formø gausos, institutø ávairovës, prabangos
kaip þymiausiuose Vakarø Europos vëlyvøjø Viduramþiø dvaruose. Taèiau pagrindiniai ðios kultûros elementai egzistavo. Deja, vëlesniais laikais, iki Aleksandro
valdymo pradþios43, didþiojo Lietuvos kunigaikðèio dvaras neteko dalies kompleksiðkumo, kartu ir prestiþo.
Apie Ðvitrigailos, Þygimanto Kæstutaièio ar Kazimiero Lietuvos dvarus turime kur kas maþiau duomenø, o
tai, auganèios raðtvedybos fone, yra neblogas nuosmukio
rodiklis. Kita vertus, sekdami valdovu, savo dvarus pradëjo kurti Lietuvos didikai, ir bûtent juose nuo XV a.
antros pusës toliau puoselëjama dvaro kultûra, iðpleèiamas jos veikimo laukas.
G

37
Bardach, J., „Darowizna wzajemna na Litwie w XV i XVI w.“,
in: Idem, Studia z ustroju i prawa Wielkiego Ksiæstwa Litewskiego
XIV–XVII w., Warszawa–Biaùystok, 1970, s. 174–187.
38
Deutsche Reichstagsakte, Bd. 9, S. 478 (stehleine panzer = harnisch).
39
Heckmann, D., „Preußische Jagdfalken als Gradmesser für die
Außenwirkung europäischer Höfe des 15. und 16. Jahrhunderts“, in:
Preußenland, Bd. 37, 1999, S. 39–62.
40
Halbach, U., Der russische Fürstenhof vor dem 16. Jahrhundert.
Eine vergleichende Untersuchung zur politischen Lexikologie und Ver-

fassungsgeschichte der Alten Rus’, Stuttgart, 1985, S. 301.
41
Neitmann, K., „Jagdbriefe im diplomatischen Verkehr des Deutschen Ordens mit Polen-Litauen um 1400“, in: Preußenland, Bd. 24,
1986, S. 25–33.
42
Ivinskis, Z., „Trakø Galvës eþero salos pilis“, in: Vytauto Didþiojo Kultûros muziejaus metraðtis, t. 1, Kaunas, 1941, p. 135–198.
43
Pietkiewicz, K., „Dwór litewski wielkiego ksiæcia Aleksandra Jagielloñczyka (1492–1506)“, in: Lietuvos valstybë XII–XVIII a., Vilnius,
1997, p. 75–131.

44

NAUJASIS ÞIDINYS-AIDAI 2003 / 1–2

CETERUM CENSEO...

Kitos Lietuvos kerðtas
MANTAS ADOMËNAS

Kitados ðiuose puslapiuose teko raðyti apie „kità Lietuvà“ – gûdþios
banalybës, kasdienos nevilties ir socialinio atavizmo zonà, netikëtai atsiverianèià, kai apniukusià þiemos
dienà neatsargiai nuklysti uþ miesto sienos. Po kojø tyþtantis sniegas,
purvina, nemaloni masë, apniukusi
diena be saulës, tirðtëjanti prieblanda, niûrus miegamasis miesto rajonas tampa tarsi scenos dekoracijomis,
iðryðkinanèiomis anà perspektyvø
nebuvimo ir beviltiðkumo jausmà, slegiantá ne ateities nebuvimu, o monotonija, paralyþiuojanèiu pasmerktumu
nesibaigianèiam beprasmybës kartojimuisi. Gyvendamas Senamiestyje ir
neskaitydamas laikraðèiø, su tuo kitu
pasauliu susiduri retai – taip retai,
jog pradedi uþmirðti, kad daugeliui
þmoniø tikrovë yra bûtent tokia, jog
tos nebylaus koðmaro dekoracijos ir
yra jø pasaulio metmenys ir atsparos.
Taèiau tas pasaulis nuolat pats apie
save primena. Miesto sienos motyvas – kaip nepanaikinamos egzistencinës ribos, dviejø pasauliø
sienos vaizdinys – netikëtai
sugráþo rinkimø naktá, á
prezidento rinkiminá ðtabà
pradëjus plaukti balsavimo
duomenims. Rinkimø þemëlapyje þydrai Rolando Pakso
spalva uþlietoje Lietuvoje
þaliai spingsëjo trys uþ Valdà Adamkø balsavæ rutuliukai: Vilnius, Kaunas, Palanga. Nesinori sociologizuoti,
aiðkinti apie miesto ir kaimo prieðprieðà, kalbëti apie „klasiø kovà“ bei
prieðinti inteligentijà ir viduriniàjà
klasæ valstietijai, pensininkams ar
pan. Galima tik pastebëti, kad pilietinëms vertybëms, kurias Adamkus
reprezentavo, ðis jo pralaimëjimas ne-
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juèia gràþino pirmykðtæ, etimologinæ
prasmæ: „pilietiðkumas“ kaip „pilënø“, miestieèiø dorybë. Kaip tai, kas
gyvuoja ðiapus miesto sienos.
Paradoksalu, kad ðis iracionalaus
absurdo ásiverþimas atsitiko kaip tik
tada, kai atrodë, jog gerovës kilimas
ir tam tikros ateities perspektyvos garantuotos, gavus kvietimà á NATO
ir atsivërus ilgai siektai narystei ES.
O vis dëlto absurdas ávyko – kaip tik
tada, kai jo maþiausiai tikëtasi – atskleisdamas visø pasiekimø ir iðkovojimø trapumà. Kà visa tai reiðkia,
ir kas darytina toliau? Be abejo, galima bûtø guostis mintimi, kad þmonës, apgauti populistinës retorikos,
netrukus atsitokës, naujajam prezidentui netesëjus neámanomø tesëti
paþadø. Galbût taip nutiks, o gal ir
ne. Iðlieka pamatinis klausimas: kà
reiðkia pati tokios totalios apgaulës
galimybë, ir kà ji pasako apie Lietuvos politinës-filosofinës situacijos
matmenis? Ðá klausimà ignoruoti, tikintis, kad tauta „atsitokës“, – tai tas
pat, kaip statyti namelius
ant ugnikalnio, tikintis, kad
kartà iðsiverþæs jis daugiau
nebeiðsiverð. Tai reikðtø teoriná fatalizmà, áprasminimo pastangos atsisakymà.
Viena ið ávykusios katastrofos pamokø ir yra politinio veiksmo ir prasmës koreliacijos
praradimas. Pla- toniðkojo þvëries pasipurtymas, racionalumui neskaidrios stichijos ásiverþimas suardë ryðá
tarp màstymo konstrukcijø ir politinës tikrovës. Niekas nesitikëjo tai
ávyksiant; tam prieðinosi pastarojo
meto pasiekimø perðamos logikos –
„Dabar jau viskas turëtø eiti tik geryn“ – apsalintas màstymas. Ðis si-

tuacijos paradoksalumas bei nelauktumas savotiðkai þymi tà atotrûká
tarp tikrovës ir màstymo, tarp prasminiø proto statiniø ir brutalios tikrovës, negailestingai juos iðardanèios.
Tik mëginimas suvokti, màstymo
kategorijomis aprëpti tai, kas vyksta, gali sugràþinti prarastà teoriná
pranaðumà.
Elgtis antraip reikðtø atsiduoti Platono palyginimo logikai:
„...Tai nelyginant jeigu kas, augindamas didþiulá ir smarkø þvërá, perprastø jo nirtulius ir norus, þinotø,
ið kurios pusës reikia prie jo prieiti
ir kur já paglostyti, kada ir dël ko jis
darosi piktas arba nusiramina, kada
kokius garsus iðduoda ir kokie garsai, kieno kito leidþiami, já tramdo arba siutina, – o visa tai, ilgai su juo
bendraudamas, perpratæs, pavadintø
ðitai iðmintimi ir, ið tø taisykliø sudaræs visà amatà, ið tikrøjø toli graþu
nenutuokdamas, kas tose paþiûrose
ir noruose yra graþu ar bjauru, gera
ar bloga, teisinga ar neteisinga, visa
tai vadintø pagal to didþiulio þvëries
nuomonæ: tuos dalykus, kurie já dþiugina, vadintø gerais, o tuos, kurie já
siutina – blogais, ir nemokëtø niekaip
kitaip ðito pagrásti...“*
Viena ið pamokø – prieðkario iðaugintos politikø kartos galutinis pasitraukimas, drauge su kuria pasitraukia ir dorybe, orumu bei pareiga
pagrástos politikos idealas, pokariu
puoselëtas iðeivijoje. Ateina visiðkai
nauja karta, kuriai viskà lemia ne is* Kità dienà ið ðalies stebint rinkimø pagirias, komiðka buvo matyti ir skaityti dël rinkimø rezultatø nustërusius þurnalistus – juk
tai jie sukûrë dabartinës situacijos prielaidas,
taip ilgai leisdami ávairius tà þvërá siutinanèius garselius.
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CETERUM CENSEO...
torinis ásipareigojimas ar moralinis
imperatyvas, o tiesioginis, neretai
trumpalaikis interesas ir pasàmoninë tam tikros estetikos trauka. Ta pilietinë sàmonë, kurià árëþë prieðkario
ir pokario istorinë patirtis, iðmirðta.
Atgimimo sukurtas pilietiðkumo ir pilieèiø (grieþtàja prasme) sluoksnelis
pernelyg plonas ir trapus, kad atsilaikytø prieð trigubà puolimà. Jai grasina ir þemesniøjø, vienaip ar kitaip
„likimo nuskriaustø“, savo vietos Lietuvos kûrime neradusiø klasiø (joms
dabar priklauso dauguma) resentimentas, ir po Atgimimo iðaugusio
jaunimo antiistorinë, ið esmës apolitiðka, antiautoritetinë nuostata,
kylanti ið praktinio reliatyvizmo ir
persmelkianèios hedonistinës epochos
dvasios, ir galiausiai (post)modernybës indëlis: pragmatinës, menedþeriðkos, duonos ir þaidimø paþadu
paperkanèios „treèiojo kelio“, „nepolitinës politikos“ miraþas. Su kartø
kaita á politikà ateina ir radikalus
populizmas, kuris – dairantis á Vakarø patirtá – nepanaðu, kad greitai
mus paliktø.
Iðryðkëjo ir valstybës institucijø
trapumas. Taèiau tegu politologai gilinasi á þalà, padarysimà – ar jau padarytà – Lietuvos uþsienio politikai
ir saugumui, konstitucinei santvarkai ir ekonomikos augimui, o istorijai
palikime klausimà, kas gi bûsimasis
prezidentas ið tikrøjø yra: mefistofeliðka figûra, prikelta nekromantiðkø svetimos galios manipuliacijø, ar
„paprastas lakûnas“, svaigulingà valdþios akimirkà átikëjæs savo gabumais. Verèiau klausti – o kà daryti
toliau?
Rinkimø naktá, pradëjus aiðkëti
pralaimëjimo faktui ir mastui, ðtabo
bûstinëje apie prezidentà susitelkæ liberalai su tam tikra nuoskauda ir
nusivylimu kalbëjo, jog belieka tik
„auklëti, auklëti ir dar kartà auklëti“ Lietuvos þmones. Galima pavydëti
ðio Apðvietos optimizmo, bet mûsø
neturëtø apgauti já grindþianti patraukli, taèiau nereali, prielaida –
tikëjimas galimybe patobulinti þmo-
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gaus prigimtá. Ji tobulinama jau du
ðimtus suvirð metø, o vis dëlto politinës kovos kasmet kovojamos vis
vulgariau ir brutaliau, politinë propaganda kaskart apeliuoja á vis
þemesnius, vis primityvesnius jausmus – ir ne tik Lietuvoje. Deja, gyvename gûdesniame pasaulyje, kur
pati politikos galimybë – pasirinkimas tarp prieðo ir draugo – pagrásta
pirmapradþiu nuopuoliu ir susvetimëjimu, o aiðkesnis savøjø interesø ásisàmoninimas anaiptol nepaðalina
neteisingumo ir niekðybës galimybës.
Jei visuotinio tautos perauklëjimo
vakarietiðka pilietiðkumo dvasia siekinys neámanomas – per ðitiek metø
jau buvo uþtektinai progø tuo ásitikinti – tuomet lieka viena ið dviejø.
Arba prisiderinti prie sàlygø – priimti populistinio þaidimo taisykles,
siûlyti þvëriui gardþiau atrodantá kàsnelá, iki rinkimø në nesvarstant, kaip
reikës já parûpinti. Konservatoriai –
tiesa, ne dabartiniai – jau yra taip daræ. Bus nelengva iðlaikyti nepardavus
savo „politinës sielos“, kurios tyko
dvejopa pagunda: viena vertus, pasiduoti greitos rinkimø sëkmës vilionëms, susitapatinti su platoniðkojo
þvëries norais, arba, antra vertus,
pradëti niekinti tà bendruomenæ, kuriai privalu tarnauti, traktuojant jà
kaip pasyvià galios þaidimø priemonæ, pastatant savo – tam tikros politinës klikos – interesus aukðèiau uþ
jà. Tikëkimës, kad dabartiniai konservatoriai su pasibodëjimu atðlys
nuo ðiø pagundø – antraip kas tuomet ryðis atmesti ðio pragaiðtingai
patrauklaus þaidimo taisykles? (O tokiø pagundø bus: samprotavimø, kad
neiðrinkta partija maþai kà gali padaryti, kad geriau palenkti rinkëjus
paþadais, idant po to galëtum veikti
jø labui – taèiau tokia kazuistika apgauna tik jø autoriø, o ne þvërá.)
Arba daryti tai, kas ámanoma esamomis sàlygomis, nesitikint greito
pasikeitimo ar greitos pergalës, norëti tik vieno – tarnauti Lietuvai. Tai
labai sunkus reikalavimas – tarnauti
tiems, kurie paniekina ir atmeta. Ta-

èiau juk anaiptol ne þvëries pomëgiai
apibrëþia gërá ir blogá, vertybines politinio veikimo gaires: ðioje áþvalgoje glûdi ir sankcija politinei veiklai,
siekianèiai pranokti dabartines politines apibrëþtis, ir iððûkis nekvestionuojamoms demokratijos dogmoms.
Tik suvokus, kad Lietuvos, kaip ir
Lietuvos þmoniø, gëris anaiptol nebûtinai yra tai, kà Lietuvos þmonës
ásivaizduoja juo esant ir uþ kà jie balsuoja – nes daþnai „jie nesuvokia, kà
daro“, – galima mëginti keisti pamatines situacijos sàlygas.
Svarbiausia, ko numatomoje ateityje galima bûtø siekti – tai mëginti
kuo labiau nuo politinio sprendimo
instancijos atitolinti „kità Lietuvà“.
Anaiptol nesiûlau kokiø drastiðkø
priemoniø – balsavimo cenzo ávesti
nepavyktø, o Smetonos ir Franco laikai, deja ar laimë, jau yra praëjæ.
Taèiau galima siekti apriboti ir neutralizuoti populistinæ, tikru „asmenybës kultu“ grindþiamà Prezidento
institucijà, kuri, neturëdama tikrø
vykdomøjø galiø, ne vien tik atitraukia dëmesá ir suinteresuotumà nuo
Seimo rinkimø, ðitaip puoselëdama
politiná infantilizmà þmoniø, nesuvokianèiø, jog balsuoja uþ ið esmës
simbolinæ institucijà. Prezidento institucija per pastaruosius rinkimus atskleidë dar ir ið esmës dviprasmæ
vidinæ tendencijà galios konsolidacijai: iðryðkëjo ir populiarus poreikis
valdovo figûros, galinèios patenkinti paternalistinio autoriteto vakuumà, ir populistiniø demagogø siekis
stiprinti prezidento galià ið vidaus.
Nuo èia nebetoli ir iki Platono apraðytojo tirono gimimo scenarijaus – kuris, kaip rodo nesena Rusijos patirtis,
dabar aktualus ne maþiau negu IV a.
pr. Kr. Atënuose.
Tai bus sunku, ir ilgà laikà bet kokios pastangos tikriausiai atrodys
bergþdþios ir nuvilianèios. Taèiau Platonas prilygino tikràjá politikà kaimenës ganytojui, o tikras ganytojas, kaip
þinome ið kito ðaltinio, yra tas, kuris
uþ savo kaimenæ ryþtasi aukoti ne tik
komfortà ir socialines garantijas. G
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apžvalga
Kunigų svajonė ant
NATO slenksčio
Paulius Subačius

Mažai kam paslaptis, jog pasaulyje
esama prastos, bene visas krikščio
nių Bažnyčias paveikusios tradicijos
kar o kap el ion ais skirt i ne pač ius
uoliausius ar bent kitoms pareigoms
netinkamus dvasininkus. Dieceziniai
vyskupai kariuomenės ordinariatams
linkę „perleisti“ tik tuos savo kunigus,
kuriems dėl praktinių gebėjimų sto
kos nesiseka administruoti parapijų,
dėl dvasinių ar psichologinių savybių
prastai einasi sielovada ir katechezė.
Šveiko šeimininkas Otto Katzas rea
lizmo literatūros kontekste teisėtai
laikomas vien u būd ing ų kap el ion o
tipų. Tad nepaisant daugybės visai
prieš ing ų pav yzd žių, kapel ion yst ė
apskritai neturi gero vardo dvasinin
kijos sluoksniuose.
Lietuvoje yra kitaip. Jau prieškariu
vyriausiojo kariuom en ės kap el ion o
Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos as
menybė, o pirmąjį okupacijų dešimt
metį į miško armiją stojusių kunigų
pas ia uk oj im as kėl ė šios tarn yst ės
aut or it et ą. Po Atg im im o kai kur ių
kapelionų (mons. Alfonso Svarinsko,
kun. Alfonso Bulotos) veikla dėl įvairių
priežasčių buvo tapusi visuomeninių
ir bažnytinių kontroversijų objektu,
bet įkūrus kariuomenės ordinariatą
šios prob lem os pran yk o. Dab ar vis
daugiau jaunosios kartos kunigų prisi
pažįsta norį tapti karo kapelionais, ne
vienas dvasininkas su pavydu žvelgia
į antpečiuotus konfratrus. Psichoana
litikai sakytų, kad katalikų kunigams
karinė uniforma leid žia apl ink in ių
akyse kompensuoti tariamą vyrišku
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mo stoką. Kitos pakraipos psichologai
atkreiptų dėmesį į mažiau užslėptą
norą pabėgti iš parapinės įkyrių mote
rėlių ir pagyvenusių žmonių aplinkos.
Tačiau nuorodos į tokius ar panašius
universalius (pseudo)motyvus igno
ruoja pašaukimų įvairovę, pozityvius
dvasininkų ketinimus ir, svarbiausia,
nepaaiškina Lietuvos savitumo. Idant
jį suvoktume, pažvelkime, kaip susi
klostė šiandienė sielovados kariuome
nėje praktika.
Sav an or ių būr iams skirt as pa
maldas imt a laik yt i dar 1990 m., o
1991 m. pabaigoje vyskupai paskyrė

Lietuvos kariuomenės ordinariato ženklo
projektas. 2002. Dail. Liudas Gedminas

pirmuosius karo kapelionus, kurių sta
tusą išsyk pripažino Krašto apsaugos
ministerija. Ji visą laiką išliko bene
palankiausia Bažnyčiai iš vyriausybi
nių institucijų, nors per dvylika metų
ir ministrai, ir kariuomenės vadovybė
keitėsi kelis kartus. Nuo 1993 07 15

prii mt o Laik in oj o LR kar iuom en ės
vadovybės įstatymo kapelionai minimi
visuose kariuomenės veiklą reglamen
tuojančiuose Seimo aktuose. Spaudoje
ir politinėse diskusijose kartkarčiais
eskaluota neva per prievartą į baž
nyčią visu pulku vedamų šauktinių
tema. Tačiau niekuomet nebuvo net
kėsintasi išstumti kap elionų iš ka
riuomenės, kaip kad ekskomunistai
ragino pasielgti su tikybos pamokomis
valstybinėse mokyklose.
2000 m. pasirašytos Šventojo Sosto
ir Lietuvos Respublikos sutartys nu
matė jose esančių nuostatų detaliza
ciją tolesniais Bažnyčiai ir valstybei
bendradarbiaujant parengtais teisės
aktais. Tačiau iki šiol tik sielovada
kariuomenėje abipusėmis pastango
mis įgavo visai naują kokybę, gera
noriškumo pagrindu plėtota kunigų
veikla kariuomenėje buvo tinkamai
įtvirtinta. Netrukus po sutarčių ra
tifikavimo popiežius įsteigė Lietuvos
kariuomenės ordinariatą, ordinaru
pas kird am as vysk. Eug en ij ų Bar
tul į. 2001 m. spal io 13 d. Švent oj o
Sosto Vyskupų kongregacija patvir
tino Ordinariato statutą – bažnytinę
Ord in ar iat o jur isd ikc ij ą apt ar iant į
dokumentą. Beveik tuo pačiu metu
pašventinta pirmoji Lietuvos kariuo
men ės kopl yč ia Kar o akad em ij oj e.
O šiem et, rugp jūč io 2 d., Liet uv os
Vysk up ų Konf er enc ij os ir Krašt o
aps aug os min ist er ij os sus it ar im u
įsigaliojo Ordinariato reglamentas.
Jis apib rėžia „kar o kap el ion ų sie
lov ad os krašt o aps aug os sist em oj e
veiklą, praktinius aspektus, sąlygas
ir ypat um us, nus tat o kar iuom en ės
Ordinariato [...] ir krašto apsaugos
sistemos institucijų [...] bendradar
biavimo principus“1. Kas ten žino, gal
derybose dėl šio dokumento ir būta
ginč ų, tač iau pas iekt as rez ult at as,
proceso sparta, operatyvus uniformų
ir žvaigždučių kunigams dalijimas,
1

Dokumentai cituojami iš: http//www.lcn.lt
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r e l i g i j a
kap el ion ams išk yl anč ių kasd ien ių
problemų sprendimas neleidžia abe
joti, kad krašto apsaugos vadovai yra
atviri Bažnyčios siūlymams.
Prie Ord in ar iat o regl am ent o dar
grįšime, o dabar pasvarstykime, ko
dėl aukštiej i kar in ink ai ir jų kol e
gos ministerijos civiliai taip vertina
partnerystę su dvasininkais. Matyt,
nem až ai lem ia kit a partn er yst ė ar
veikiau svajonės ją įtvirtinti. Lygia
vimasis į NATO standartus – tai ne
vien ginkluotės atnaujinimas ar karių
įgūdžių stiprinimas. Tinkama organi
zacinė struktūra, visapusis armijoje
tarn auj anč io žmog aus ugd ym as, jo
dvasinių poreikių tenkinimas, vadi
nasi, ir deramas kapelionų statusas,
tol yg ios amer ik iet išk oms jų darb o
sąlygos yra dalis paveikslo, kokia turi
būti į Santarvę priimamos Lietuvos
kariuomenė. Kadangi šį paveikslą sie
kiama dailinti iš visų jėgų – nestinga
nei lėšų, nei politinės valios – lygia
greta su kitais dalykais tvarkomi ir
kapelionystės reikalai. Beje, juk jie
daug el iu atž vilg iu pap rast esn i nei
raketų ar tankų įsigijimas. Kariška
tvarka, griežtesnė nurodymų vykdy
mo kontrolė ir krašto apsaugos insti
tucijų jaunumas – jos sukurtos, o ne
reformuotos po sovietmečio – taip pat
turi įtakos, kad mažiau biurokratinio
vilkinimo, atidėliojimo, išlygų.
Kol kas kalb ėj om e apie sist em os
ypatumus, tačiau labai svarbi ir asme
ninė motyvacija. Aukštais ministerijos
bei kariuomenės vadovais nuolat buvo
skiriami išeiviai, kuriems kapelionys
tė – savaime suprantamas dalykas.
Gausios komandiruotės užsienio dali
niuose padėjo su šia mintimi apsipras
ti daugumai kariūnų. Pati profesija
šiuos žmones atitolina nuo vingrių
laicistinių išvedžiojimų ir politinių
spek ul iac ij ų dėl Bažn yč ios s tat us o
pasaulietinėje valstybėje, o sąlytis su
religija dažnam tampa tikra atgaiva ir
atsvara grubiai, rūsčiai, pabrėžtinai
fiziškai kario kasdienybei. Pagaliau iš
okupacinės armijos paveldėtiems kad
rams, kitaip nei daugeliui valstybės
tarnautojų, desovietizavimasis buvo
privaloma tolesnės karjeros sąlyga.

48

Žinoma, kad tokiame kontekste net
ir ang ažuot iems laic ist ams v arg u
ar „apsimokėjo“ rodyti priešiškumą
katalikybei.
Visa tai ir kariuomenės ordinaro
nekonfliktiškas būdas, jo nuginkluo
jant is nuoš ird um as leid o pas iekt i
susitarimų, kurių dėka karo kapelionų
padėtis tapo daugeliu atžvilgių ne
prasta. Pagal Ordinariato reglamentą
dalis jo pareigybių „finansuojamos ir
aprūpinamos iš kariuomenei skirtų
valstybės biudžeto lėšų“, t. y. kapelio
nai iš kariuomenės gauna algą, „darbo
patalpas, darbui reikiamas priemones
ir transp ort o pas l augas“, o „pag al
galimybes“ – dar ir „tarnybines gyve
namąsias patalpas“. Krašto apsaugos
sistemos įsipareigojimai reglamente
formuluojami gana griežtai – pavyz
džiui, dalinio vadas „privalo sudaryti
sąlygas karo kapelionams bent kartą
per sav ait ę sus it ikt i su jo dal in yj e
(tarnyboje) tarnaujančiais asmenimis
paskaitos, pokalbio ar dvasinės kon
ferencijos metu“, „asmeniškai susipa
žinti su tarnybą pradedančiais kariais

Lietuvos kariuomenės kapeliono ženklo
projektas. 2002. Dail. Liudas Gedminas

ir išsiaiškinti jų religinius poreikius“.
 odžiu, dokumentas nepalieka erd
Ž
vės laisv ai kar iūn ų int erp ret ac ij ai,
ar kariams ir civiliams dalinių tarnau
tojams reikia kapeliono paslaugų.

Pagal susitarimą koplyčioms bus
skir iam os kar iuom en ės pat alp os,
ministro kompetencijai paliktas lei
dimas „kapelionatų reikmėms naudo
jamų bažnyčių ir koplyčių“ patalpas
įrengt i, išl aik yt i bei eksp loa t uot i
b iud žet o lėš om is. Vyr iaus ias is ka
riuom en ės kap el ion as kan. Juoz as
Gražulis Vilniaus Šv. Ignoto bažny
čios remontą pavadino kariuomenės
galv os skausm u. Ši be gal o apl eis
ta švent ov ė, dėl kur ios stat us o ne
viener ius met us konfl ikt av o mons.
Svar insk as, ark iv ysk up ij os kur ij a
ir vald žia, stat ut u ir regl am ent u
įtvirtinta kaip Ordinariato kurija ir
pagrindinė bažnyčia. Tiesa, jos kle
bonijoje įsikūrusio Bočių restorano
savininkams paslaptingu būdu buvo
leista privatizuoti ir dalį pačios baž
nyčios ploto, todėl dar reiks spręsti
nelengvą teisinę koliziją.
Sunku įsivaizduoti kitą Lietuvos
valstybinę instituciją, kuri praktiš
kai prisidėtų prie joje dirbančių, jai
pav ald žių asm en ų nor o apl ank yt i
šventas vietas. O kariuomenė nuolat
atgabena į didžiuosius atlaidus – ypač
Šil uv ą ir Kryž ių kaln ą – nem až us
būrius šauktinių bei liktinių. Kelių
deš imč ių kar in ink ų pil igr im yst ė į
Lurdą jau tapo kasmetine tradicija.
Dabar ir reglamente nurodyta, kad
ministerija ar kariuomenė suteikia
„techninę pagalbą“, kai Ordinariatas,
suderinęs su vadovybe, organizuoja
„katalikų, tarnaujančių kariuomenėje,
maldingas keliones“.
Dar viena svarbi reglamento nuosta
ta leidžia ordinarui ar vyriausiajam
kapelionui parinkti šauktinius, kurie
tarnybos laikotarpiu padėtų karo ka
pelionams, t. y. kariuomenėje įteisinta
ne vien dvasininkų, bet ir pasauliečių
nuolatinė bažnytinė tarnystė. Kariuo
menės koplyčiose greta zakristijonų
bei patarnautojų galės atsirasti ka
techetų ir pastoracijos referentų, jei
tik kapelionams nestigs šiuolaikiško
požiūrio į pasauliečių apaštalavimą,
gebėjimo jaunus vyrus patraukti ir pa
rengti. Paprastai klebonai skundžia
si, kad tokioms tarnystėms išlaikyti
parapijos stokoja lėšų algoms, kurių
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Kariuomenės ordinariato atveju ne
reikės. Vilties teikia ir tai, kad karo
kapelionai turi daug daugiau progų
nei kiti kunigai „pasitobulinti“ įvai
rių specialiai jiems skirtų renginių
užsienyje dėka.
Kas ministerijoje gražiai surašy
ta ant popieriaus, gali būti sunkiai
įgyvendinama be nuoširdžios dalinių
v ad ov ų par am os. Kar o akad em ij os
viršininko pulkininko Algio Vaičeliū
no teigimu, vidurinioji kariūnų gran
dis dar stok oj a gil esn io suv ok im o,
koks vaidm uo kar iuom en ėj e tenk a
kapelionams. Jis drauge su kan. Gra
žuliu deda nemaža pastangų, idant
tas suvokimas rastųsi. Jau minėjome,
kad mūsiškiams kariūnams imponuo
ja kolegų iš Vakarų valstybių armijų
pavyzdys, tad šį rugsėjį Lietuvos karo
akademijoje buvo organizuotas Euro
pos karinių krikščioniškųjų bendrijų
asociacijos2 seminaras Krikščioniška
karinio vadovavimo etika. Asmenine
patirtimi, kaip ir kodėl reikia kariuo
menėje puoselėti dvasinį gyvenimą,
dalijosi kalbėtojai, tarp kurių buvo
aukšt ų kar in ink ų bei kap el ion ų iš
Vok iet ij os, Lenk ij os ir net tarn au
janč ių gen er ol ų iš JAV, Jungt in ės
Karalystės, Norvegijos. Vėlgi neverta
nė svajoti, kad tokio reprezentatyvu
mo agitatorių savo veiklai paremti ir
Bažnyčios autoritetui sustiprinti pa
sitelktų kaimo klebonas ar mokyklos
kapelionas.
Kan. Gražulio nuomone, didžiau
sias karo kapelionų pranašumas – ne
kai kuriuos konf ratr us vil ioj anč ios
pastovios algos, o labai aiški darbo
erdvė. Pas karius atvykusiems dva
sininkams nereikia ieškoti jaunimo,
jį vil iot i ir burt i. Pat ys šaukt in iai
plūsta pas kapelionus. Krašto apsau
gos viceministras Jonas Gečas minėto
2
Karinėms krikščioniškosioms bendrijoms
pradžią davė 1851 m. Indijoje tarnaujančių
britų kavaleristų sumanymas telktis bendrai
maldai, išaugęs į Britanijos karininkų krikš
čioniškąją sąjungą. Tarptautinė tarpkonfesinė
asociacija ėmė formuotis 1920 m. Pastarąjį
deš imtm et į Eur op os mast o konf er enc ij os e
dalyvavo 27, o pasaulio – 98 šalių atstovai.
Vidurio ir Rytų Europos kapelionai bei kariūnai
į šią veiklą įsitraukė apie 1994 m.
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sem in ar o spaud os konf er enc ij oj e
prisipažino, kad jį kaskart maloniai
nustebina, kaip gausiai renkamasi
į Karo akademijos koplyčioje ir da
lin iuos e laik om as pam ald as, kiek
daug randasi norinčių pasikrikšty
ti: „Kartais tam, kad žmogus rastų
kelią į Dievą, į tikėjimą, reikia labai
nedidelio postūmio, reikia žmogaus –
kapeliono – kuris pasakytų, jog yra
toks kel ias. Mes pas teb ėj om e, kad
atė jus kap el ion ams mikr ok lim at as

mūsų daliniuose tapo geresnis, žmo
giškesnis“, – kalbėjo vienas Lietuvos
kariuomenės atkūrėjų, įsipareigoda
mas s kat int i kar iūn ų ir kap el ion ų
bendradarbiavimą. Sovietinės oku
pacijos išvakarėse Lietuvos kariuo
menėje buvo 26 etatiniai kapelionai,
o dabar – 14. Tai argumentas dvasi
ninkams, besiveržiantiems kuo geriau
išnaudoti šiltnamines kapelionystės
sąlygas. Kieno labui – pamatysime
po keliolikos metų.


Apie Kalėdas čia ir kitur
Rūta Tumėnaitė

Ir kas pas ig inč yt ų, kad gyv en im as
Lietuvoje negerėja. Pažvelkime kad
ir į Kal ėd as, ypač pask ut in ią s ias
Advento dienas, kurios sausakimšai
pripildo didžiuosius prekybos centrus,
kuriuose, grojant šimtąsyk girdėtoms
kal ėd in ėms muz ik ėl ėms, iš pask u
tiniųj ų grum ias i min ios taut ieč ių,
švenčių stalui ir poeglutinėms staig
menoms pasiryžusių atrėžti nemenką
dalį namų ūkio biudžeto. Ir taip bus
kasmet, tik visas prieškalėdinis šur
mulys įsisuks vis anksčiau ir anksčiau,
manipuliacinius sugebėjimus įvaldę
rinkodaros žinovai vis įmantriau ties
savo čiuptuvus į vartotojo smegenis
ir ragins pirkti, sveikinti ir džiaugtis.
O kuo gi džiaugtis? Ir tai dar vienas
sotėjančios visuomenės požymis, kada
visame šiame triukšme pamažu pasi
girsta tylus klausimas: o kokia gi tik
roji visos šios kasmetinės beprotybės
prasmė? Kokia gi yra tikroji Kalėdų
šventės prasmė?
Jei jau Kal ėdos ir Liet uvoj e pra
dėj o dar yt is prob lem a, mat yt, pa
siekėme tam tikrą išsivystymo lygį.
Kaip viename straipsnyje pastebėjo
žurnalistė, „Kalėdos tampa lyg nebe
mūsų. O kažkokios… Globalios, ar ką“

(Jazukevičiūtė, D., „Kalėdų įkaitai“,
in: Veidas, 2002 12 19). Globalios – tai
tokios kaip visur, nors globalizmas
dažniausiai siejamas su amerikiečių
tradicijomis. Įkvėpę laisvės oro, staiga
ėmėme ir suglobalėjome. Juk atminty
je dar gyvos tos Kalėdos, kurias pusiau
slapta švęsdavome sovietmečiu, kai
visas dėmesys dovanoms, atnešamoms
Senio Šalčio, atitekdavo per Naujuo
sius Metus, o Kūčių vakarą lengva
slaptumo nuotaika savotiškai padė
davo atkurti pirmųjų Kalėdų aplinką,
skurdžią ir nuošalią Betliejaus olą,
kurioje nutiko svarbiausias žmonijos
įvykis. Dabar Kalėdos, atsikračiusios
ideo l og in ių draud im ų, staig a tap o
visiškai viešos ir tarsi nebesuvokia,
kas gi jos tokios yra ir kokios turėtų
būti. Ką praradome, kas verčia jaustis,
jog visas tas daugiadienis poilsis su
sočiomis vaišėmis ir dovanų kalnais
vis dėlto nėra tai, kas iš tiesų turėtų
būti Kalėdos?
Pan aš ios disk us ij os, dažn ai lyd i
mos įvairių akcijų, vyksta ir Vakarų
šalyse. Tačiau ten Kalėdų gelbėjimą
būtų galima padalyti į dvi kategorijas:
gelbėjimą nuo politiškai korektiško
išt irpd ym o abstr akč ioj e „švent ės“
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sąvok oj e, siek iant, kad vis i būt ų
incl usiv e, ir kit at ik iai nep as ij ust ų
nepageidaujami. Ši kategorija būdin
gesn ė ang los aks išk iems krašt ams.

pavaizduotas draudžiamo ženklo fo
ne – apvestas raudonu apskritimu ir
perbrauktu veidu. Kunigas tvirtino
net ur įs niek o prieš dov an as ir šei

Pakso kalėdiniai drambliai. 2002 m. gruodis. Eimanto Valevičiaus nuotrauka

Jau nebe pirmus metus prieš Kalėdas
krikšč ion išk os žin iaskl aid os pra
nešimuose pasipila žinios iš įvairių
viet ų apie mėg in im us išt rint i bent
menk iaus ią užuom in ą į žod į „Ka
lėdos“ (Christmas). Tarkim, vienur
miesto valdžia nusprendžia Kalėdas
pervadinti Žiemos švente (angliškai
Winter+festival=Winterval), paskirose
mokyklose draudžiama sveikinti su
Kalėdomis, kad neįžeistumei mokslei
vių žydų, musulmonų ar hindų, taip
pat draudžiama rengti prakartėles,
nors ne tik leidžiama, bet ir skati
nama atitinkamų švenčių dienomis
išstatyti tokius religinius simbolius
kaip žyd ų men or ą ar mus ulm on ų
žvaigždę ir pusmėnulį. Kita gelbėtojų
kategorija, daugiau pastebima Euro
poje, kovoja prieš išorinius Kalėdų
blizgučius ir atributus, ypač raudonai
baltą Santa Klausą. Šiemet vienas
kunigas Frankfurte, protestuodamas
prieš Kal ėd ų kom erc ial iz ac ij ą, su
rengė Santa-free zone akciją: išdalijo
virš 5000 protesto lipdukų, kuriuose
raudon ai vilk int is Sant a Klaus as
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mos šventes, bet aiškino, jog Santa
Klausas yra reklaminės industrijos
vaisius, kuriuo siekiama komercinių
tikslų, tuo tarpu jis norįs priminti sa
vo tautiečiams (o turbūt ir visiems,
laikantiems save krikščionimis), kad
jie vietoj tuščiavidurio Santa Klauso
turį šv. Mikalojaus figūrą, tad jis no
rįs atgaivinti Vokietijoje seną tradici
ją, pagal kurią šv. Mikalojus gruodžio
6-osios naktį lanko namus ir geriems
vaikams batuose palieka saldainių.
Beje, vienas mano bičiulis, katalikas
iš Rus ij os, kur, kaip žin ia, kat al i
kiškos Kalėdos tėra privati šventė,
labai sėkmingai taiko šv. Mikalojaus
praktiką savo vaikams, kuriems ši
tradicija puikiai dera su darželiuo
se vaikus aplankančiu Diedmorozu.
Sant a Klaus o prieš in ink ų šiem et
net rūk o ir Austr ij oj e, mat austr ai,
kaip ir vok ieč iai, tur i sav ą Kal ėd ų
tradiciją, vadinamąjį Christkindlein,
Vaik el į Krist ų. Šiem et Austr ij oj e
susibūrusi Pro-Christkindlein asocia
cija užvertė parduotuves prašymais
puošti vitrinas ne Santa Klausais ir

jo eln iais, bet Vaik el io Krist aus ir
angelų figūrėlėmis. Tiek austrai, tiek
vokiečiai sutinka, jog Santa Klauso
kilmė susijusi su šventojo vyskupo
Mikalojaus figūra, netgipats vardas
yra kilęs iš olandiško šv. Mikalojaus
varianto Sinterklaas,tačiau, jų teigi
mu, raudonai baltu kostiumu vilkintį
Santa Klausą praėjusio amžiaus ket
virtame dešimtmetyje išpopuliarino
Coc a-Col a rek lam in ė kamp an ij a ir
išpopuliarino būtent kaip pasaulie
tišką, t. y. nereliginę, figūrą (Zenit,
2002 12 14).
Tur int galv oj e tai, kok ią gal ią
n ūd ien os pas aul yj e tur i rek lam a
(neišbraukiant nė naujausių įvykių
Lietuvoje), nenuostabu, jog religijos
soc iol og ai jau kalb a apie egz ist uo
jančią pasauliet iškų Kalėdų religi
ją, kurioje centrinę vietą užima šv.
Santa, prekybininkams tapęs tikru
kasmetiniu jų verslo gelbėtoju ir iš
ganytoju. Ir ne tik prekybininkams.
Amžinai besišypsančio ir visiems be
iši mt ies dov an as dal ij anč io Sant a
Klauso vaizdinys jau seniai pranoko
kukliose ėdžiose gulintį kūdikėlį Jė
zų. Vakaruose jau nieko nebestebina
apklausos, atskleidžiančios vaikų ir
jaunimo žinias apie svarbiausią Ka
lėdų dalyką: anaiptol ne kiekvienas
jų pasakys, jog svarbiausias dalykas
yra Jėz aus Krist aus gim im as. Kit i
naiviai įsitikinę, jog svarbiausia vieta
šioje šventėje tenka Santa Klausui
ar Kalėdų Seneliui. (Beje, tokio pat
lygio žinias ne itin seniai pademonst
rav o ir liet uv išk oj o „Akv ar ium o-2“
jolkos bei psichai, bet tai kažkodėl
didelės nuostabos nekelia.) Ir kodėl
gi nesimelsti tam Seneliui, jeigu jis
per kel et ą sav aič ių „pad ar o“ vis ą
metinę apyvartą? Kodėl nesistebėti
jo galia, jei jis gudriai pataiko prieš
Kalėdas ir tuščių pažadų padalyti,
ir, amžiną raudonai baltą kostiumą
trumpam pakeitęs į žydrai geltoną
partietišką apsiaustą, degtukų rin
kėjams padalyti, kad šie, lyg kokie
mitiniai dievai, vilties ugnį uždegtų?
O gerai pagalvojus, tai gaila to rau
donskr uosč io sen uk o iš tol im os ios
šiaurės, – juk kai negresia rinkimai,
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galima jį ir vaikų tvirkinimu ar kito
mis nuodėmėmis apkaltinti, nelygu
kokios aktualijos tuo metu labiausiai
jaudina žiniasklaidą.
Vienas keistas Santa Klauso virsmas
iki šiol kaitina žurnalistų smals um ą.
Mat lig i šiol ei po pas aul į sklando
gars ioj i leg end a apie nuk ryž iuot ą
bes iš yps ant į Sant ą Klaus ą, kur io
atvaizdas, artinantis Kalėdoms, buvo
išstatytas vienos parduotuvės vitri
noje Japonijoje, – legenda dėl to, kad
tiksliai nebežinoma, kuriais metais
ir kuriame mieste tai įvyko. Iki šiol
tebesiginč ijama, ar tai buvo negra
bus mėginimas iš meilės Vakarams
įdiegti Japonijoje keletą vakarietiškų
tradicijų, ar subtilus pasišaipymas
iš jų, prar ad us ių rel ig in į matm en į
ir pavirtusių gryna komercija. Juk
šis keistas reklaminis plakatas yra
savita tos pasaulietinės Kalėdų reli
gijos karikatūra, maža to, perteikta
kitos kultūros žmonių akimis, taigi
pretenduojanti į tam tikrą nešališką
vertinimą. Tad kodėl apskritai pasau
lis švenčia tas Kalėdas, jeigu žino, jog
Kalėdų Senelio nėra, jog po masinės
pirkimo karštligės artimiausią mė
nesį teks susiveržti diržą, jog po ilgo
švenčių maratono apims depresija dėl
„dykai“ praleisto laiko ir įgyto ant
svorio? Žvelgiant į Kalėdų šventes ir
keistas jų deviacijas, apima jausmas,
jog pasaulis iš tikrųjų mėgina švęsti
tai, kas dar liko iš tikrųjų Kalėdų.
Baimė likti atstumtam, nepageidau
jamam, baimė blogai pasijusti išvirsta
pol it iškai kor ekt išk ais pries ak ais
būti inclusive. Neapsakomas noras
nelikti vienišam verčia eilinį kartą
pasiduoti reklaminėms manipuliaci
joms, kurių iša ug im o dėk a šiand ien
gal im a parduoti ką tik nori, taip pat
ir bendrystės, artumo, priklausymo
bendruomenei jausmus, kurie juk iš
esmės yra neatsiejama religijos dalis.
Sociologai atkreipia dėmesį ir į tai,
jog, kad ir kaip būtų keista, Kalėdų
laik as konk ur enc ij os ir ind iv id ua 
lizmo valdomame pasaulyje vis dar
tebėra keistai sakralus laikas, kada
švenčiamas tarpusavio ryšys ir pri
klausomybė. Tuo tarpu reklama, kad
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ir kokia ji būtų, skatina kuo daugiau
vartoti ir pirkti. Pirkimas arba, tiks
liau, vaikščiojimas po parduotuves
(shopping) jau seniai tapo vakarietiš
ką gyvenseną nusakančiu reiškiniu,
tokios gyvensenos piktnaudotojai jau
išskirti į atskirą kategoriją (shoppa
holics), o milžiniški prekybos centrai,
tokie kaip mūsiškis „Akropolis“, ten
jau seniai yra virtę viešojo gyvenimo
centrais. Tad kaipgi žmogui, praradu
siam religinį žmogiško ryšio matmenį,
kitaip išreikšti ir teigti save bei savo
jausmus kitam žmogui, jei ne pirki
mo kalba? Galbūt jokios kitos kalbos
jo niekas taip ir neišmokė? Ko gero,
gal im a į val ias pikt int is ir cit uot i
išt rauk as iš kal ėd in ių pam oksl ų,
tač iau toj i inert išk a priešk al ėd in ė
prekybos centrų masė taip ir liks nie
ko nežinanti, jeigu nepasakysi jai to
suprantamai. Teko girdėti apie vieno
kunigo sumanymą Brazilijoje Velykų
išvakarėse surengti Kryžiaus kelią

per vieno didmiesčio prekybinį rajoną,
o to kelio stotis įrengti ties bankų ir
didelių prekybos centrų įėjimais, kad
tos e viet os e sus it elk ę žmon ės bent
taip išgirstų jiems siunčiamą žinią.
O ką, jei mūsų „Akropolio“ lankyto
jas, šlifuodamas taką palei parduo
tuv ių dur is, staig a apt ikt ų tarp jų
įsiterpusią nedidelę koplytėlę, arba
jei prieškalėdiniame šurmulyje jam
prieš akis šmėst el ėj us i prak art ėl ė
nebūtų tik miražas ar muliažas, bet
tikras ir sąmoningas tikrosios Kalėdų
prasmės priminimas? Bažnyčios Va
karuose jau išmėgino tokią taktiką,
prieš didžiąsias krikščionybės šventes
nesibodėdamos iškabinti milžiniškų
reklaminių plakatų ir taip skleisti sa
vąją Kalėdų žinią. Gal kartaistiek ir
tetrūksta, kad nuo reklamų pavargusi
akis sustotų ir perskaitytų kitokią
„reklamą“: jog šią dieną Dievas tapo
žmog um i ir vis am laik ui perk eit ė
žmonijos istoriją.


Kas nauja meno pasaulyje?
elona lubytė

Apie pasakėčias
Turbūt daugelis sutiks, kad užsitęsusi
įtampa tarp valstybės kultūros politi
kos kūrėjų bei naujovių šalininkų ir
jų priešininkų, besiilginčių buvusios
tvarkos, primena pasakėčią apie vėžio,
gulbės ir lydekos į skirtingas puses
per tiltą traukiamą vežimą, galų gale
nuvirstantį ir nugrimztantį į dugną.
Skirt ing ai mot yv uot ų men o lauk o
veik ėj ų takt ik a pas mus nel eidžia
sus if orm uot i vien ing oms veiksmų
taisyklėms. Keldamiesi per putojančią
transformacijos ir integracijos sūku
rių upę, vien i siek ia dipl om at išk ų
susitarimų, tempdami vežimą nori

ma kryptimi. Kiti augina raumenis,
gindami savo požiūrį bando nugalėti
priešininką ar numoję ranka į aplin
kos šurmulį, susitelkia ties savo dar
bais. Paaštrėjusius skirtingų interesų
grupių gynybinius veiksmus galime
įvardyti „gelbėjimu“ ir „gramzdini
mu“. Žvelgiant iš permainų šalininkų
varp in ės, pern ai vyk us io Kult ūr os
kong res o rez ol iuc ij os, vyr iaus yb ės
patarėjo kultūros klausimais Arvydo
Juozaičio, Seimo švietimo ir kultūros
komiteto pirmininko Rolando Pavi
lionio pareiškimai, maestro Sauliaus
Sondeckio konfliktas su Nacionaline
filharmonija, begalinė Lietuvos daili
ninkų sąjungos kova dėl ŠMC ekspo
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zicinės erdvės, Meno kūrėjų sąjungų
asociacijos priešinimasis naujųjų ne
vyriausybinių kultūros organizacijų
statuso kaitai vertintini kaip gramz
dinimas, suaktyvėjęs neišvengiamų
permainų akivaizdoje.

Dailėtyrininkė Giedrė Jankevičiūtė,
atsakydama į „7 meno dienų“ klausi
mus apie įsimintiniausius 2002 m.
įvykius, pirmenybę suteikė „oficialiai
[vyriausybės, – E. L.] patvirtintam
sprendimui rekonstruoti buvusį Re
voliucijos muziejaus pastatą ir jame
įsteigti Modernaus meno muziejų“1.
Savaitraštis „Veidas“, išvardydamas
10 sėkm ing iaus ių praė jus ių met ų
įvykių, pirmąjį mūsų „Šalies vizitinės
kortelės“ titulą suteikė „Akropoliui“ –
didžiausiam Lietuvoje ir Baltijos ša
lyse pramogų bei prekybos centrui,
vidutiniškai per dieną pritraukian
čiam 40 000 lankytojų2, o tai sudaro
penktadalį septynis Lietuvos dailės
muziejaus filialus per metus aplan
kančių žiūrovų (200 000).
Išs iv ad av us i iš def ic it ų baim ės,
mūs ų vis uom en ė išgyv en a pirm ąj ą
vartotojiškumo bangą. Neretam (17%
šalies gyv ent oj ų paj am os nev irš ij a
fiksuoto pragyvenimo minimumo) ap
silankymas maksimaliai perpildyta
me „Akropolio“ megapolyje prilygsta
muzeologiniam aktui, kai laisvalaikis
leidžiamas apžvelgiant naujausias,
moderniausias prekes, išdėstytas dau
giau nei 100 parduotuvių lentynose,
t. y. ne vartojant, o tenkinantis regos
pojūčiais. Atsidūrus šurmuliuojančioje
„Akropolio“ minioje, prieš akis iškyla
svečiose šalyse matyti vaizdai: Pa
ryžiuje nusidriekusi pusės kilometro
lank yt oj ų eil ė, kantr iai stovint i po
rud en in iu liet um i, idant patekt ų į
Nacionalinėje Grand Palais galerijoje
veikiančią retrospektyvinę „Matisse/
Picasso“ darbų parodą, 2000 m. atvė
rusio erdves žiūrovams Londono Tate

Modern muziejaus lankytojų gausa
(kiekiu lenkianti prabangiosios Har
rods pard uot uv ės pirkėj ų skaič ių),
smalsieji naujo Helsinkio modernaus
men o muz iej aus Kasm a, rek onst
ruot o Stokh olm o Mod ern aus men o
muziejaus lankytojai. Pokalbyje apie
permainų eigą Lietuvoje, Paryžiaus
madų ir gyvenimo būdo žurnalo Ci
tizen K kultūros skilties redaktorius
Fred er ic as Chaub en as, reng iant is
straipsnį apie sovietmečio ir nūdie
nos gyvenimo savitumus mūsų šalyje,
parodė lankantis Vilniuje padarytą
Bernardinų kapinių antkapio nuotrau
ką – angelą su nulaužtais aliuminio
sparnais, kurie veikiausiai nukelia
vo į metalo supirktuvę. Žurnalistas
taikliai pastebėjo, jog šis Pirmąjį ir
Antrąjį pasaulinius karus, sovietmetį
pergyvenęs antkapis buvo suniokotas
atkūrus nepriklausomybę, t. y. neiš
laikė kapitalizmo permainų.
Valstybei, suinteresuotai socialine
žmonių sveikata, turėtų būti aišku,
kad kultūra yra ne tik intelektinių
galių, šiuolaikiškumo reprezentaci
jos, bet ir saviraiškos, kūrybingumo
social in io skat in im o priem on ė. Vis
dažniau pas teb im a, kad šiuol aik i
niam žmog ui svarb u ne tik kaupt i,
sisteminti žinias, bet ir tikslingai bei
kūrybingai panaudoti turimą infor
mac ij ą. Vis uom en ės nar ių paž int is
su meno pasauliu suvokiama pramo
giniame, estetiniame, edukaciniame,
t. y. kūrybingumo ugdymo, kontekste.
Teatre, muzikoje ir dailėje nykstant
riboms tarp elitinės ir masinės kul
tūros, siekiama į žiūrovą prabilti jam
iš aplinkos pažįstamais, bet naujai
prakalbintais vaizdiniais. Vyresniajai
kartai dažnai atrodantis destruktyvus
ir bedvasis postmodernusis menas,
pasitelkęs aplinkos fragmentus, ska
tina žiūrovą pažvelgti į juos netikėtai,
dažnai ironiškai. O tai skatina varto
tojiškoje aplinkoje labai reikalingą
kritiškumą.
Tad ar, kada ir kaip pavyks šian
dienį „Akropolio“ gerbėją prisikviesti

1
„Kas įsiminė 2002-aisiais“, in: 7 meno
dienos, 2002 12 20, p. 3.

2
Katinas, M., „Šalies vizitinė kortelė“, in:
Veidas, 2003 08 09, p. 31.

Apie gelbėtojus ir
gramzdintojus
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į būsimą Modernaus meno muziejų?
Apie jo steigimą pirmą kartą viešai
prabilta 1989 m. Naujausiame vyriau
sybės nutarime minimi 2007 m. – pir
mųjų lietuvių dailės parodų minėjimo
šimtmetis. Ieškant nuoseklesnio at
sakymo į iškeltą klausimą, turėtume
gelbėtojų ir gramzdintojų priešpriešos
kontekste aptarti dvi susijusias lėtai
atsinaujinančių meno institucijų sis
temos ir menininkų bendruomenės
nesutarimų problemas.
Vakarų meno institucijų sistema
ir jos požymiai Lietuvoje
Vakaruose šiuolaikinė dailė, kaip
ir kitos cirkuliuojančios prekės bei
p as laug os, vert in am a kaip svar us
sociokultūrinis vartotojiškos rinkos
segmentas. Vakarų praktikoje egzis
tuoja ne tik šimtametės filantropijos
tradicijos, skleidžiamos per nevyriau
sybines organizacijas, bet ir nusistovė
ję bei patrauklūs labdaros ir paramos
įstatymai, lanksti įstatymų sistema,
skatinanti investuoti į dailės kūrinius.
Pavyzdžiui, įstatymai, atleidimu nuo
mokesčių skatinantys verslininkus
įsigyti, kolekcionuoti nacionalinius
šiuolaikinės dailės kūrinius (Prancū
zija), arba reikalaujantys, kad 1% vi
suomeninės paskirties pastatų vertės
turi būti skiriamas jų puošybai, t. y.
šiuolaikinės dailės kūriniams įsigyti
(Vokietija, Švedija). Čia meno rinkoje
egzistuoja pakopinė sistema, įteisi
nanti vertybinį meno kūrinio statusą
visuomenėje: kūrinys eksponuojamas
garsioje parodoje (pvz., šimtametes
tradicijas turinčioje Venecijos biena
lėje), patenka į nacionalinio muziejaus
kolekciją ar ekspoziciją (Paryžiaus mo
dernaus meno muziejaus ekspoziciją
užbaigia darbas, 2001 m. atstovavęs
Prancūzijai Venecijos bienalėje), dai
lininkas sudaro sutartį su komercine
galerija dėl savo kūrinių eksponavimo
bei pardavimo. Komercinę veiklą vyk
dantis galerininkas remiasi objektyviu
„saug ikl iu“ – kūr in io prip až in im o,
cirkuliavimo rinkoje, ne tik estetinės
bei reprezentacinės, bet ir ekonominės
ilgalaikės išliekamosios vertės veiks
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niais. Tiesa, galimas ir priešingas pro
cesas – „darydama vardą“ dailininkui,
galerija jo darbais stengiasi sudominti
muziejų. Tačiau abiem atvejais mu
ziejinis menininko statusas užtikrina
jo darbų išliekamąją vertę, t. y. daro
jį patraukliu ilgalaikės investicijos
objektu. Tiesa, kūrinio kainą rinkoje
lemia ne tik galerija, bet ir aukcionas,
fiksuojantis autoriaus kūrinių kainų
„lubas“ (postdadaisto tapytojo Lucio
Fontana’os 1960 m. darbas Londono
Sotheby aukcione 2002 m. birželio 26 d.
buvo parduotas už 1 381 850 svarų).
Dar vienas komercinės šiuolaikinio
meno sklaidos pavyzdys – Paryžiuje
vykstančios šiuolaikinio meno galerijų
mugės (Foire Internationale d’Art Con
tempor ain). Trisd ešimt oj e, 2002 m.
mugėje kelių tūkstančių kvadratinių
metrų ekspozicijoje 169 galerijos per
son al in ės e ir tem in ės e (grup in ės e)
parodose pristatė 900 autorių, kurių
80% – užs ien io men in ink ai. Akys
raibo nuo garsiose tarptautinėse pa
rodose (Venecijos bienalėje, Kaselio
Documenta) pristatytų, premijuotų
žymiausių ir brangiausių šiandienos
menininkų bei modernizmo klasikų
(Pablo Picasso, Henri Matisse’o, Ge
orges’o Braque’o, Marcel’io Duchamp’o
ir kt.) darbų.
Pagal šiuolaikinio meno raidą mu
gėje pristatomi kūriniai skirstomi į

modernųjį ir šiuolaikinį meną. Prista
tytos visos meno šakos – nuo tradici
nio piešinio, etiudo, tapybos eskizų,
fot og rafijų iki holografijų, objektų,
videoprojekcijų, filmų bei galimų įsi
gyti ir įgyvendinti viešoje aplinkoje
instaliacijų projektų. Kainos svyruoja
nuo 580 eurų už tiražinį prancūzų gra
fiko Balthasaro Burhard’o atspaudą
iki 400 000 eurų už Lucio Fontana’os
darbą „Erdvės sąvoka“ (1963). Rengi
nyje tvyro reprezentatyviai paslaugi,
dal yk išk ai der yb in ė apl ink a. Buv o
įdomu stebėti solidžių, garbaus am
žiaus lankytojų susidomėjimą naujųjų
technologijų kūriniais. Didžiuma jų
atrodė tvirtai žiną pagrindinę meno
rinkos pamoką – investicijos į dailės
kūr in ius ilg al aik ės, nes užtikr in a
grįžtamąjį ryšį. Tai iškalbingai liudija
tarptautiniuose aukcionuose ekono
minės krizės akivaizdoje išliekančios
stabilios Vincento van Gogho, ekspre
sionistų kūrinių kainos.
Akivaizdu, kad gretinti Vakarų ir
mūsų šiuolaikinio meno rinkų aplin
kas nekorektiška. Jas tolina skirtingi
erdviniai ir sociokultūriniai mastai,
nea dekv ač ios kult ūr in ės, kol ekc io
navimo tradicijos, institucinė infra
struktūra, įstatymų, ūkinė aplinka
ir kt. Tačiau 2004 m. Lietuvai tapus
ES  nar e, mūs ų kūr ėj ų darb ai, me
no institucijų tinklas taps sudėtine

šiuolaikinio Europos meno sistemos
grandimi. Tad kodėl nei tarp mugės
dal yv ių, nei tarp sveč ių nep av yk o
sutikti tautiečių, juk beveik tuo pat
metu mūsų knygų leidėjai bei pasi
rodymo organizatoriai skynė laurus
Frankfurto knygų mugėje? Atsakymo
į šį klausimą tektų ieškoti netolygiai
vykstančiame atsinaujinimo procese.
Nepaisant to, kad Lietuvoje esama
pag al vak ar iet išk us mod el ius vei
kiančių šiuolaikinio meno institucijų
(ŠMC, Eur op os skulpt ūr ų park as),
vis a sist em a ats in auj in a vang iai.
Čia yra kelios priežastys. Valstybės
kultūros politikos neapibrėžtumas,
šiuolaikinės dailės tradicinio ir naujojo
meno priešprieša, modernios aplinkos
neatitinkanti institucijų sistema, lėtai
kintantys vartotojų poreikiai sudaro
užburtą ratą, kuriame skirtingomis
trajektorijomis skrieja nesusijungian
tys į vientisą mechanizmą elementai.
Juk menas – tai savita, ne gyvybinius
vartotojo poreikius tenkinanti prekė
(pas laug a), kur iai teo rišk ai sut ei
kiamos est et in ės, reprezentac in ės,
ekon om in ės funkc ij os. O kaip yra
praktiškai? Meno kūrinių įsigijimas,
kol ekc ion av im as reik al auj a gilesnės motyvacijos negu viešų renginių
( konc ert ai, spekt akl iai) lank ym as.
Lietuvoje šiuolaikinio meno rinkos
dinamikai didelės įtakos neturi nei

„Akropolio“ iškaba. 2003 m. sausis. Mindaugo Navako nuotrauka
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atsirandantis turtingų žmonių sluoks
nis, nei augančios išlaidų apimtys.
Sav ir eg ul iac ij ai pak lusd am a mūs ų
men o rink a, net ur ėd am a svarb ios
jungiamosios grandies – Modernaus
men o muz iejaus, – klostos i netoly
giai. Jei antikvarinės, senosios dailės
kūriniai vertinami ne tik estetiniu,
reprezentaciniu, bet ir ekonominiu po
žiūriu, tai šiuolaikinės dailės daliasu
dėtingesnė. Edukacinius barus apleidę
kritikai, susitelkę ties intelektualiai
iman ent in e kūr in ių interpret ac ij a,
neteikia reikiamo profesionalaus dė
mesio jiems reflektuoti visuomenėje.
Turime sėkmingiausių verslininkų,
pelningiausių sportininkų, metų mo
ter ų, bet ne žin om iaus ių, ir dėl to
perkamiausių, šiuolaikinių dailininkų
rinkimus. Operatyvios analitinės in
formacijos apie plastines, prasmines,
ekonomines procesų vertes stoka ak
tyvioje vartotojiškoje aplinkoje lemia
šiuolaikinio meno sklaidai būdingą
uždarumą.
Neperspekt yv u Mod ern aus men o
muziejaus steigimą ir formavimą sieti
su Lietuvos dailės muziejaus (LDM)
veikla. Vakaruose modernaus meno
muziejus suvokiamas kaip savaran
kiška, multikultūrinė, derinanti ne
tik vaizduojamosios dailės, bet ir kino,
teatro ir kt. meno šakas, institucija.
Šiandien plačiu filialų tinklu išplėtota,
nea ts in auj in ant i LDM adm in istr a

vim o sist em a ilg ai stabd ys naujojo
objekto renovaciją ir steigimą. Būsi
mojo muziejaus steigimo branduoliu
tapęs Šiuolaikinės dailės informacijos
centras (buvęs ALF padalinys) kol kas
labiausiai stengiasi pristatyti Lietuvos
dailę užsienyje. Kol kas LDM Lietu
vos visuomenei sugeba pateikti tik
senosios dailės kūrinius. Jo požiūris į
šiuolaikinę dailę yra atsainus ir net ig
noruojantis. Nūdienos dailės kūriniai
neperkami, retai rengiamos parodos,
šiuolaikinės dailės raidos kontekstai
ir procesai profesionaliai nevertina
mi. Paradoksas, tačiau sovietmečiu
senosios dailės padėtis žiūrovų, t. y.
vartotojų, atžvilgiu buvo geresnė negu
šiuolaikinės dailės šiandien. Ar rinkos
sąlygomis pateisinamas valstybės po
žiūris, kai, investavus pusę milijono
litų į menininko kūrybos pristatymą
Venecijos bienalėje (didžiąją sąma
tos dalį sudaro ekspozicinės erdvės
nuoma), nepasirūpinama, kad rody
tas kūrinys pat ekt ų į Nacionalinio
muziejaus rinkinius? Panaši padėtis
klostosi kasmetmenininkams skiriant
stipendijas, kurių gavėjo darbai galėtų
papildyti tuščias šiuolaikinio meno ko
lekcijos lentynas. Kol kas Modernaus
meno muziejaus viziją užgožusi Valdo
vų rūmų rekonstrukcija liudija domi
nuojant XIX a. tautinio romantizmo, o
ne XXI a. poindustrinės informacinės
visuomenės prioritetus.

3
„Menininkas yra paukštelis“, Vidmanto
Jankausko pokalbis su VDA rektoriumi Arvydu

Šalteniu, in: Vilniaus dailės akademija, 2002,
rugsėjis, p. 3.

Nesusikalbėjimo priežastys
ir pasekmės
Viena pagrindinių priežasčių, kla
sikinį vaikų–tėvų konfliktą pavertusi
gramzdinančia jėga, – tai gynybinis
vyresniosios kūrėjų kartos, posovieti
nių kūrybinių sąjungų agresyvumas,
nukreiptas į su atsinaujinimu tapati
namą jaunąją kartą. Šios priešpriešos
kontekste supinami kūrybinės savi
raiškos ir meno institucijų sistemos
atsinaujinimo klausimai. Vyresniųjų
aplinkoje populiarus poetinis-roman
tinis menininko įvaizdis – „kiekvienas
tikras menininkas tarsi paukštelis,
kuris čiulba skriedamas nuo šakos
ant šakos ir nesuka sau galvos, kuo
jis pasimaitins“3 – suteikia galimybę
manipuliuoti savito, neigiančio laisvos
rinkos dėsnius, išskirtinio dėmesio
reikalaujančio kūrėjo sąvoka. Gynybi
nes pozicijas užėmusi vyresnioji karta
žvelgia į aplinkos kaitą ne demokra
tiškai ir toleruodama požiūrių įvai
rovę, o iš kovingų, t. y. pasirengusių
žūtbūt sutriuškinti priešininką, nau
jojo marksizmo-leninizmo pozicijų. Šį
principą perkėlus į administravimo,
t. y. laisvos rinkos terpę, jis ima kliu
dyti. LDS, turinti platų ir neefektyvų
žinybinių galerijų tinklą, be paliovos
reiškia nepasitenkinimą ŠMC veikla.
Kultūros kongreso išvakarėse tapybos
sekcijos nariai vėl kreipėsi į LR vyriau
sybę, Kultūros ministeriją su pareiš
kimu, kad: „Štai jau dešimt metų be
kultūros visuomenės žinios, klausimo
viešai neaptarus, buvo pakeista dai

Vasario 4 d. (antradienį) 18.10 val. „Mažosios studijos“ pusvalandis
„Kultūra ir religija“ skiriamas žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“
1–2 numerio pristatymui.
LR I programa
„Dievo Žodis.
Kasdieniai skaitymai“.
Kasdien 5.45 (kartojama 20.45)
„Kultūra ir religija“.
Antradieniais 18.10
„Popiežius ir pasaulis“,
„Septintoji diena“.
Šeštadieniais 17.05–18.00
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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“
IV – „Poetiniai skaitymai“, „Muzikos menas“
V – „Noriu tikėti“, „Diskusijų klubas“ (kartojimas)
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lės rūmų paskirtis – buvo atsisakyta
Valstybėje vykstančių meno reiškinių
tolygaus ir objektyvaus atspindėjimo,
meno įvairovės principo ir pradėtas
visapusiškai remti postmodernistinis
menas – instaliacijos, akcijos ir t. t. [...]
Visuomenei jau dešimt metų yra neži
nomi šiuolaikinių dailininkų kūriniai.
[...] Todėl kviečiame Kultūros minis
teriją iš esmės koreguoti valstybės
išlaikomų Parodų rūmų veiklą, ŠMC
parodinėje veikloje turi atsispindėti
nacionalinė kultūros politika, meno
įvair ov ės skat in im o princ ip ai, tur i
būti atspindėta klasikinė dailė, rengia
mos apžvalginės respublikinės dailės
parodos (kiekvienais metais)“4. Šis li
guistas LDS noras rengti apžvalgines
parodas ŠMC suteiktų jam sovietinių
reprezentacinės dailės parodų rūmų
statusą. Juk į juos patekdavo įveikę
part in ės kūr yb in ės nom enk lat ūr os
filtrą, t. y. didžiajai daugumai seno
sios kūrybinės bendruomenės narių
ji prilygsta aukščiausio pripažinimo
ir įvertinimo erdvei. Dėsninga, kad
tokioje aplinkoje be simpatijų į vy
resniuosius kūrėjus žvelgia radikaliai
nusiteikusi jaunoji karta, mananti,
kad „tie Lietuvos dailės akademijos
profesoriai, vyrai mūrai ąžuolai, kaip
akmenys traukia žemyn jaunus žmo
nes. Jie nenori nieko žinoti apie šiuo
laikinį meną. [...] Statiškuose tapybos
kūriniuose nerasi savo santykio su
pasauliu atšvaitų. Mass media mene,
videoinstaliacijoje, kituose vizualinio
meno formose jaunas žmogus ras sa
vo gyvenimo atšvaitų. [...] Menas yra
tarpinė erdvė tarp kūrinio ir žiūrovo.
Jeigu ta erdvė negimsta – meno nėra.
Statiški kūriniai niekam nesvarbūs,
išskyrus jų kūrėjus“5.
Panašią priešpriešą liudija stiprė
janti trintis tarp posovietinių kūry
binių sąjungų ir permainų procesus
skatinančių naujai susikūrusių nevy
riausybinių organizacijų. Senosios kū

rybinės sąjungos deklaruoja nuostatą,
kad „profesionalusis menas privalo iš
likti kultūros politikos prioritetu, kad
kūrybinės sąjungos, koncentruojančios
valstybės meninink ams skirt as lė
šas, pad ed a jas prasmingiau panau
doti“6. Vengdamos konkurencijos, jos
mano, kad „naujųjų nevyriausybinių
organizacijų steigėjai yra atsakingi
už tų organizacijų veiklos rezultatus.
Taigi jei negali finansiškai išgyven
ti – pasitrauk iš veiklos horizonto“7.
Tai jau kova dėl riebesnio kąsnio, o
ne demokratinės įvairovės skatini
mas. „Juk kol kas įvairiose tarybose,
dalijančiose pinigus ir premijas (bei
atlyginimus savo nariams už sugaištą
laiką), posėdžiauja vis tas pats siauras
kūrybinių sąjungų „elitas“, retkarčiais
tarpusavyje persistumdydamas kė
des; jis nesibodi „šeimyninės rangos“,
skird am as prem ij as ir stip end ij as
artimiems giminaičiams, o kartais –
netgi patiems sau“8. Pernai atnaujinta
vyriausybės premija buvo skirta tuo
metiniam Lietuvos rašytojų sąjungos
pirmininkui Valentinui Sventickui,
pačiam laureatui dalyvaujant premijų
skyrimo komisijoje. Atsižvelgdama į
susidariusią situaciją, Kultūros mi
nist er ij a pern ai sud ar ė gal im yb es
naujoms organizacijoms, turinčioms
daugiau negu 25 narius, suteikti me
no kūrėjų statusą bei pretenduoti į
pap ild om ą proj ektin į fin ans av im ą.
Pastarasis sprendimas sukėlė didžiųjų
ryklių nepasitenkinimą. Pagal vakarie
tišką modelį netapusios profsąjun
gomis, šiandien neatsinaujinančios
kūrybinės sąjungos išplėtotoje veikloje
dubliuoja valstybės funkciją, t. y.
stabdo modernios, atitinkančios rinkos
sąlygas meno instrukcijų sistemos
formavimąsi.
O juk pernykštę Lietuvos leidėjų
sėkmę Frankfurto knygų mugėje ly
dėjo bendradarbiavimo, dalyvavimo
renginyje, knygų mugių organizavi

Kol kas sunk u pat ik ėt i, kad su
sis kaid žius iai dail in ink ų bend ruo
menei pav yks išm okt i reng im os i
Frankfurto knygų mugei pamokas.
Priimant sprendimus pas mus kol kas
laimi gynybinė „gramzdintojų“, o ne
motyvuota „gelbėtojų“ integracinių
permainų strategija. Tiesa, ekonomi
niai pokyčiai vyksta greičiau nei kinta
mentalitetas, lemiantis intelektualinę
kūrėjų motyvaciją. Todėl nesitikint
greitų pergalių bei norint nepaskęsti
putojančioje transformacijos, integra
cijos sūkurių upėje, reikia siekti kelių
dalykų. Pasak dailėtyrininkės Lolitos
Jabl onsk ien ės (kalbėjusios pern ai
Kultūros, filosofijos ir meno instituto
surengtoje konferencijoje „Paribiai:
kita Lietuvos kultūros istorija“), reikė
tų: a) skatinti sprendimus priimančių
valdininkų sugebėjimą atskirti meni
ninkų kūrybinės saviraiškos ir meno
institucijų sistemos administravimo
klausimus, t. y. remiantis Frankfur
to pam ok om is mod ern iz uot i dail ės
institucijų sistemą; b) susitaikyti su
tuo, kad multikultūrinėje postmoder
nizmo aplinkoje nėra dominuojančių
ir gretutinių kultūros reiškinių, jie
susipina į vienas kitą veikiančių pro

cesų visumą.

4
Lietuvos dailininkų sąjungos Tapytojų
sekcijos pareiškimas, 2002 04 05.
5
 Jazukevičiūtė, D., „Nev yk us ios sen oj o

meno laidotuvės“, in: Veidas, 2002 09 19,
p. 44–45.
6
Baltrušaitytė, R., „Skaudi vieta kultūros

kūne“, in: Veidas, 2002 12 05, p. 48.
7
Ibid.
8
Ibid.
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mo namie patirtis. Tai svarbu ir pas
mus ypač reta, – priimant sprendimus
pavyko suvienyti atsinaujinimo šali
ninkų pajėgas, kurios sulaukė vykdo
mosios valdžios, renginį organizavu
sios Kultūros ministerijos vadovybės,
palaikymo. Ne mažiau svarbu, kad
knygų leidybos baruose susidariusi
konkurencija tapo ne destruktyvi, o
vaisinga. Vidaus rinkoje tarpusavyje
konkuruojančios leidyklos, pamynu
sios ambicijas, pajėgė susivienyti bei
leisti profesionalams formuoti ir įgy
vendinti renginio scenarijų.
Apie išeitis
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Rašytojai ir suvažiavimas
Jonas Vaineikis

Atsisveikinimų metai
Metams baigiantis permainingą lie
tuvių literatūros padangę nušvietė ir
apniaukė keli įvykiai, be kurių per
nykščio kultūrinio gyvenimo peizažas
liktų neišbaigtas. Turbūt daugiausia
būta ankstyvų praradimų, nes pasi
traukė stipriausios vieno žanro, pro
zos, kuriai kaip tik labiausiai linkima
atgimimo, pajėgos – po Ričardo Gave
lio ir Jurgio Kunčino staiga išėjusių
draugiją papildė Ramūnas Klimas.
Liūdna ir skaudu, kai nelieka litera
tūros avangardo, stiprių talentų. Jų
šešėlyje bei traukos lauke sukosi men
kiau pastebimi šviesuliai, daugiausia
jaunesni ir agresyvesni, dažniausiai
neišsitenkantys vieno žanro rėmuose,
tiesiog kalbos ar slengo „grynuolių“
(nepainioti su „deimančiukais“) ran
kiotojai. Ir netiesa, kad „šventa vieta
tuščia nebūna“ – juk prie „šventumo“
(o menininkų atveju prie „šventės“)
patirties ir pripažinimo reikia lėtai
ir sunk iai eit i, pakilt i, uža ugt i...
Taigi jau lyg ir galima atsisveikinti
su XX a., o lit er at ūr os ist or ik ams
pas id rožt i piešt uk us pask ut in ioj o
dešimtmečio tyrinėjimams – išėjusių
jų kūryba turėtų būti įvertinta kaip
visuma, vientisas tekstas, kuriame
daugiau nė raidės nebebus pridėta.
Tikėti, kad gyvieji šioje situacijoje ką
nors iš esmės pakeis, reanimuos ar
stebuklingai išgydys, gali tik nepatai
somas optimistas – bent jau prozos
atveju vyresnioji ar vidurinioji karta
(išskyrus negausias išimtis) atrodo
pav arg us i arb a tęs iant i sen us su
manymus, sapnuojanti pernykščius
sapnus, jaunesni vietoj romano ren
kasi laikraštieną, o jauniausieji arba
demonstruoja kalbinę bejėgystę (neva
žaisdami su diskurso galimybėmis,

56

vartaliodami ir lankstydami žodžius,
kol apl ink sav e pal iek a nuol auž ų
krūv el ę), arb a be pert rūk io lap as
po lapo lieja nesuvirškintas „vidinio
pas aulio“ pam azg as. Yra raš yt oj ų,
kuriuos pamini dienraščių kultūri
niai priedai, tačiau to, kas vadintųsi
literatūra – mažoka.
Ties a, pernai tur ėj om e nee il in ę
galimybę išplaukti į platesnius van
den is – ir Frankf urt e tai pav yk o,
pirmiausia mūsų energingoms pro
zininkėms. Sėkmę, o gal tiesiog tai,
kad išl aik yt as sol id us valst yb ės ir
kultūros įvaizdžio egzaminas, lėmė
tiek mug ės org an iz at or ių prot ing a
strat eg ij a, tiek aut or ių mok ėj im as
reikšt i mint is pop ier in ių disk ursų
srityje (Jurgos Ivanauskaitės kelionių
apybraižos pakankamai plačiai pa
sklidusios tarp budistinės ezoterikos
mėgėjų, tuo tarpu Vandos Juknaitės
ir Renatos Šerelytės tekstai supažin
dina sotų europietį su kasdieniškąja
Liet uv a, nuv elk a nuo jos ofic ial ios
repr ez ent ac ij os „vua l į“). Ben e la
biausiai padėjo gebėjimas išmoningai
naud ot is nuoš ird aus bend rav im o,
ėjimo į viešumą galimybėmis, o gal
būt ir moteriškos įtaigos gudrybėmis.
Literatūra šiandien labiau yra žodžio
menas, o tik paskui priemonė reflek
sijoms, idėjoms reikšti. Žodingi, iškal
bingi, vidine elegancija pasižymintys
autoriai skaitomi mieliau nei vizijų
celėse užsidarę naujieji prustai ir kaf
kos. Gal todėl kiek netikėta buvo tai,
kad puikiam pasakotojui Kunčinui,
kur is vien pas ir od ęs sal ėj e ar sce
noje nuspalvindavo nuobodžiausias
k onf er enc ij as, Frankf urt o mug ėj e
nep as is ek ė sut art i su kur iuo nors
solidžiu leidėju.
Nereikia vargti su sociologinėmis
apk laus om is, kad būt ų įrod yt as li

ter at ūr os popul iar um o (kaip ir ap
skritai kultūros statuso) nuosmukis
palyginti su Atgimimo epocha. Šian
dien lietuvių poezijos ir prozos bene
vienintelis neliečiamas prieglobstis
yra mok ykl a, priv al om i skait in iai.
Suprantama, būna autorių ir knygų,
kurias būtina skaityti, nes mokytojai
verčia, nes tai reikalinga dėl bendro
išs il av in im o, gal ų gal e tod ėl, kad
„liet uv iais esam e mes gim ę“... Tuo
tarpu tikrai gerų šiandienos rašyto
jų, kuriuos skaitytume vien vidinio
poreikio skatinami, draugų patarti,
tiesiog apimti staigaus susidomėji
mo, yra keliasdešimt kartų mažiau
nei tų, kurie priklauso Rašytojų są
jungai – uždaram, tačiau orios elito
laikysenos stokojančiam klubui. Šia
me klube kartais sklando romantinės
gadynės mitai apie rašytoją – tautos
vedlį, nepaisantį jokių medžiaginių
sunk um ų ir min ios tams um o, čia
dažn ok ai klaid žioj a nost alg išk os
kom un ist in ės l yg yb ės šmėkl os, bet
dažniausiai sąjungos narius kamuo
ja vis tas pats žmogiškas klausimas:
kaip prasimanyti pinigų? Šių dienų
autoritetas – gudrus verteiva ar to
talitarinių sapnų kankinamas poli
tikas; rašantis žmogus nuvertintas
iki kron ik in ink o ir tars i išl eist as į
atsargą: jį vėl „pašauktų“ valstybės
tarn yb on, kai išk ilt ų prop ag and os
poreikis. Nuo Platono laikų politinė
demokratija intelektualams atrodo
ydų šaltinis, nes ji panaikina besą
lygiško globėjo, mėgstančio odes ir
liaupses, instituciją. Intelektualaus
chuligano įvaizdį įtvirtinęs Ro-landas
Pav il ion is su ban al iom is „kvai-  lių
laivo“ metaforomis nėra vienišas: jo
lūpomis kalba depresijos kamuojama
„keliavedžių“, „vaidilų“ padermė, nuo
kurios nusisuka dievai ir žmonės.
Rašytojo statusas šiandienos visuo
menėje nėra apibrėžtas: ar tai privi
legijuota profesija, „sielų inžinerija“,
kaip buvo įprasta manyti socializmo
laikais, ar tiesiog būdas pasakyti kaž
ką svarbaus, nuolatiniai ieškojimai ir
sunkus darbas, pateikiant skaitytojui
„produktą“, kurio vertė šiandien gali
būti neaiški, priklausoma nuo perka
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mumo reitingų, recenzijų populiarioje
čin ui) į Moksl ų akad em ij os rūm us
spaud oj e ir kit ų fakt or ių, kur iais
susirinko Lietuvos rašytojų sąjungos
rūpintis rašytojui anksčiau nebuvo
suvažiavimas. Renginys vyko be ypa
reikalo, o dabar gyvybiškai būtina.
tingų nukrypimų į šalis, neužsitęsė
Skait yt oj as yra pirk ėj as, liter at ū
ir nes ut rump ėj o, jo nes uj auk ė nė
ra yra knygų rinka, bet ne vien tai.
kult ūr os min istr ei mest a rep lik a,
Rinka yra žiaurus procesas, niveliuo
atseit, kas jai parašęs tokią prastą
jantis vertybes, ignoruojantis tai, kas
kalbą. Ataskaitinį pranešimą perskai
turi menką paklausą – nepaisoma, ar
tė pasitraukiantis, kadencijų limitą
knyga neperkama todėl, kad ji iš prin
išnaudojęs pirmininkas Valentinas
cip o nep as kait om a (tok ius tekst us
Svent ick as, mėg in ęs org an iz ac ij os
„gamina“ ir premijuojami rašytojai,
g yv yb ing um ą įrod yt i bibl iogr afi j os
ir grafomanai; ankstesnėje epochoje
p oz ic ij ų skaič iais, išm ok ėt om is su
pirkti ir nepaskaitomi, bet lentyną
mom is, par amst yt ais sąj ung os lei
puošiantys „raštų“ folian
tai), ar todėl, kad, saky
kime, autoriaus pavardė
sunkiai ištariama ar kny
gos viršelis nušiuręs, per
daug ar per maž ai joj e
pusl ap ių. Skait yt oj as –
kaprizinga būtybė, rašy
tojas visiškai nuo jo pri
klausomas. Sovietmečiu
to nebuvo, būtent rinkos
santykiai demokratizavo
kultūros sferą. Nebeliko
nel ieč iam ų arist okr at ų
kast os, kur iai buv o de
dikuojamos monografijos
ir paskirstomi ištekliai.
Ir pati Rašytojų sąjunga
nebėra tokia įtakinga, į
ją priimtas negali tikė
tis medžiaginių gėrybių
liūt ies ar bent kasd ie
ERGO Lietuva atstovas Juozas Rakauskas įteikia premiją
nio sauso davinio. Pasak
Justinui Marcinkevičiui. 2002 m. gruodžio 13 d.
Algimanto Žižiūno nuotrauka
ironiško LRS (nepainioti
su Seimu!) vidinių pro
diniais, paskirtomis nacionalinėmis
ces ų steb ėt oj o, vis us juos „vien ija
premijomis. Juk nario mokesčio ne
tik nar io mok est is ir nem ok am as
mokantys rašytojai nepremijuojami,
karstas, nors, jeigu neįsigudrini nu
alternatyvių organizacijų (pvz., PEN
mirt i vos įstoj ęs į nar ių gret as, ko
klubo) adresu belieka tik atlaidžiai
gero, per kel iol ik a met ų užs im ok i
nusišypsoti, o nesupratingiems kriti
ir už jį“1.
kams – suraukus antakius atsikirsti.
Pirm in ink as sav o kalb oj e prim in ė
Tarp klubo ir profsąjungos
rūpesčius dėl nuostolingų knygynų,
Tokioje atmosferoje gruodžio 13 d.
poilsiaviečių ir „Urbo kalno“ poilsio
(tad a než in ot a, kad „penkt ad ien is,
namų Nidoje – paskutinių sovietmečio
tryl ikt a“ bus lemt ing a dien a Kun
reliktų, stropiai saugomų nuo pikta

valių privatizuotojų. Pasiguosta, kad
valdžios žmonės vangiai atsižvelgia į
kultūros darbuotojų veiklos subtilius
aspektus, kad patys įstatymų leidėjai
nesiima iniciatyvos gerinti rašytojų
padėtį, tik kėsinasi panaikinti mo
kesčių lengvatas, įteisinti kultūros
sferai žalingą įstatyminę lygiavą. Iš
netolimos ateities darbų Sventickas
minėjo LRS  rūmų fasado restaura
ciją, internetinio literatūros portalo
k ūr im ą, kult ūr in ės žin iaskl aid os
pajėgų sutelkimą (pirmas žingsnis –
„Literatūros ir meno“ bei „Dienovi
džio“ jungtuvės)2.
Žinoma, tai sveikinti
ni darbai: ieškoti naujų
raišk os priem on ių, vie
nyti išsibarsčiusias spau
dos paj ėg as, ats tov aut i
int er es ams tų žmon ių,
kurių kūrybinę saviraiš
ką varžo rinkos dėsniai.
Tačiau ar sąjunga, likda
ma tokia, kokia šiandien
yra, pajėgi atsinaujinti?
Į šį klausimą atsakinės
nauj oj i sąj ung os vald y
ba. Naiv u man yt i, kad
klestinti organizacija bū
tin ai reišk ia ir liet uv ių
literatūros suklestėjimą.
Kas iš to, kad LRS rūmai
primins prabangų banką,
o jos nariai gaus keliais
litais didesnes pašalpas
ir pensijas (būtent pen
sij ų klaus im as plunks
nos brolių gildijoje iškyla
neįtikėtinu aštrumu: narių amžiaus
vidurkis – 65 metai, gyventi vien iš
rašymo jie negalėtų net būdami keliais
deš imtm eč iais jaun esn i, o kit ok ios
prof es in ės pat irt ies ar darb o staž o
dažnai neturi). Kaip byloja barzdo
tas anekdotas, Puškinas rašė žąsies
plunksnaauksines mintis, tuo tarpu
kai kurie praėjusių laikų nomenkla
tūriniai „rašytojai“ buvo įgudę auk
sinėmis plunksnomis rašinėti žąsies
mintis...

1
 Parulskis, S., „Rašytojų sąjunga – iliuzija ar
tikrovė?“, in: Veidas, 2002 12 12, p. 51.

mas suvažiavimui“, in: Literatūra ir menas,
2002 12 20.
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2
„Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko
V al ent in o Svent ick o atas kait in is pran eš i
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Pinigai nekuria ir nestato, jie tėra
priemonė, o kartais tiesiog užstatas
dideliame gyvenimo lošime, kur pra
laimėjus tenka grąžinti dešimteriopai.
Juk yra nemažai kultūringų kraštų,
kur rašytojams nereikia motinišką glo
bą visiems augintiniams (tiek darbš
ties iems, tiek ir prit ing int ies iems)
bergždžiai imituojančių profsąjungų,
kur valstybės ir privačių fondų para
ma teikiama konkretiems projektams,
veikia kultūros rėmimo ir platinimo
institucijos, reklamuojančios jų kū
rybą šalyje ir užsienyje. Tokios orga
nizacijos kuriasi ir pas mus, galbūt
ateityje jos kels ne vien atlaidžią LRS 
pirmininkų šypseną. Džiugu, kad ren
giant Frankfurto knygų mugę būta
kuo mažiau šios sąjungos kišimosi.
Pagirtina, kad LRS valdyba ir taryba
susilaikė nuo „juozaitiško“ spaudimo,
ir Lietuva Frankfurte pasirodė ne kaip
prieš pusę amžiaus supelijusio šieno
kupeta ar lašelis tyro gintaro, o kaip
kraštas, kurio pasakojimas dar turi
galimybių tęstis.
Rinkimai – dvasinės būsenos
barometras
Suvažiavimo metu išrinktas nau
jas sąjungos pirmininkas – juo tapo
vaikų poetas Jonas Liniauskas, iki
tol ėjęs pavaduotojo pareigas. Pažadų
įtaigumu jis nurungė kitą kandida
tą – „Literatūros ir meno“ vyriausiąjį
red akt or ių Korn el ij ų Plat el į, prieš
suvažiavimą laikytą pagrindiniu pre
tendentu. Pastarojo svarbiausia „nuo
dėm ė“ turb ūt buv o prik laus om yb ė
konservatorių partijai: nesunku su
prasti, kad dauguma salėje sėdėjusių
laikosi visai kitokių pažiūrų į gyveni
mą. Išsirinkdami ilgametį Sventicko
ginklanešį, plunksnos broliai pade
monstr av o prier aiš um ą įsiš akn ij u
siam darbo stiliui, kurio skiriamasis
bruož as – glob ėj išk o sus ir ūp in im o
sklidina veido išraiška ir „skylių lopy
mo“ retorika, dabar dar ir pagardinta
3
 Gerbutavičius, R.; Savičiūnaitė, V., „Kūrėjai
patys atliko savo mąstymo sociologinį tyrimą“,
in: Lietuvos rytas, 2002 12 31.
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parankiomis ES direktyvų citatomis.
Rašytojų preferencijos visu ryškumu
atsispindėjo „Geriausių XX a. rašytojų
dešimtuke“, kuris rinktas anketinės
apklausos būdu dar prieš suvažiavimą
ir buvo sumanytas kaip šou elemen
tas, turėjęs praskaidrinti protokolinių
formalumų išvargintų posėdžiautojų
nuotaiką. Didelių netikėtumų nebuvo
ir pačioje renginio pabaigoje skiriant
premiją už paskutinių ketverių metų
kūrybinio darbo pasiekimus. Apklausų
ir balsavimų rezultatai parodė, kad
suvažiavimo dalyvių dauguma rinkosi
socialistinį savo turiniu ir nacionalinį
savo forma meną, šiek tiek paįvairintą
ingredientais iš tradicinio „duonos ir
druskos dainių“ repertuaro. Brazdžio
nį, Maironį ar Aistį, žinoma, užgožė
nep alaužiam ą konf orm izm o dvasią
simbolizuojantis ketvertukas – Justi
nas Marcinkevičius, Salomėja Nėris,
Vinc as Myk ol ait is-Put in as, Vinc as
Krėvė-Mickevičius. Visi keturi leng
viau ar sunkiau ėjo į kompromisus su
sovietiniu režimu, visų keturių morali
nės nuostatos abejotinos, nors sakoma,
kad lengva teisti sėdint šiandienos
minkštuose foteliuose, nors teigiama,
kad kūrybą reikia atskirti nuo kūrėjo
biografijos. Tačiau...
Nedaug kas iš dešimtuko persona
lijų buvo minima pasaulio vertėjams
Frankfurto knygų mugės metu siūlo
mame lietuvių autorių sąraše. „XX a.
dešimtuko“, aišku, niekas neįparei
goja vertinti kaip nekvestionuojamo
kan on o – jis ties iog ats pind i kai
kurių LRS  narių skonį, simpatijas,
nuotaikas. Už borto liko Vaičiulaitis,
Katiliškis, Radauskas, Bradūnas, Ny
ka-Niliūnas, Vaičiūnaitė, Martinaitis.
Ir kas iš to? Laivas plaukia toliau...
Literatūrologas Saulius Žukas paste
bėjo, kad anketos rezultatai atspindi
„dabartinės Rašytojų sąjungos dvasi
nę būseną. Ji, kaip ir dešimtukas, yra
keistoka“. Poetas Sigitas Geda, beje,
pats patekęs tarp dešimties „išrink
tųj ų“, lab iaus iai pas ig ed o išeiv ij os
kūr ėj ų įvert in im o: „Juk liet uv iai
taip buč iav o šiems sug rįžt ant iems
rašytojams ir švarkus, ir kišenes, ir
rankoves, o dabar tyli. [...] daugelis

šių autorių nėra kaip reikiant per
skaitę ir jų tikrosios vertės nežino“3.
Išrinktas dešimtukas atspindi ir ne
mažos visuomenės dalies skonį bei
pomėgius. Jei Lietuvoje būtų surengti
visuotiniai geriausio lietuvių rašyto
jo rinkimai, be abejo, jau pirmajame
ture pergalę švęstų charizmatiškasis
Marcinkevičius, dideliu skirtumu ap
lenkęs visus gyvuosius ir mirusius.
Dabar įsivaizduokime, kad iš kitų
planetų pas mus nusileidę lietuvių
men o gerb ėj ai pak laust ų: kas tas
žmogus, kuris štai jau kelintą dešimt
metį šluoja visas premijas, ordinus ir
diplomus? Išdidžiai atsakytume, kad
Marcinkevičius – tai žymus ir reikš
mingas sovietinio laikotarpio poetas,
kūrybinę viršūnę pasiekęs rinkiniais
„Gyvenimo švelnus prisiglaudimas“
(1978) ir „Vienintelė žemė“ (1984),
dram in ėj e tril og ij oj e „Mind aug as.
Mažv yd as. Kat edr a“ (1968–1971)
kėlęs temas, kurios kitiems brežne
vin ių „perk ūns arg ių“ varž om iems
rašytojams buvo užgintos, anuomet
dar ęs įspūd į nac ion al in ės tem a
tik os „prik ėl im u“, sąš auk om is su
tad a draud žiam a iše iv ij os poe zij a.
Svečiams iš kitų planetų puse lūpų
paminėtume, kad šios jo poezijos vir
šūnės akino skaitytojus bei kritikus
ir tarsi leido užmiršti dešimtis kon
junktūrinių veikalų, proletkultiškas
ankst yv oj o Marc ink ev ič iaus ban a
lybes, vėlyvosios kūrybos akivaizdų
išsisėmimą.
Kurio nors balsavusio už Marcinke
vič ių „LRS  suv až iav im o laur ea t o“
rinkimuose paprašytume padeklamuo
ti nors trumputį labiausiai įsiminusį
posmelį iš premijuotosios paskutinių
ketverių metų poezijos. Na, nors kokį
naujesnį eilėraštį, kurį būtų negėda ir
pačiam atidžiai apmąstyti, ir tolimų
kraštų svečiui išdidžiai parodyti... Įdo
mu, kokie būtų tokio prašymo padari
niai? Turbūt mums lyg nukritusiems
iš Mėnulio supratingai paaiškintų,
kad Marcinkevičius yra geras poetas
ne todėl, kad rašo gerus eilėraščius,
kaip naiviai iki tol manėme. Jis yra
geriausias iš geriausių tiesiog todėl,
kad yra toks. Perfrazuojant ir savava
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liškai pritaikant Edmundo Husserlio
term in ol og ij ą, dar om a išvad a, kad
Marcinkevičiaus fenomenas yra su
vokiamas intuityviai, apodiktiškai ir
nereikalauja įrodymų.
LRS  suv až iav im o dal yv iai prieš
išsiskirstydami po posėdžių ir balsa
vimų (galbūt turėdami vilties gražiais
gestais atkreipti į save dėmesį) paliko
viešą pareiškimą – nedrąsią repliką
būs im iems vald ant ies iems: „Liet u

vos rašytojai primena kandidatams
į Lietuvos Respublikos prezidentus:
yra toks žodis – kultūra!“4 O tuo metu
šalčių kaustoma Lietuva ruošėsi nau
jiems rinkimams. Tolumoje jau buvo
girdėti geltonais ereliais nusagstyto
sraigtasparnio ūžesys, netrukus virtęs
kurtinančiu riaumojimu...

4
„Rašytojų suvažiavimas“, in: Literatūra ir
menas, 2002 12 20.

Tariamos pergalės ir
pralaimėjimai
Alfredas KarČiauskas

Paklaustas apie tai, ar moka anglų
kalbą, išrinktasis Lietuvos preziden
tas Rolandas Paksas, taigi ir būsimas
Liet uv os dip lom at ij os vad ov as, at
sakė: „Moku, nes mokiausi institu
te“. Visiškai logiškas teiginys, tačiau
pakanka šiek tiek asmeninės patir
ties apie mokslus institutuose, kad
suabejotume, ar tai visiškai tas pat,
kaip tiesiog pasakyti „moku“. Panašus
netikrumo jausmas, ką atneš Pakso
prezidentavimas, sklando ir Lietuvoje,
ir užsienyje.
Paksas ir jo šalininkai dėl šio ne
tikrumo turi labai aiškią nuomonę, iš
esmės apibendrinančią visus rinkimų
rezultatus. Pagal juos, politinis Lietu
vos elitas atitrūko nuo realybės, todėl
Lietuvos žmonės balsavo už Paksą –
žmogų iš pašalės, žadėjusį permai
nas. Pirmiausia, žinoma, tai mažytis
kerštas visiems oponentams, rinkimų
kampanijos metu kritikavusiems Pa
ksą. Kartais ši kritika būdavo labai
arši ir pernelyg emocinga, todėl ji tik
padėjo Paksui susikurti savo įvaiz
dį. Tačiau, pirma, reikia pažymėti,
kad tikrai ne visi politikai ir ne visa
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žiniasklaida kritikavo Paksą. Antra,
reikia skirti atitrūkimą nuo liaudies
ir atitrūkimą nuo realybės.
Mažutis pav yzd ys, gal ir nel ab ai
tiksl us, bet gan a ger ai iliustr uo
jantis mint į. Alg ird as Braz ausk as,
didžios ios dal ies Liet uv os liaud ies
nuomone, – vis dar mažiausiai nuo jos
atitrūkęs politikas, po pirmojo rinki
mų turo atsisakė tiesiogiai paremti
Vald o Adamk aus kand id at ūr ą net
tada, kai tai nedviprasmiškai pada
rė jo vadovaujama partija. Tai galėjo
būt i tol iar eg iškas žingsn is. Tač iau
rinkimų dieną jis aiškiai išreiškė sa
vo poziciją: „Balsavau už kandidatą,
kuris gali užtikrinti Lietuvos užsie
nio politiką“. Niekam turbūt nekyla
abejonių, kad tai – Adamkus. Taigi
Brazauskas tiesiog nenorėjo gadinti
sav o aut or it et o tų sav o šalin ink ų
akys e, kur ie neb als av o ir niek ad a
nebalsuos už Adamkų, neabejodamas,
kad dabartinis prezidentas laimės. O
išėjo taip, kad bandymas neatitrūk
ti nuo liaudies padėjo atitrūkti nuo
realybės.
Daug tikslesnis būtų daugybę kar

tų išsakytas priekaištas, kad Paksas
(kaip, beje, ir daugelis kitų kandida
tų) dalijo tuščius pažadus, bet jų ne
vykdys, nes jų neįmanoma įvykdyti.
Jis kartotas tiek kartų, kad jau tapo
nuobodus. Tačiau būtina kartoti, jog
iliuzija, kad galima sugrįžti į „senus
gerus tarybinius laikus“, yra mažiau
siai dviguba iliuzija – į juos negalima
sugrįžti ir jie visai nebuvo geri. O tai,
kad viena stipri asmenybė ar net au
toritarinė valdžia gali pasiekti kokių
nors esm in ių perm ain ų, – taip pat
iliuzija.
Mint is, kad liaud is pat i nežino,
ko nor i, tikr ai kvep ia arog ant išku
elit izm u, kur į kalt in a Pak so šali
ninkai. Tačiau ir tas mūsų politinis
elitas pernelyg dažnai nežino ne tik
ką daryti, bet ir ko jis nori. Ir Adam
kus neišnaudojo savo galimybių. Jo
kampanija rėmėsi labai gražia žmo
giška pozicija – aš dirbu savo darbą
ir kitiems pal iek u jį įvert int i sav o
nuožiūra. Jei jums patinka, balsuokite
už mane, jei nepatinka – nebalsuokite.
Buitinėse situacijose tai – savigarbos
ženklas, nors tokio požiūrio besilai
kantys žmonės labai dažnai pralaimi
nebijantiems agresyviai save rekla
muoti ir lipti kitiems per galvas. O
politikoje toks požiūris reiškia dar ir
tai, kad nėra aiškiai išdėstoma pilie
tinė pozicija, nepasakoma, ką reikia
daryti, lygiai taip pat, kaip ir kurstant
tuščias iliuzijas.
Liet uv os žmon ės, bent jau tie,
kuriebalsavo už Paksą, daro ekspe
rim ent us ieškod am i lyd er io, kur is,
kad ir kaip tai ban al iai skamb ėt ų,
aiškiai pasakytų, ką jiems daryti, ką
keisti Lietuvoje. Per šiuos rinkimus
jie tur ėj o nem ažą pas ir ink im ą. Dvi
dešimt kandidatų – net šiek tiek per
daug, ir daug el is, reik ia pažymėt i,
būt ų daug blog esn is pas ir ink im as
nei Pak sas.
Ir dar vien a pas tab a apie tar ia
mą politinio elito pralaimėjimą. Kai
kas tvirt in a, kad rink im ų rez ult a
tai sudavė vieną paskutinių smūgių
Lietuvos partijoms. Juk beveik visos
jos pralaimėjo, išskyrus Kazimieros
Prunsk ien ės vad ov auj am ą Valst ie
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čių ir naujosios demokratijos partijų
sąjungą (VNDPS), nes visos parėmė
Adamkų. Tačiau Paksas, priešingai
nei Artūras Paulauskas, neatėjo į po
litiką kaip vienišas karys. Jis iškart
atėjo su savo partija. Ir labai teisinga
mintis, pažymėta pirmiausia Vakarų
žiniaskl aid os, kad Pak sas yra gry
niausias Lietuvos partinės sistemos
produktas, sugebėjęs vadovauti dviem
partijoms, du kartus pabūti ministru
pirmininku, kol galiausiai įkūrė savo
asmeninę partiją. Be to, beveik nie
kas nelygina savivaldybių rinkimų,
kuriuose dalyvavo tik partijos, ir pre
zidento rinkimų rezultatų.
Pirm iaus ia po šių rink im ų lab ai
aišku, kad Adamkus buvo dešiniųjų
kandidatas. Sudėję Liberalų sąjungos,
konservatorių ir centristų savivaldy
bių rinkimuose gautus balsus, gau
name beveik visiškai tokį pat skaičių,
kokį Adamkus gavo per pirmąjį prezi
dento rinkimų turą. Ir labaipanašu,
kad už Paksą balsavo kairieji. LSDP
ir VNDPS  savivaldybių rinkimuose
gavo beveik 27% balsų, o Vytenis An
driukaitis ir Prunskienė – tik šiek tiek
daugiau nei 12%. Paulauskas surinko
beveik visiškai tiek pat, kiek ir Naujoji
sąjunga. Antrajame prezidento ture už
Adamkų turėjo balsuoti Eugenijaus
Gentvilo rėmėjai ir dar maždaug 30
000 rinkėjų, kurie balsavo už kitus
kandid at us. O tai ger iaus iu atv ej u
dešimtadalis žmonių, pirmame ture
balsavusių už Andriukaitį ar Paulaus
ką, kurie parėmė dabartinį prezidentą.
Ši tendencija visiškai pasitvirtina ir
analizuojant rinkimų rezultatus at
skirose savivaldybėse.
Taigi kad ir kaip keista, Pakso per
galę užtikrino krizė lyg ir besivieni
jančiame kairiajame partijų spektro
krašte, ką aiškiai atspindi net keletas
faktų. Tai ir valdančiosios koalicijos
nesugebėjimas iškelti vieno kandidato,
ir neaiškumas, kas bus populiariau
sios partijos LSDP kandidatas, abejo
nės, kiek iš tikro remiama galiausiai
iškelto Andriukaičio kandidatūra, ir
jau minėta dviprasmiška Brazausko
pozicija po pirmojo prezidento rinki
mų turo. Gal kiek ir naivoka manyti,
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bet vis dėlto labai tikėtina, kad aiškus
Brazausko žodis, jog renkantis iš dvi
ejų blogybių socialdemokratų šalinin
kams Adamkus yra geriau už Paksą,
būtų pakeitęs rinkimų rezultatus. Ir
dabar ministrui pirmininkui nereikėtų
sukti galvos, kaip išlaikyti vyriausy
bės stabilumą.
Apie LSDP krizę kalbėti dar anks
toka, nes socialdemokratai gavo 62
mandatais daugiau nei 2000 m. sa
vivaldybių rinkimuose – LDDP bei
LSDP drauge. Tačiau apie reikšmingą
pergalę šnekėti tikrai negalima, nes
šie mand at ai laim ėt i gav us tik 2%
daugiau balsų nei praėjusiuose savi
valdybių rinkimuose ir net du kartus
mažiau, nei Brazausko socialdemok
ratinė koalicija gavo 2000 m. Seimo
rinkimuose. Daugiau nei 30% siekęs
socialdemokratų populiarumas, išau
gęs daliai Lietuvos gyventojų džiau
giantis Brazausko grįžimu į politiką,
gan a greit ir, atr od o, negr įžtam ai
ištirpo.
LDDP ir LSDP sėkm ing ai sus i
vienijo, tačiau tikrai nekonsolidavo
Lietuvos kairiųjų. Tai byloja ir gana
sėkmingi VNDPS rezultatai. 2000 m.
savivaldybių rinkimuose Valstiečių
partijos rezultatai buvo didelis neti
kėtumas – pagal mandatų skaičių ji
nusileido tik rinkimus laimėjusiems
socialliberalams. Tada buvo galima
teigti, kad tai – tik atsitiktinių aplin
kybių rezultatas, t. y. kairiosios parti
jos vis dar buvo labai susiskaldžiusios,
o dešiniosios – praradusios pasitikėji
mą. Per šiuos rinkimus VNDPS įtvir
tino savo pozicijas – gavo tik šiek tiek
mažiau balsų bei mandatų nei 2000
m., ir ne tik išlaikė, bet ir sustiprino
savo padėtį tose savivaldybėse, kuriose
turi didžiausią įtaką. Iki šiol dauguma
žmonių, bal- suojančių už valstiečius
savivaldybių rinkimuose, Seimo rin
kimuose remdavo dabartinius social
demokratus. Tačiau atsižvelgiant į
visai neblogus Prunskienės rezultatus
prezidento rink im uos e, gal im a ti
kėt is, kad VNDPS sugebės padidinti
savo įtaką ir svarbiausiose valdžios
institucijose.
Rinkimų laimėtoja, kad ir kaip būtų

keista, veikiau galima laikyti Liberalų
sąjungą. Ji buvo labiausiai neįver
tinta partija po 2000 m. savivaldybių
rinkimų, nes pagal laimėtų mandatų
skaičių liko tik šeštoje vietoje, o pa- gal
gautus balsus, kurių niekas neskaičia
vo, buvo antra. Šiuose rinkimuose – vėl
tik ketvirta vieta pagal laimėtus man
datus, tačiau pagal gautų balsų skai
čių liberalai aplenkė konservatorius ir
vėl yra antroje vietoje. Liberalai gavo
keliasdešimt tūkstančių balsų daugiau
nei per 2000 m. savivaldybių rinkimus
ir ne tiek jau daug mažiau (4%) nei per
tais pačiais metais vykusius Seimo
rinkimus. Rezultatai aiškiai rodo, kad
Liberalų sąjunga, pasitraukus Paksui,
beveik nesusilpnėjo. Tai, kad Seimo
rinkimuose jos rezultatai buvo geres
ni, veda prie minties, kokių rezultatų
liberalai būtų galėję pasiekti, jei Pak
sas nebūtų išėjęs. Labai tikėtina, kad
jau dabar liberalai būtų populiaresni
ir už socialdemokratus. Tačiau sam
protavimai, paremti „jei“, dažniausiai
nebūna labai vaisingi. Daug svarbiau,
kad po rinkimų liberalai sutarė jungtis
su centristais.
Centro sąjunga yra tikrasis šių rin
kim ų „išlik ėl is“. Ši part ij a sug eb ėj o
gaut i bev eik vis iškai tok į pat bals ų
skaičių, kaip ir prieš tai buvusiuose
savivaldybių rinkimuose, nepaisant
triuškinamo pralaimėjimo per Seimo
rink im us. Ger ai, kad ši mažytė per
gal ė neužliūl iav o cent rist ų vad ov ų.
Per praėjusius Seimo rinkimus dau
gum a buv us ių cent rist ų šalin ink ų
bals av o būt ent už lib er al us, tod ėl
sus ij ung im as atr od o lab ai nat ū
ral us. Nauj oj i pol it in ė jėg a tur ės
lab ai didel ę įtak ą sav iv ald yb ės e ir
visai neblogas perspektyvas sutelkti
dešiniuos ius rink ėj us per kit us Sei
mo rink im us.
Konservatoriai taip pat džiaugiasi
pergale – antrąja vieta pagal laimėtų
mandatų skaičių, ir taip pat rengiasi
jungt is. Tač iau vien as fakt as, ver
čiant is kiek abej ot i šio džiaugsm o
pag rįst um u, jau min ėt as – pag al
gautų balsų skaičių TS(LK) nusileido
liberalams. Antrasis – tai, kad pla
nuojama jungtis su Politinių kalinių
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ir tremt in ių sąj ung a (LPKTS). Ši
partija – vienas paslaptingiausių Lie
tuvos politinio gyvenimo fenomenų.
Ji didžiausia, nes turi bent 50 tūkst.
narių, bet nė vienuose atmenamuose
rinkimuose nesugebėjo gauti net pu
sės tiek balsų! Žinoma, galima sakyti,
kad ji glaudžiai bendradarbiauja su
konservatoriais, ir jos šalininkai bal
suoja už TS(LK). Tačiau pirmas labai
rimtas klausias – kam reikalinga to
kia partija, už kurią nebalsuoja net
jos nariai. Veikiausiai kai kuriems
asm en ims, nor int iems valdžios, o
ne ypatingoms vertybėms ginti. Tą
patį rodo ir labai įdomi bendradar
biavimo su konservatoriais istorija
ketur ių nep rik laus om oj e Liet uv oj e
jau vykusių savi- valdybių rinkimų
met u. Gav ę labai mažai bals ų vie
nuose rinkimuose, kituose politkali
niai mielai sudarydavo koalicijas su
TS(LK) ir vienas ar keli jų atstovai
pat ekd av o į sav iv ald yb ių tar yb as
pagal konservatorių sąrašą. Tačiau
kituose rinkimuose tose pačiose savi
valdybėse LPKTS jau savarankiškai
dal yv aud av o rink im uos e. Kart ais
peržengdavo 4% barjerą, o kartais ir
ne. Tais atvejais, kai neperžengdavo,
vėl labai noriai sudarydavo koalicijas.
Pakanka paminėti Vilnių, Kauną ir
Klaip ėd ą, nors pan ašių pav yzdžių
galima rastiir kitose savivaldybėse.
Tiesą sakant, labai abejotina, ar tie
50 tūkstančių LPKTS narių apskri
tai egzistuoja, ir konservatoriai, jei
priims į savo partiją juos visus, gaus
visą armiją mirusių dūšių, „sekciją“
ar „frakc ij ą“, form al iai tris kart us
didesnę už visą partiją ir potencia
liai – partijos pirmininką, panašų į
Zigmą Zinkevičių.
Kons erv at or ių poz ic ij os šiuos e
rink im uos e sus tipr ėj o. Nep ais ant
maž esnio rink ėj ų dal yv av im o, jie
gav o bent 50 tūkst. bals ų daug iau
nei per 2000 m. Seim o rink im us.
Tač iau galim a pam in ėt i ir tai, kad
tada konservatoriai niekaip negalėjo
tik ėt is lab ai ger ų rez ult at ų. O šiuo
se rinkimuose jie netapo stipriausia
dešiniąja partija ir neturi daug gali
myb ių ja tapt i.
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populistinėms politinėms jėgoms.
Aps krit ai gal im a pas ak yt i, kad
Dar vienas labai aiškus savivaldy
partijų pozicijos Lietuvoje net labai
bių rinkimų aspektas – parama me
stabilios – liberalai, konservatoriai,
rams. Iš 60 savivaldybių net 43-jose
centristai, krikdemai ir VNDPS ga
daugiausia balsų gavo tos partijos,
vo beveik visiškai tiek pat balsų bei
kurioms atstovavo merai. Akivaizdu,
mandatų, kiek ir 2000 m. Susivieniję
kad partiniai rinkimai leidžia reikštis
socialdemokratai – šiek tiek daugiau
politikams kaip asmenybėms ir net ati
nei LDDP ir LSDP kart u 2000-ai
tinka savotišką dalies Lietuvos žmonių
siais, bet tikrai ne tiek, kiek jiems
požiūrį, kad demokratija – tai galimybė
galėjo žadėti didžiuliai reitingai po
išsirinkti „geresnį šeimininką“. Vi
2000 m. Seim o rink im ų. Smark iai
siškai nereikia tiesiog inių mer ų rin
pralaimėjo tik Naujoji sąjunga, pusę
kim ų ir pan ašių priemonių, kurios
balsų ir mandatų atidavusi naujai iš
galėtų sumažinti vadinamąjį „partijų
niekur atsiradusiai „gelbėtojų“ parti
diktatą“. Priešingai, partijos pernelyg
jai – Pakso liberalams demokratams.
dažnai asmenybių yra naudojamos tik
Taip būtų galima tvirtinti pagal rinki
kaip priemonė suorganizuoti rinkimų
mų rezultatus visos Lietuvos mastu.
kamp an ij ą.
Panagrinėjus atskiras savivaldybes,
matyti, kad už libdemus
balsavo ne tik buvę so
cialliberalų šalininkai:
akivaizd u, kad Pak so
partija pirmiausia pa
traukė ne ilgesnes tra
dicijas turinčių partijų
elektoratą, o lietuviškąjį
centrą, kurį galima ly
ginti nebent su garsiąja
Prancūzijos revoliucijos
laikų „pelke“ – tai žmo
nės, kur ie nor i kažką
keisti, bet nežino ką.
Dar viena džiugi ne
sėkmė – Laisvės sąjunga
surinko tik trečdalį bal
sų, kuriuos gavo 2000 m.
Kaunas pasimokė, gaila
tik, kad iš jo nepasimokė
kiti, ir, pavyzdžiui, gana
daug šiauliečių balsavo
už murz in ink us. Tai
gi pop ul izm as ir tušti
pažadai gali patraukti
„Ir mes būsime lakūnai“. Dail. J. Čudov. 1951.
nem ažą dal į rink ėj ų,
Atvirukas iš privačios kolekcijos
tačiau akivaizdu, kad tai
Grįžtant prie jau minėtos temos,
nėra negrįžtamas procesas, reiškian
kart ais pol it ik ai atit rūkst a ir nuo
tis, kad visai nustos vertinti politikus
liaud ies, ir nuo rea l yb ės. Tač iau
pag al nuv eikt us darb us. Įvaizdžio,
didesnė problema ta, kad jie nesu
rinkimų technologijų, o ne nuveiktų
geba susišnekėti tarpusavyje. Labai
darbų reikšmė rinkimuose – tikrai ne
daug pasak o ir fakt as, kad mer ai,
lietuviška problema. Vakaruose apie
kur ių pad ėt is tap o nea iški Kons ti
ją šnekama jau seniai. O vienas šios
tu
ciniam Teismui priėmus sprendi
problemos sprendimo būdas yra labai
mą, jog me-rų įgaliojimai neatitinka
paprastas – kurti įvaizdį reikia ne tik
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kons tit uc ijos, sav o poz ic ij as ėmės i
ginti ne per savo partijas, kurios ir
turės priimti sprendimą. Jie per sa
vivaldybių asociaciją ėmė apeliuoti
tiesiogiai į visuomenės nuomonę. Iš
tikr ųj ų kart ais atr od o, kad part ij ų
Lietuvoje apskritai nėra, todėl jomis
žmonės ir negali pasitikėti. Tačiau
prez id ent o rink im ai dar kart ą pa
tvirt in o gan a par ad oks alią išvad ą
dėl sėkm ing os Liet uv os pol it in ių

institucijų sąrangos. Prezidento rin
kimuose žmonės tikrai parodė ir ne
iki galo suvokiamą „tvirtos rankos“
ilg es į, ir nep asit ik ėj im ą silpn om is
partijomis. Tačiau naujas prezidentas
vargu ar sugebės iš esmės pakeisti
politinių jėgų išsidėstymą. Tuo tarpu
rinkimų rezultatai ir kairiesiems, ir
dešiniesiems tikrai gali duoti impulsą
permąstyti savo pozicijas, vienytis ir
bręsti.


Apie Iraką ir tvarkos stoką
Virgis Valentinavičius

Saus io pab aig oj e JAV prez id ent as
Geo rg as W. Bush as sak ys met in ę
kalbą. Pernai sausį metinėje kalboje
jis išdėstė „blogio ašies“ doktriną ir
išvardijo tris tą ašį sudarančias šalis:
Iraką, Iraną ir Šiaurės Korėją. „Blo
gio ašis“ ginkluojasi ir kelia grėsmę
pasaulio taikai, o karas su terorizmu
dar tik prasideda, – tuomet perspėjo
Bushas. Pataikyta neblogai – dvi iš
trijų šalių dabar nenueina nuo pir
mųj ų laikr ašč ių pusl ap ių. Krit ik ai
sako, kad gerą pataikymo procentą
užtikrino vienašališka, arogantiška
JAV politika. Bushas, girdi, užsibrė
žė pulti Iraką geriausiu atveju dėl jo
naftos atsargų, blogiausiu – teisiog
šiaipsau, kad galėtų pamiklinti ranką
amerikiečių kariškiai. Nuosaikesni
kritikai, pavyzdžiui, JAV opozicijos
demokratai, pripažįsta, jog Sadamas
Huseinas yra pavojingas, tačiau puo
limą Irake reikia atidėti taktiniais
sumetimais – JAV gali pritrūkti jėgų
dviem frontams – Irake ir Afganistane,
be to, neaišku, kaip pasisuks reikalai
Korėjoje. Populiari JAV kritikos linija
– lyginti Korėjos ir Irako atvejus: nors
JAV abi kaltina masinio naikinimo
ginklų turėjimu, bet Irakui grasina
puolimu, o Šiaurės Korėją spaudžia
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dip lom at in ėm is priem on ėm is, taip
tars i ją disk rim inuodam os. ES  Vo
kietija ir Prancūzija, taip pat Rusija,
ragina JAV neveikti vienašališkai ir
primygtinai reikalauja puolimą prieš
Irak ą „apif orm int i“ JTO Saug um o
taryboje.
Šio kritikos choro akivaizdoje klaus
tina: vis dėlto kodėl Bushas taip atkak
liai nori pulti Iraką? Ar jo vardijamos
priežastys, kodėl reikia versti Sadamą
– masinio naikinimo ginklai, pavojus
kaimynams, ryšiai su tarptautiniu te
rorizmu, – pakankamos? Galop ar tai
tikros priežastys? Nesiimsiu atsakyti į
klausimą, ar šis karas teisingas – pa
bandykime pasvarstyti, kodėl Bushas
laiko jį teisingu.
Nors ne vienam atrodo, jog JAV da
bar – perdėm agresyvios, mažai kas
pastebi faktą, jog praėjusiais metais
jos niek o ypat ing a kar in e prasm e
nenuveikė. 2002-ųjų pradžioje pasi
baigus aktyviai Afganistano kampa
nijos fazei, amerikiečiai pagavo vieną
kitą Osamos bin Ladeno parankinį,
lėkt uv o-rob ot o rak et a sus progd in o
Al Qaedos džipą Jemeno dykumoje,
jūrų pėst in ink ai išg elb ėj o afg an ų
prezidento Hamido Karzajaus gyvy
bę – tai bev eik visk as. Vaš ingt on e

įsikūrusio vadinamojo smegenų tanko
Stratf or (Strat eg ic for ec ast – stra
teg in ė progn oz ė) anal it ik ai man o
praėjusius metus buvus strategijos
paieškos metais. Po Pearl Harboro
JAV visus 1942 m. praleido galvoda
ma ką daryti ir kaupdama jėgas, nors
pakeliui pusiau nenorom įsivėlė į jūrų
mūšius Ramiajame vandenyne. Dabar
vyksta kažkas panašaus. Po rugsėjo
11-os Bushas tučtuojau paskelbė karą
tarptautiniam terorizmui, bet tuomet
neturėta ir reikiamų pajėgų. Pakeliui
buv o Afg an ist an o kamp an ij a, kai
B-52 skraid anč ios tvirt ov ės deng ė
iš oro nup lyšusią Šiaurės Sąjung os
modžahedų kariuomenę. Karas Afga
nistane ir mažesnio masto veiksmai
visame pasaulyje neleido atsikvėp
ti nem at om am prieš ui, tuo tarp u
Baltieji rūmai, Pentagonas & comp.
Vašingtone suko galvas, kokia turi
būt i kar o su ter or izm u strat eg ij a.
Busho „blogio ašies“ kalba rodo, jog
amerikiečių strategų dėmesys iškart
nukrypo į Iraką.
Žinom a, ties iog in iai jo ir Al Qa
ed os ryš iai tol i graž u nėr a įrod yt i,
bet Bushas veikiausiai vadovaujasi
principiniais dalykais – galų gale Al
Qaeda bent iš dalies nėra pasaulinė
pogrindinė organizacija fizine pras
me – Osama bin Ladenas gali turėti
savo agentų ir smogikų tinklą, kuriam
tiesiogiai įsakinėja, bet jis dar pavo
jingesnis ideologiškai – bin Ladeno
vaizdajuostės įkvepia veikti niekad su
juo nesusitikusius fanatikus tolimiau
siuose pasaulio kampuose. Panašiai
su Iraku – Sadamas Huseinas gali ne
turėti tiesioginių ryšių su Osama, bet
jis buvo vienintelis valstybės vadovas
pasaulyje, viešai gyręs rugsėjo 11-os
lėktuvų grobikų-savižudžių „didvyriš
kumą“ – o tai Busho akyse, ko gera,
yra blogiau nei vienas kitas teroris
tams parduotas „kalašnikovas“.
Anot Stratf or o anal it ik ų, esam a
kel et o ger ų priežasč ių pult i Irak ą.
Pirma, Huseinas – neprognozuojamas,
ir gali tapti galingu Al Qaedos sąjun
gininku – kad ir kokie jo santykiai su
Osama praeityje, vien dėl grėsmingos
Sadamo–Osamos sąjungos galimybės
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būtina pakeisti Irako režimą. Antra,
visi karai turi psichologinį dėmenį, ir
šiuo atveju teroristams padeda islamo
pasaulyje įsivyravęs įsitikinimas, jog
Jungtinės Valstijos nepajėgia baigti
jokio karo ryžtinga pergale, todėl JAV
reikia įrodyti, jog jos gali tai padaryti,
o Irakas tam labiausiai tinka. Osa
mos žodžiais tariant, žmogus renkasi
stipresnį žirgą, taigi JAV reikia įro
dyti, kad stipresnis žirgas esanti ji.
Trečia, ir ko gero svarbiausia, Irakas
turi didžiulę strateginę reikšmę – jis
ribojasi su Jordanija, Sirija, Turki
ja, Iranu, Kuveitu ir Saudo Arabija.
Okupavusios Iraką, JAV turėtų bazę,
iš kurios galėtų slapta ar atvirai pulti
regione, kuris yra Al Qaedos tvirtovė
– tik užėmus Iraką atsiveria galimybė
tiesiogiai susiremti su Osamos pajė
gomis ir jas galutinai sunaikinti, tiek
bend rad arb iauj ant reg ion o vyr iau
sybėms, tiek prieš jų valią, – jei bus
tokia jų valia. Kaip matome, trys
Stratforo priežastys nėra visai tos,
kuriomis JAV diplomatai grindžia
būtinybę žaboti Iraką per spaudos
konferencijas.
Grįžtant prie trečiosios – Irako
strategiškumo – priežasties, neįma
noma apeiti naftos klausimo. Rei
kia iškart atmesti Jukos prezidento
Vladimiro Chodorkovskio ir paties
Sadamo argumentą, jog imperialis
tinės JAV nori užgrobti Irako naftą
stačiai iš godumo, kad jos daugiau
turėtų. Irako naftos užvaldymas
pirmiausia yra strateginis daly
kas – čia yra antros pagal dydį po
Saud o Arab ij os naft os ats arg os.
Irako nafta leistų JAV galų gale iš
siaiškinti santykius su „saudžiais“.
Dabar Saudo Arabijos nafta yra
JAV ir Vakarų apskritai ūkio pa
grindas, ir ši aplinkybė verčia JAV
pabrėžtinai „draugauti“ su Saudo
Arabija, nors ši šalis yra didžiausias
Osamos ir Al Qaedos dvasinis, ideolo
ginis bei finansinis ramstis.
Dab art in ių Vaš ingt on o strat eg ų
nuomone, Irakas taip pat yra geriausia
strateginė bazė išspręsti Izraelio pa
lestiniečių konfliktą. Užėmus Iraką,
Sadamas nebegalėtų mokėti po 25 000
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dolerių teroristų-savižudžių šeimoms,
drauge tai duotų galimybę pulti pales
tiniečių teroristinių organizacijų – pir
miausia Hamas ir Hezbolah – bazes
Sir ij oj e ir Irane, galop net bandyti
nuversti palestiniečių teroristus pa
laikančius režimus.
Tur int galv oj e, kad Vašingt on o
strategai jau nuo 2002 m. pradžios
daugmaž aiškiai suvokė išvardytąsias
priežastis, reikia stebėtis ne tuo, kodėl
Bushas nori pulti, bet tuo, kodėl jis to
ligšiol nepadarė. Pulti Sadamą iš prin
cipo jis veikiausiai nusprendė iš karto,
jo vyriausybėje dėl to nesutarimų ne
buvo, bet beveik metus ginčytasi, kaip
tai daryti. Viena stovykla – pirmiausia
karinės oro pajėgos ir specialiosios
pajėgos – siūlė pakartoti Afganistano
variantą: bombardavimas iš oro ir pa
rama Irako opozicijospajėgoms. Kita
stovykla – užsienio reikalų ministerija
ir kariuomenės vadovybė – pasisakė

„Dabar traukime Sadamą“. Žurnalo „The Economist“
viršelis. 2002 m. lapkričio 16–22 d.

už gerai parengtą, visapusę invaziją
didelėmis pajėgomis. Šios stovyklos
lyderis, valstybės sekretorius Colinas
Pow el as, nug al ėj o ir mažd aug nuo
vas ar os lėt ai ir ats arg iai telk iam i
daliniai, buriami sąjungininkai, stu
miamas „apiforminimas“ Jungtinėse
Tautose. Priešingai kai kurių apžval

gininkų viltims, Powelas – ne prieš
kar ą, jis – prieš greit ą, kar išk ai ir
diplomatiškai neparengtą karą. Diplo
matiniame fronte, kaip matėme, JAV
pal yg int i nes unkiai pral auž ė met ų
pradžios visuotinio nepritarimo sieną.
Lapkričio mėnesį ginklų inspektoriai
jau buvo Irake Rusijai ir Prancūzijai
pritariant. Prancūzijos prezidentas
Jacques’as Chiracas perspėjo pran
cūzų kareivius būti pasirengusiems
karui.
Buvusių karštų kritikų lenktynia
vimą prisijungti prie JAV, Didžiosios
Britanijos ir Australijos veikiausiai
akina strateginės šio karo pasekmės
visam pasauliui. Ne paslaptis, jog Ru
sija rėmė Iraką pirmiausia dėl savo
naftos interesų šioje šalyje ir baimės,
jog JAV užėmus Iraką tie interesai
vienaip ar kitaip nukentės. Pernai
Maskvos pozicija pamažėl keitėsi. Pa
sikeitimą, galimas daiktas, lėmė JAV
pažadai, jog Rusija galės dalyvauti
nuo Sadamo išlaisvinto Irako naftos
ūkyje, bei susitarimas dėl didelio
rusų naftos importo į JAV.
Kita vertus, Rusijos naftos diplo
matija turi savo ribas – „Laisvo
sios Europos“ radijo apžvalginkas
Michaelas Lelyveldas pastebi, jog
Rusijos naftos gavyba dabar vei
kia maksimaliu pajėgumu ir ga
limybių ją padidinti beveik nėra.
Pern ai Rus ij a pad id in o gav yb ą
9% – iki didžiaus io per 10 met ų
lyg io, tač iau eksp ort as ne NVS 
šalims padidėjo tik 3%. Manoma,
jog Rusijos eksporto vamzdynas
veik ia visu paj ėgum u. Kai 2001
m. Rusija ginčijosi su OPEC, kuri
spaudė sumažinti gavybą dėl naftos
kainos pakėlimo, rusų naftininkai
aiškino, kad dėl didžiulių investi
cijų atšiauriame Sibire jie negali
suk in ėt i čiaup ų kad a pan or ėj ę,
kaip tai daro „saudžiai“.
Bushas vis kartoja, kad karas su te
rorizmu nėra karas su islamu. Karas
su Iraku iš tikrųjų neatrodo plačiai
linksniuojamo civilizacijų susidūri
mo dalis – kaip matėme, strateginėje
Irako puolimo analizėje islamas kaip
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toks nefigūruoja – yra nafta, yra be
sisplastantys teroristai ir jų rėmėjai,
yra piktieji patvaldžiai, gal yra masi
nio naikinimo ginklai, bet islamo kaip
tokio – nėra. Civilizacijos matmenį
nes en iai prim in ė JAV kons ervat y
vaus sav aitr ašč io Nat ion al Rev iew
bend rad arb is Jon ah as Goldb erg as.
Jis susirūpinęs, jog „blogio ašis“ puola
šunis. Irano valdžia nuolat atima iš
šeimininkų šunis ir juos sunaikina,
o pernai birželį vyriausybė uždraudė
prekybą šunimis.
Ket urk oj ų repr es ij os vykst a pir
miausia todėl, kad islamas yra tiesiog
antišuniškas; Korane šunys beveik
nem in im i, bet had it ai – pran aš o
Mahometo amžininkų pasisakymai,
sudarantys Islamo įstatymų pagrin
dą – mini šunis per 400 kartų, beveik
visada niekinamai. Šunys esą nešva
rūs, pag al vien ą dažn ai cit uoj am ą
haditą, angelai negali įžengti į namus,
kuriuose yra šuo. Medžioklės ar po
licijos šunys dar šiek tiek pakenčia
mi, bet ir šiuo atveju jie – dvasiškai
purvini. Įstatymas draudžia įvežti į
Saudo Arabiją bet kokius šunis, iš
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skyr us med žiokl in ius, sarg in ius ir
aklųjų vedlius. Pagal vieną haditą, jei
sarginis šuo lyžteli šeimininko ranką,
jis turi ją nuplauti vandeniu septynis
kartus ir aštuntą kartą – manding ne
visai patogiai – žeme. Tvirtinama, jog
Sadamo Huseino karjera prasidėjo,
kai jis, dar berniukas, kankino ir žudė
šunis įkaitintu plieno virbu.
Ant ra šun ų pers ek ioj im o arab ų
pasaulyje priežastis – šunys laikomi
vesternizacijos forma, pragaištingos
Vakarų įtakos laidininku. Mopsas ant
sofos yra sugedusios Vakarų kultūros
agentas, toks pat pavojingas kaip mo
terų kosmetika, palydovinės televizijos
lėkšt ės, man ek en ai gund anč iom is
pozomis parduotuvių vitrinose – visa
tai yra dalykai, kuriuos kartkartė
mis triuškina ydų policija Teherane.
Taigi musulmonų pasaulyje šunims
nepavyko pasiekti to, ką jie pasiekė
Vakaruose. Kažkas pasakė, jog šuo
– sėkm ing iausias ist orijoje, būt ent
Vakarų istorijoje, socialinis parazitas.
Šuo įsitvirtino žmonių namuose, nors
dažniausiai neduoda jokios praktinės
naudos, pakanka, jog jūsų taksiukas

vizgina uodega ir nenuleidžia nuo jūsų
dievinamo ištikimų akių žvilgsnio. Tik
vakarietis (Alexanderis Pope’as) galėjo
pasakyti, kad „istorijoje daugiau šunų,
o ne draugų ištikimybės pavyzdžių“.
Šun išk a prasm e JAV civiliz ac in is
konfliktas su arabų pasauliu – neiš
vengiamas – 40% amerikiečių namų
yra šunų. Keturkojo draugo neturė
jimas gali būti rimta kliūtis laimėti
JAV prezidento rinkimus – paskai
čiuota, jog Baltuosiuose Rūmuose iš
viso gyveno apie 230 šunų. Tuo tarpu
islamo radikalai Pakistane nekenčia
šalies prezidento, generolo Pervezo
Mušarafo dar ir todėl, kad jis laiko
naminius šunis. Tačiau jei būsimas
karas su Iraku – civilizacijų konfliktas,
kodėl jam pirmiausia priešinasi JAV
ir Europos kairieji, nors būtent jie yra
didžiausi gyvūnų, moterų ir manekenų
nepadorių pozų teisių gynėjai? Nėra
tvarkos pasaulyje, – kaip pasakytų
Teherano ydų policininkas.
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sugrįžimai į europą

Bulgarija: skubėjimas į nuvažiuojantį traukinį
Egidijus Vareikis

Prieš keletą metų Bulgarijos valdžia,
kurią pagal klasikinės politologijos
kan on us gal im a vad int i deš in ią j a,
sumanė išbraukti iš istorijos vieną,
kaip šiandien sakoma, nemaloniausių
ir gėdingiausių puslapių. Nutarta su
sprogdinti perversišką architektūrinį
ir istorinį monstrą Sofijos centre – Ge
orgijaus Dimitrovo mauzoliejų, ku
riame iki 1990 m. „ilsėjosi“ menamas
žymiausias Bulgarijos komunistas.
Tušč ias mauz ol iej us – lyg tušč ia
dėž ut ė   – neb et ur ėj o t aik om os ios
vertės, tad noras ją pašalinti atrodė
visai natūralus. Sumanymas baigė
si veik tragikomiškai – sprogdintas
mauz ol iej us neg riuv o, sprogm en is
teko dėti dar kartą... Praeiviai šai
pėsi – istorijos negalima atsikratyti
ją susprogdinant. Bulgariją neretai
kankindavo istorinės ambicijos, pom
pastiškai pradėti ir nevykusiai baigti
sumanymai. Bent du kartus Bulgariją
galima buvo vadinti Didžiąja. IX–X a.
šalies valdos siekė dabartinį Belgradą
ir Adrijos jūrą, o XIII a. net dalį Egėjo
jūros salų. Tačiau vėliau atėjo Osmanų
triumfo šimtmečiai.
Išv ad uot a iš Osm an ų imp er ij os,
Bulgarija pabandė vėl tapti regionine
galybe, siekė valdyti ne tik dviejų jūrų
pakrantes, bet ir Makedoniją. Antrasis
Balkanų karas buvo pralaimėtas, o į
abu pasaulinius karus Bulgarija irgi
įsijungė būsimų pralaimėtojų pusėje
(tiesa, Antrojo karo pabaigoje spėta
laiku pereiti pas nugalėtojus). XX a.
Didžiosios Bulgarijos sukurti nepa
vyko. Žvelgiant iš ilgalaikės istorijos
perspektyvos, XX a. buvo neišsipil
džiusių vilčių laikotarpis, palikęs šalį
neviltingose Europos prieigose.
Ne kart ą mind am as Sof ij os gat
ves, ėmiau galv ot i, kad Bulg ar ij os
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ekonomikos, politikos ir europėjimo
sėkmę rodo šaligatvių būklė miestų
centrinėse gatvėse. Prieš 6–8 metus
paka- ko praeiti keletą kvartalų, nu
žvelgti pilkas sienas ir po kojomis be
sipinančias šiukšles, idant suprastum,
kad visi pinigai pravalgomi, kokioms
nors ren ov ac ij oms ir in
vesticijoms jų nebelieka.
1997 m. pradžioje prem
jero Žano Vid en ov o vy
riausybė šalį atvedė prie
kat astr of os rib os. ES 
svarst ė neb e inv est ic ij ų
ar inov ac ij ų gal im yb es.
Imt as i gelb ėt i žmon es
nuo bad o.
Šiandien Sofija daug šviesesnė ir
jaukesnė, patys bulgarai jau atrodo
gražesni, pakvietus šalį į NATO atsi
rado šioks toks optimizmas, kad dar ne
viskas prarasta, kad Bulgarija dar gali
tapti normalia Europos valstybe.
Tačiau ES traukinys kol kas išvy
ko be Bulgarijos. Galima keikti jau
minėtą Videnovo vyriausybę, galima
nek ęsti rumunų, kurių atsilikimas
Europos derybose ir bulgarus traukęs
„žem yn“, tač iau į past ar ąj į plėtr os
etapą šalis dar nepakviesta.
Ar tikrai bulgarams reikia Europos?..
Ar jie jausis komfortiškai katalikiškoje
ir protestantiškoje bendrijoje, atskirti
nuo svarbiausių Rytų krikščionybės
brolių?
Prisimenant ilgus šimtmečius Os
man ų vald žioj e, gal im a teigt i, kad
slaviškumas bei stačiatikybė buvo ir
yra pasipriešinimo bei išgyvenimo bū
das. Slavų šalys savo vėliavose turi tris
spalvas – raudoną, mėlyną ir baltą.
Bulgarai turi žalią, ją galima laikyti
islamo liekana, tačiau visur, kur įma
noma, bulgaras rodo ištikimybę slaviš

kai ir stačiatikiškai tradicijai. Todėl
panslavizmo idėjos ir meilė Trečiajai
Romai – Rusijai – čia ypač matyti. Ji
populiaresnė už meiles prancūzams
ar kokiems vokiečiams.
Lietuviams rusų ar sovietų armija
reiškia ne išvadavimą, îîîo bulgarams –
būt ent tai. Sofi j os Alek
sandr o Nevišk io cerkvė,
bene didžiausia Europoje,
pagerbia per 200 000 rusų
kar ių, pad ėjus ių galv as
kov os e su turk ais. Dėl
Bulgarijos ar dėl Rusijos
carizmo geopolitinių kon
cepc ij ų įgyv e n d i n i m o ?
V i s d ėl t o 1878 m., po 5 šimtmečių
turkų viešpatystės, Bulgarija Osma
nų imperijoje gavo plačią autonomiją,
vėliau virtusią šiuolaikine Bulgarijos
valstybe. Aleksandras Neviškis sėk
mingai kariavo su Vakarais, tačiau
nuol ank iai pas id av in ėj o Ryt ams –
keliavo nusilenkti chanui Batyjui, o
vėliau ir Didžiajam Chanui. Bulgarai
netikėtai pavertė Neviškį kovos su
Rytais simboliu...
Ar su tokiais simboliais galima ateiti
į Vakarus? Ar ši valstybė yra dalistos
europinės tradicijos, kurią puoselėja
Europos integracija? Na, jei Europai
tinka Graikija su savo stačiatikybe
ir graikiškomis raidėmis, tai kodėl
netiks Bulgarija su savąja kirilica,
bej e, bulg ar ų laik om a būt ent sav u
išradimu? Bulgarija buvo Europa, kai
reikėjo priešintis islamui ir azijiškam
pantiurkizmui, tačiau ar bus Europa,
kai reikės tapti biurgeriška Vakarų
bendruomene?
Šiand ien Bulg ar ij a – tai mišinys
būdingų pereinamojo laikotarpio pro
blemų ir savų kuriozų. Viena šalies
politinių įdomybių – pastarųjų me
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sugrįžimai į europą
tų politikos raida, šalies monarchą
– car ą – Sim eo n ą II  arb a Sim eo n ą
Saks ą Kob urg ą Got ą, atv ed us i į...
šalies premjero postą. Tai, manding,
unikalus atvejis. Net ir šiandien iki
galo neaišku, kaip tai interpretuoti.
Jei vald ov as tamp a sav o vald om os
valstybės valdininku, tai aiškus aki
brokštas monarchijos idėjai, jei jis tik
Sim eo n as Sak sek ob urgg ots kis, tai
jau nebe caras. O būtent tokia civili
ne, kiek suslavinta pavarde šiandien
prisistato premjeras.
2001 m. parlamento rinkimai buvo
bene pirmoji kregždė to, ką šiandien
matome ir Lietuvoje. Caras–necaras  
Simeonas II  – nei kairysis, nei de
šinysis, sutvėręs savo politinį bloką ir
organizavęs Lietuvos prezidento rinki
mus primenančią kampaniją, laimėjo
lygiai pusę parlamento vietų – 120 iš
240. Karališkajam blokui pranašau
tas trumpas gyvenimas – jis neturėjo
nieko politiška, tačiau turėjo carišką
charizmą, neturėjo aiškios politinės
orientacijos, tačiau turėjo pakankamai
žmonių, norinčių realizuoti nekanoniš
ką idėją. Bulgarijos politinis spektras
pasidalijo į tris aiškias dalis – Sime
ono II populistus, postkomunistinius
socialistus ir dešiniąją Demokratinių
jėgų sąjungą. Dalys – aiškiai nesu
taikomos, leidžiančios triumfuoti...
populistams.
Simeonas pasirodė ne toks jau bu
taforinis politikas, veikiau nebūdin
gai ramiai ir toliaregiškai veikiantis
vyriausybės vadovas. Galima teigti,
kad pasiektas nacionalinis ir politinis
susitaikymas, Simeono II partneriu
tap o turk ų maž um os jud ėj im as už
žmogaus teises ir laisves. Jis sugebė
jo pamaloninti kitas tautines mažu
mas – čigonus, valachus, nesusipykti
su kaimynais Makedonijos klausimu,
įspūdingai paspartinti derybas su ES,
rasti modus vivendi ir su socialistais
bei dešiniąja opozicija – nė viena ne
turi galimybės nuversti vyriausybės.
Na, o ir nuversti ne taip lengva, juk
premjeras – ne vien premjeras, kas
jis – caras-politikas, caras-verslininkas,
caras-simbolis, valdovas, europietis?
Gal esama kažko nauja, gal pana- šaus
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vaidm ens gal ėt ų imt is Rum un ij os,
Albanijos, Serbijos monarchai?
Grįžtant ar ateinant į Europą bulga
rams, kaip ir kitiems Vidurio europie
čiams, tenka kankintis ir su Bažnyčios
praeitimi. Stačiatikių Bažnyčia šalyje
nes ut aik om ai sus kil us i – vien a jos
dal is tur i pat riarc hą Maks im ą, ki
ta – vysk up ą Inok ent ij ų. Pastar oj i
Maksimą laiko Bulgarijos komunistų
statytiniu, dar 1971 m. padarytu ko
munistų kontroliuojamu Bažnyčios
vadovu. Dabartę premjero-caro vyriau
sybę vis dėlto pašventino Maksimas.
Su juo susitiko ir popiežius, praeitais
metais aplankęs Bulgariją. Vizitas
politiškai buvo reikalingas ir bulga
rams, ir Jonui Pauliui II. Stačiatikiš
kos šalies katalikai, be abejo, priėmė
popiežių džiaugsmingai, stačiatikiai
– nepriešiškai, nors formaliai taip ir
nes us id er ėj o, kuo laik yt i pop iež ių,
atvykstantį į stačiatikišką Bulgariją
– Bažnyčios galva ar nedidelės Vati
kano valstybės vadovu. Bet popiežiaus
vizite būta ir dar vieno labai subtilaus
politinio momento, vadinamojo „bulga
riškojo pėdsako“: 1981 m. pasikėsinus
į popiežiaus gyvybę, buvo teigiama,
kad tai Bulgarijos organizuotas ar
ba bent jau jai dalyvaujant rengtas
sąmokslas. Vizito reikėjo savotiškam
„bulg arišk oj o pėds ak o“ išt ryn im ui
iš istorinės atminties. Tai lengviau
negu sprogdinti mauzoliejų.
Nors Bulg ar ij a ben e tris kart us
did esn ė už Liet uv ą, priv at iz av imo
peripetijos panašios – viena įmonė ar
gamyklų tinklas tampa šalies gyvybės
ir mirties ar garbės reikalu. Taip buvo
privatizuotas ir perprivatizuotas Bul
garijos industrijos pasididžiavimas
– tabako fabrikų tinklas, galiausiai
patekęs į nelabai gerą šlovę turinčio
Rusijos koncerno Metatabak rankas.
Paaiškėjo, kad Rusijos firmos lengvai
sudaro sandėrius su Austrijos ar Grai
kijos kolegomis. Joms nė motais, kad
Vakarų investuotojo politinė reikšmė
yra nepaprastai didelė. Bulgarijos „vil
jamso“ istorijos panašumas į lietuviš
ką vertas kalambūro: Lietuvos naftos
perprivatizavime figūravo Michailas
Brudnas, Bulgarijos tabako pramo

nėje – Michailas Čiornas. Galutinis
rezultatas panašus.
Rusijos ranka? Sąmokslas? Po isto
rišk ai mot yv uot os meil ės mot in ai
Rusijai? Santykiai su Rusija šiandien
sudėtingi. Buvęs dešiniųjų vyriausy
bės premjeras Ivanas Kostovas laikėsi
nuomonės, kad Bulgarija su Rusija tu
ri bendrauti taip, kaip solidi save ger
bianti Europos valstybė. 1996–2000
m. šalių santykiai atšalo. Premjeras
Simeonas, praėjusiais metais apsi
lankęs Maskvoje, stengėsi santykius
„šveln int i“, tač iau nei šs prend ė nė
vienos opios problemos: Rusijos sko
la, buvusios SSRS nuosavybė, į kurią
pretenduoja ne tik Rusija, rusiškos
Bulgarijos karinės technikos remon
tas, galiausiai Bulgarijos branduolinė
jėgainė, kuriai reikia rusiško branduo
linio kuro. Europos integracija pridėjo
dar vieną nemalonumą – Rusijos pi
liečiams, keliaujantiems į Bulgariją,
tenka įvesti vizas...
Iš rusiško motyvo ateina dar viena
analogija su Lietuva – beveik „šventą
ja karve“ tampanti Kozlodujaus bran
duolinė elektrinė. Ji gamina apie 45%
šaliai reikiamos elektros energijos.
Šešių blokų jėgainės statyba pradėta
ašt unt am e deš imtm et yj e. Pirm iej i
keturi blokai pastatyti 1974–1982 m.,
vėliau – 1988 ir 1993 m. – pastatyti
šiuolaikiškesni reaktoriai. „Galime
gyventi be caro, bet ne be branduo
linės jėgainės“, – skelbė Vidinės Ma
kedonijos Revoliucinės organizacijos
plakatas, kuriuo ši politinė partija
protestavo prieš bandymus uždaryti
jėgainę. Tokio lozungo rėmėjų skaičius
aug a. 1999 m. premj er as Kost ov as
su ES pasirašė memorandumą, kur
paž ad ėj o   užd ar yt i pirm uos ius du
blokus 2003 m., trečią ir ketvirtą – iki
2006  m. Pastaruoju metu šis spren
dimas kvestionuojamas, sakant, kad
elektrinė bus uždarinėjama tik šaliai
tapus ES nare. ES, matyt, sutiks, tik
pin ig ai dar nep až ad ėt i... Ir baim ė,
kad jei Ignalinoje kils problemų, bul
garams bus sunkiau. Lietuviai įlipo į
ES plėtros traukinį, bulgarams reikia
laukti kito reiso...
Nėra garantijos, kad tas reisas bus.  
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ĮVYKIų paraštėse
Alphonso Lingis Vilniuje
Gruodžio 8-osios pavakarė, Vilniaus
oro uostas, ką tik atskridusio lėktuvo
trapu nusileidžia žymus lietuvių kil
mės JAV fil os of as fen om en ol og as
Alphonso Lingis. Vilniuje jis skaitys
5 pas kait ų cikl ą „Kit o fen om en ol o
gija“.
Apie Lingį žinota palyginti nemažai.
Prieš pusantrų metų jis pirmą kartą
atvyko į Lietuvą dalyvauti UNESCO
surengtoje konferencijoje. Lietuvos
fil os of ai nep ral eid o šios prog os ir
surengė porą Lingio paskaitų suinte
resuotųjų ratui. Į lietuvių kalbą išvers
tos dvi Lingio knygos: „Nieko bendra
neturinčiųjų bendrija“ ir „Pavojingos
emocijos“. Tačiau ankstesnę pažintį su
Lingiu žymi ir stiprus emocinis santy
kis. Vietinė žodinė tradicija perduoda
gausybę netikėtų, su jo asmeniu susie
tų istorijų, kurių užtektų ne vienam
gyvenimui: jis išnaršęs visą pasaulį,
sirgęs mirtinomis ligomis, sukaupęs
neįtikėtiną unikalių daiktų kolekci
ją, rūpinąsis išmirštančia paukščių
rūšimi, o svarbiausia – filosofuoja iš
savo gyvenimo...
Ar gyv a leg end a pat eis in o sav o
įvaizd į, ar Ling is suk ėl ė fil os of in į
įvyk į? Įtaig i kalb ės en a, kruopščiai
nušlifuotas stilius, stulbinanti išti
kimybė savo idėjoms: viskas bylojo
apie tai, jog prieš akis – išskirtinė
filosofinė asmenybė. Lingis pasirodė
esąs etinis ir kultūrinis agnostikas
– teigia kito (gyvūno, žmogiškosios
rūšies atstovo, nutolusios ir artimos
kultūros fenomeno) esminį nesuvokia
mumą bei iš to kylančią būtinybę juo
pasitikėti nesuprantant, bei socialinis
anarc hist as – fiks uoj a kit o raišką,
aptinkamą autentiškuose, nusistovė
jusią esamybės tvarką naikinančiuose
proveržiuose. Estetizuotai žvelgdamas
į pasaulį bei filosofuodamas, Lingis
atsisakė pereiti prie platesnių filoso
finių klausimų: apie skirtumą tarp
gėrio ir blogio, apie atrastos tiesos
įpareigojimą peržengti solipsistinio
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estetinio stebėjimo ribą. Lingis skleidė
poziciją filosofinio Robinzono, supylusio
sau salelę neaprėpiamo tikrovės van
denyno viduryje, joje įsikūrusio bei iš
jos įdėmiai stebinčio ir neketinančio į
ją priimti kito. – N. P.
Sovietmečio fotografija
Par od a „Liet uv os fot og raf ij os de
šimtmečiai 1945–1990“ (ŠMC, 2002
12 13 – 2003 01 19, kuratorė Agnė
Nar uš ytė) – ištisos epochos vaizdų
panorama. Rengiant parodą iš Lietu
vos fotomenininkų sąjungos fondų į
dienos šviesą ištrauktas tik mažytis
praėjusio laiko trupinėlis. Karo pabai
gos ir pokario dešimtmečio fotovaizdus
pateikiant turbūt taikytas istorinisdok um ent in is princ ip as: dem onst
ruojamos agitacinės, spaudai skirtos
nuotraukos su daugybe demonstracijų,
mitingų, su prie staklių palinkusiais
laimingais proletarais ar ekstatiškai
švytinčiais pirmaisiais kolūkiečiais,
darn iom is gret om is žyg iuoj anč iais
sport in ink ais. Dej a, n ep as ir ūp int a
paprastam žiūrovui paaiškinti, kodėl
atrinkti būtent šie fotografai, ar šios
part in ės prop ag and os iliustr ac ij os
paremtos kokiais nors estetiniais ka
nonais. Viena į kitą panašios Chano
no Levino, Judelio Kacenbergo, Igno
Šeiniaus fotografijos užima gal pusę
parodos ploto, tuo tarpu išeiviškoji
Kazio Daugėlos Kempteno pabėgėlių
stovyklos kronika (1944–1948) čia at
sidūrė tarsi dėl formalaus paukščiuko:
štai, pasirodo, buvo ir egzodas – lyg
koks trump ut is epiz od as, neį strin
gantis atmintyje. Šiandienis žvilgsnis
dirbtinėse Sovietijos karalystės idilėse
ieško nesumeluotų veido išraiškų (ne
sišypsantys personažai išsišiepusių
demonstrantų būryje, nusisukę į šoną,
žvelgiantys tiesiai į mus ar baugščiai
nuleidę akis), atidesnis stebėtojas kai
kada atpažįsta gyvenimo aplinkybių
nulemtą homo sovieticus laikyseną
ar spontaniškas emocijas, kurių pa
žymėti veidai pateko į fotoobjektyvų

taikiklius tik vadinamojo „atlydžio“
laikotarpiu (Antano Sutkaus, Algi
manto Kunčiaus, Mariaus Baranaus
ko ir kt. darbuose). Tai daugiausia
vaikų ir senelių veid ai – tie, kurie
apsimetinėti dar nebuvo įprasta arba
jau nebepavojinga atsiverti. Jau 7–8
deš imtm eč ius pris tat anč ioj e sal ėj e
matyti ryškios spragos – nėra Rimanto
Dichavičiaus, tarsi diskriminuojami
žanr in io pob ūd žio darb ai – akt ai,
peizažai, natiurmortai, o koliažo ban
dymai parodoje kažkodėl „išnyra“ tik
paskutiniais dešimtmečiais, kai jau
visai nesidrovint žaista techninėmis
galimybėmis (mažoka 8-o dešimtmečio
avangardistinių Vito Luckaus vizijų).
Žiūrovo sąmonėje įsitvirtina parodos
rengėjų formuotas negatyvas: kadan
gi vertybės ir ideologija pakito, todėl
siūloma viską suvokti atvirkščiai, bet
nesitraukiant iš socialinės tematikos
lauk o, kur is išs ip leč ia kit ų žanr ų
sąskaita. Iki pat Nepriklausomybės
atkūrimo iš nuotraukų dvelkia etno
grafinių kaimo trobesių ar gazuoto
vandens automatų bei nesibaigiančių
„amžiaus statybų“ romantika, net ir
paskutinė sovietmečio fotomeninin
kų karta (Alfonsas Budvytis, Saulius
Paukštys, Virgilijus Šonta), kaip atro
dytų susipažinus vien tik su parodai
atrinktais darbais, neatsiriboja nuo
sovietinio konteksto, tik jį „apverčia“:
stalininių demonstrantų laimingas
šyps en as prim en a prot išk ai ats il i
kusių vaikų grimasos (Šontos ciklas
„Mokykla – mano namai“). Gal vėliau
iš tų pačių aruodų pasirausus bus iš
traukta kas nors įdomesnio – kartu
su katalogu ir aiškesniais teminiais
akcentais? Turėkime vilties ir kan
trybės. – M. Ž.
Politologų konferencija
Demokratinės politikos instituto ir
Konrado Adenauerio fondo konferen
cija „Prezidento rinkimai: Lietuvos
politinio gyvenimo diagnozė“, 2002
m. gruodžio 17 d. surengta „Raton
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įvykių paraštėse
dos“ viešbutyje Vilniuje, nusisekė. Čia
nedominavo nei tokiems renginiams
įprast as pol it in is kor ekt išk um as,
nei politikos kūrėjų/stebėtojų estab
lišm ent o konv enc in is kalb ėj im as,
nei perregimos politologinės klišės.
Ypač paveiki buvo Vytauto Radžvilo
nupiešta Lietuvos politinės ateities
apokaliptinė vizija. Na, o daug kas
iš to, ką Egidijus Aleksandravičius,
Andrius Kubilius, Rimvydas Valatka
ar Audrius Siaurusevičius post hoc
taikliai pastebėjo apie prezidento rin
kimus, buvo jų konceptualiai išskleis
ta ar bent koncentruotai paminėta
jau šioje konferencijoje. Vargu ar jai
pavyko pateikti tikslią Lietuvos poli
tinio gyvenimo diagnozę, tačiau pats
ligos (politinės kultūros, žiniasklai
dos pilietiškumo nuosmukio, visapu
sės marginalizacijos) faktas dalyvių
nek vest ion uot as, o pag rind in is jos
simptomas visų sutarimu – (papras
tas) paksizmas. Į ligos simptomus ir
priežastis prelegentai gilinosi žaismin
gai ironizuodami (Aleksandravičius),
kandžiai apnuogindami (Valat-  ka)
ir sodriai kraupindami (Radžvilas).
Nuoseklią Pakso fenomeno intelek
tinę dekonstrukciją vainikavo Vytauto
Landsbergio replika apie Lietuvoje
Rus ij os (pol itk ult ūr os) pav yzd žiu
auginamą „mažajį Volodią, kuris iš
prigimties buvo šaunus“. Tik skepti
kai Radžvilas, Valatka ir Landsbergis
teįžvelgė realų „lietuviškojo fenikso“
perg al ės pav oj ų, o kons trukt yv ios
Kubiliaus (beje, išskleidusio savitą
„idealią“ Prezidento rinkimų progra
mą) ar Siaurusevičiaus idėjos, kaip
kosmetiškai gydyti nediagnuozuotą
ligą, kažin ar pakankamos po sausio
5-osios. Teks, matyt, ieškoti receptinių
vaistų (jei ne chirurginės operacijos,
persodinant prezidento rinkimus iš
tautos į Seimą) lietuviškajai parla
mentinei demokratijai gydyti, viltingai
įsikibus konferencijoje Leonido Dons
kio iškeltos nebeapgręžiamos Lietuvos
revesternizacijos tezės. – N. Š.
Sniečkaus šimtmetis
Didžiaus ią XX a. Liet uv os kol ab o
rantą – ilg am et į LKP CK pirm ąj į
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sekretorių Antaną Sniečkų – XXI a.
pradžioje vėl bandoma sugrąžinti į
labiausiai tautai nusipelniusių asme
nybių panteoną. Naują impulsą tam
suteikė dar neseniai buvęs premjero
pat ar ėj u fil os of as Arv yd as Juoz ai
tis, andai „Lietuvos aide“ (2001 05
24) pareiškęs, kad būtent Sniečkus
daug iaus ia nus ip eln ė suk ur iant ir
įtvirtin ant liet uv ių civ il iz ac ij ą. Po
jo vald ym o neb eb uv usi bais i jok ia
nauj a rus ifi k ac ij a ar sov iet iz ac ij a.
Prie Sniečkaus nuopelnų Juozaitis
pris kyrė ir liet uv išk os mok ykl os
išsaugojimą, ir „geriausias Rytų Eu
ropos regiono autostradas“. Tačiau
svarbiausias panegirikos akcentas –
Sniečkaus lyginimas su dabartiniais
„pol it ik ais“ akiv aizd žiai past ar ųj ų
nenaudai, teigiant, kad tokio genia
laus lyderio Lietuva iki tol neturėjo ir
vargu ar kada turės. Toks vertinimas
implikuoja, kad Lietuvos valstybingu
mas XX a. antroje pusėje net nebuvo
išnykęs, o tik įgijęs kitą (sovietinį)
pavidalą.
Pan ašiai Sniečk us vert in am as ir
š. m. saus io pradžioj e, min int 100ąsiasgimimo metines, išleistoje knygo
je (Sniečkaus fenomenas: prisiminimai
ir pamąstymai, Vilnius: Gairės, 2003).
Aut or ių daug um a – buvę sov iet ų
Liet uv os nom enk lat ūr ininkai, iš
kelti Sniečkaus, o knygos išleidimo,
kaip ir kitų jubiliejaus pažymėjimo
akcijų, iniciatoriais atvirai skelbiasi
tik Antrojo pasaulinio karo dalyvių
sąjunga ir Socialistų partija. Atrody
tų, kad reabilituoti Sniečkų tesiekia
negausi užkietėjusių sekėjų grupė,
net ur int i did esn ės įtak os viešajam
gyvenimui. Tačiau net ir paviršinis
žvilgsnis į viešąjį pastarojo meto dis
kursą leidžia pastebėti, kad Sniečkų
teigiamai vertinti linkę ir dabartinės
politinės daugumos vadovai, ir nema
žai sovietmečiu iškilusių intelektualų.
Tai liudija Seimo pirmininko Artūro
Paulausko kalba per 2002 m. Vasario
16-osios minėjimą, pagaliau kartkartė
mis į viešumą išsprūstantys paties
premjero teiginiai apie kai kuriuos
neva pozityvius sovietmečio reiški
nius. Mokslų akademija taip pat mini

Sniečkaus gimimo metines. 2003 m.
sausio 25 d. čia surengta diskusija
„Tauta, epocha, asmenybė“, kurioje,
be daug um os pris im in im ų knyg os
autorių, dalyvavo ir Česlovas Juršė
nas, profesoriai Krescencijus Stoškus,
Jonas Kubilius, Liudas Truska, buvę
kairiosios pakraipos disidentai Albertas
Žilinskas ir Stasys Stungurys.
Teigiamas Sniečkaus traktavimas
dažniausiai bandomas pagrįsti dviem
neva jam būdingomis savybėmis: suge
bėjimu sudėtingomis sąlygomis apgin
ti tautos interesus (tautinę kultūrą)
ir tvarkyti ūkinį krašto gyvenimą. Tai
atitinka dalies dabartinio politinio
ir kultūrinio elito nuostatą, kad po
Stalino mirties sovietinė sistema ko
kybiškai pasikeitė, atsirado palyginti
palankios sąlygos tautinei kultūrai
plėtotis, kvestionuojamas netgi kola
boravimo termino vartojimas. Taip in
terpretuojantieji postalininį sovietinės
Lietuvos istorijos laikotarpį išduoda
ir sav o itin siaur ą taut išk um o bei
tautinės kultūros sampratą – Snieč
kus ir kiti to meto tautinių interesų
„gynėjai“ niekada nepakilo aukščiau
folklorinio nacionalizmo, t. y. supra
to ir gynė tik kultūros tautinę formą,
tuo pat metu skatindami jos turinio
sovietizavimą ir deformavimą. LDDP,
vėliau socialdemokratai, paveldėjo ir
pos tal in in iu laik ot arp iu Sniečk aus
pradėtą kurti ūkio valdymo modelį,
kuriuo taip žavisi šios epochos gerbė
jai. Apeliavimas į sugebėjimą geriau
tvarkyti 50 metų sovietinės sistemos
formuotą Lietuvos ekonomiką neabejo
tinai buvo vienas pagrindinių kozirių,
padėjusių jiems laimėti 1992 ir 2000
m. rinkimus. Kita vertus, būtent šie
įgūdžiai ir įpročiai neleido greičiau
pereiti į efektyviai veikiančią laisvos
rinkos ekonomiką.
Ir dar. Minėtoje prisiminimų apie
Sniečkų knygoje įdėta ir Grūto parko
įkūrėjo, buvusio kolchozo pirmininko,
o dabar verslininko, Viliumo Malinaus
ko nuomonė apie Sniečkų, kuri aiškiai
patvirtina, kad sovietinių skulptūrų
park as anaipt ol nėr a tik atr akc ij a
turistams ar nieko apie sovietmetį
nežinančiai jaunajai kartai. – A. S.
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knygų mugė
Andersen, Hans Christian, Dvy
lika iš pašto karietos: pasakos, iš danų
k. vertė ir sudarė Liudas Remeika,
Vilnius: Alumnus, 2002, 240 p.
Mielai perskaitai visas dvylika žie
miškų pasakų, tačiau likusi knygos
dalis palieka šalta ir nesuprantama.
Kažkoks dienoraščio, autobiografijų
ir laiškų fragmentų bei ištraukų kra
tinys, prie kurio prilipdytos rašytojo
gyvenimo „svarbiausios datos“. Knyga,
turinti keistą mokslinį kvapą. Pasakas
tai labai gąsdina.
Eligijus Raila
Banionis, Juozas, Lietuvos lais
vės byla Vakaruose 1975–1990: istori
nė apžvalga, Vilnius: LGGRTC, 2002,
320 p.
Mokslinės monografijos imitacija
su apyb raiž os, komp il iac ij os ir pa
negirikos (pirmiausia dr. Bob el iui)
elementais. Tema originali, bet, už
sim ojęs apr aš yt i VLIK o, Amer ik os
Liet uv ių Tar yb os ir Pas aul io Lie
tuvių Bend ruom en ės akt yv ist ų žy
gius laisvinant Lietuvą ir LSSR KGB 
pastangas tam sukliudyti, autorius
pasiklysta tikrosios Lietuvos laisvės
bylos užkaboriuose. Daug kas (pvz.,
Diplomatinės tarnybos veikla) beveik
nepastebima ar mažai tesuprantama
(„įstojimo į SSRS“ – Nepripažinimo
pol it ik os – sov iet ų kontrpolit ikos
žaidimas). Nepanaudojami išeivijos
organizacijų neskelbti šaltiniai, fak
tiškai ign or uoj am a sov ietų agent ų
infiltracijos į lietuviškas organizacijas
(nuo Alseikos iki Klimaičio) problema,
išeivijos politinis gyvenimas regimas
lyg per filtrą, eliminuojantį požiūrių
ir veiklos strategijų skirtumus.
Nerijus Šepetys
Berenis, Vytautas; Beresnevi
čius, Gintaras; Samalavičius, Al
mant as; Sav uk yn as, Virg in ij us,
Lietuvių mentalitetai: tautinė istorija
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ir kultūros problemos. Kolektyvinė
monografija, Viln ius: KFMI, 2002,
274 p., 150 egz.
Šis daiktas, išoriškai panašus į kny
gą, sudėtas iš Beresnevičiaus rašinio,
pagaminto žirklių ir klijų metodu iš
savo paties tekstų, nenaujos Savuky
no studijos apie Švč. Mergelę Mariją
išplėstinės transformacijos, Berenio
įtekstinto blaškymosi po XIX a. Eu
ropą ieškant mentalitetų bei Sama
lavičiaus mėginimo primesti mums
afrikietišką pokolonijinį mentalitetą.
Esminį šio suneštinio baliaus autorių
„nuasmenintą mąstymo turinį“ (plg.
p. 224) galima būtų apibūdinti taip:
Lietuvos valstybės atsiradimas – tai
tam tikro XIX a. lietuvių inteligen
tų „kult ūr in io proj ekt o išd av a“ (p.
6), kurią dabar reikia dekolonizuoti.
Deja, stokojama lietuvių ir pigmėjų
kultūrų lyginamųjų studijų. Gaila,
kad Berenio metodologiškai naivoki
pamąstymai apie šiuolaikinio („kitaip
nei praeityje“) žmogaus galimybę
asmeniškai pasirinkti  – būti vienoje ar
kitoje kultūrinėje tradicijoje (p. 195) –
neįkvėpė bent mažesnės kolektyvinio
autoriaus dalies.
Saulius Drazdauskas
Drakšas, Rom ua ld as, Mirt ies
bausmė: situacija ir perspektyvos, Vil
nius: Eugrimas, 2002, 194 p.
Neturėdamas savo nuomonės, auto
rius keliauja įvairiais aplinkkeliais,
mėgindamas kaip lygiavertes aprėp
ti įvair ias poz ic ij as. Knyg os obj ek
tas lieka iki galo neaiškus – mirties
bausmė ar teisėtos gyvybės atėmimo
rūšys. Gal i pas ir od yt i, jog sav ano
riška eutanazija yra vienas iš mirties
bausmės atvejų. Ne kartą mėginama
išrasti dviratį, antai galutinė knygos
išvada skelbia, jog laisvės atėmimas
iki gyvos galvos yra mirties bausmės
alternatyva.
Nerija Putinaitė

Dürrenmatt, Friedrich, Labi
rintas (Medžiagos I–III), Bokšto statyba (Medžiagos IV–IX), iš vokiečių k.
vertė Jurgis Kunčinas, Vilnius: LRS 
leidykla, 2002, 450 p.
Užuot rašęs tradicinę biografiją,
Dürrenmattas vėl ėmėsi visą gyveni
mą nagrinėtų temų. Nenustebčiau, jei
šį nevienalytį kūrinį, savotišką lite
ratūrinį testamentą, jis būtų pradėjęs
norėdamas atsikratyti nerealizuotų
sumanymų ir istorijų, kurių knibž
dėte knibždėjo jo galvoje. Jis liko
ištikimas sau ir nevengė visuomenės
kritikos: šveicarų prisitaikėliškumas
Antrojo pasaulinio karo metais, mora
lės klausimai, būties prasmė iškyla jo
„medžiagose“. Kai kuriuose eskizu
ose įžvelgtina garsiausių jo kūrinių
priešistorė ir, manau, daugelis pasi
naudos galimybe pažvelgti į garsiojo
šveicaro kūrybines dirbtuves.
Laimonas Kinčius
Jegelevičius, Sigitas, Nemunaitis
ir jo parapija, I, II knygos, Vilnius:
Katalikų akademija, 2002, 1368 p.
Ist or ik ai prof es ion al ai Liet uv oj e
tir ia fund am ent al ias prob lem as, o
krašt ot yr in ink ų sent im ent ai ir en
tuz iazm as virš ij a jų kval if ik ac ij ą.
Jegelevičiaus veikalas – seniai laukta
išimtis ir sektinas lokaliosios istorijos
pavyzdys. Lietuvos istorija šiltoje ir
jaukioje savos parapijos erdvėje – pui
kūs krašto istorijos skaitiniai ne tik
Nemunaičio mokinukams. Galbūt ir
paskata vietos žmonėms aktyviau da
lyvauti savivaldos rinkimuose?
Liudas Jovaiša
Marcinkevičius, Justinas, Dienos
drobulė, Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2002, 99 p. (ser. Na
cionalinės kultūros ir meno premijos
laureatai, kn. 4)
Marcinkevičius į žemdirbiškos poe
zijos vežėčias kinko nusidėvėjusius
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knygų mugė
rimus, nutrintus įvaizdžius, kurie nei
puošia, nei reiškia ką nors gilaus ar
tauraus. Iš tiesų, kaip teigia autorius
ketv irt am e virš el yj e, šioj e knyg oj e
esama sarkazmo ir absurdo, tačiau
šiedu kyla ne iš pamatinio konflikto
su pasauliu, o veikiau iš pykčio, įsi
skaudinimo ir savo poetinio neįgalumo
nesuvokimo. Vienintelė naujovė – vai
pymosi metafora, iš esmės nusakanti
ir visas tokios poezijos esmes.

Saladino ir Džibrylo (kartais prisis
tatančio kaip arkangelo Gabrieliaus
reinkarnacija) – kelionę per sekuliari
zuotą ir „kultūrinio sprogimo“ sužalotą
Londoną. Islamo išpažinėjai nepriėmė
postmodernių pokštų, į kuriuos įveltas
ir pranašas Mahometas. Pastarasis,
vadinamas demono Mahoundo vardu,
vaizduojamas kaip abejojantis, žemiš
kų aistrųkankinamas žmogus, kartais
einantis į patogius kompromisus.

kiau turėjo būti išleista kaip pažintinė
priemonė moksleiviams, o ne įvilkta į
brangų ir pretenzingą „solidžios“ kny
gos apdarą bei priskirta prie geriausių
XX a. pabaigos knygų.

Rima Malickaitė

Omaras bin Kalmaras

Mitkiewicz, Leon, Kauno atsimi
nimai (1938–1939), iš lenkų k. vertė
Regina Žepkaitė, Vilnius: Baltos lan
kos, 2002, 327 p.

Sart re, Jea n-Paul, Šleikštul ys,
iš prancūzų k. vertė Alina Kiliesaitė,
Vilnius: Vaga, 2002, 207 p. (ser. Pa
saulinės literatūros biblioteka)

Pirmojo prieškarinės Lenkijos karo
atašė Lietuvoje atsiminimai, vietomis
virstantys dienoraščiu, apie tuos lai
kus, kai Lietuvos ir Lenkijos valsty
biniai santykiai tik pradėjo vaduotis
iš totalaus tarpusavio nepasitikėjimo
gniaužtų. Vaizdžiai pasakojama apie
dip lom at in io korp us o kasd ien yb ę,
Liet uv os kar iuom en ės vyr iaus ios
vadovybės darbą, įtaigiai piešiami po
litikų ir generolų psichologiniai portre
tai. Autorius nepraleidžia nei Kauno
aukštuomenės gyvenimo, nei 1939 m.
Europos krepšinio pirmenybių. Be to,
jis atidavė pagarbą „lietuvių moterų
grožiui ir žavumui“. Objektyvi, įžvalgi,
nuoširdi ir kiek nostalgiška knyga.

XX a. prancūzų mąstytojo, garsaus
savo filosofinės prozos ir kairuoliškų
pažiūrų radikalumu, vienas anksty
vųjų darbų. Romano siužetas menkai
intriguoja: jaunas intelektualas Ro
kantenas rašo istorinę studiją, taip
įveikinėdamas egzistencinį nuobodulį.
Į past ar ąj į nug rimzd us į skait yt oją
kaipsyk suintriguos herojaus destruk
tyvus ir ciniškas šlykštėjimasis tik
rove. Kitus, priešingai, šokiruos tas
šleikštulys, kurį kelia intelektualo,
absoliutu laikančio ne Dievą, o „didįjį
būties absurdą“, paveikslas. Gal dėl
to šis filosofinis romanas nūdien para
doksaliai mena satanistinį tekstą.

Mėginimas pris tat yt i Korš un ov o
teatrą ne Lietuvos publikai. Rengtas
specialiai Frankfurto knygų mugės
smalsuoliams, lentynose atgulė ge
rokai po jos. Sudarytas iš interviu su
režisieriumi bei spaudoje publikuotų
recenzijų. Pastarosios šiek tiek per
kuklios, kad galėtų pakankamai giliai
pristatyti šį teatrinį fenomeną, tačiau
dėmesio vertas konceptualesnis suda
rytojos įvadinis straipsnis. Šiaip ar
taip, tokie leidiniai dar kartą primena,
kad įdomus ir įvairialypis Lietuvos
teatras laukia atitinkamo lygio origi
nalios kritinės refleksijos darbų.

Eligijus Raila

Dalia Zabielaitė

Rushdie, Salman, Šėtoniškos eilės,
iš anglų k. vertė Danguolė Žalytė, Vil
nius: Alma littera, 2002, 525 p.

Sav at er, Fern and o, Gyv en im o
klausimai, iš ispanų k. vertė Pranas
Bieliauskas, Vilnius: Tyto alba, 2002,
296 [4] p.

Margas, rytietiškų aistrų prisod
rintas ne pats geriausias autoriaus
romanas, apvainikuotas ajatolos Cho
meinio paskelbtu mirties nuospren
džiu. Pasakojimas palaidas, neretai
pas pringst am a rieb iais kiaul ien os
(uždraustų malonumų, šventvagys
čių, perdėtų puvimo, irimo vaizdų)
kąsniais. Šėtoniškų ragiukų šešėlis
lydi stebuklų kupiną dviejų indų –

Knyga tiems, „kuriems dar ne viskas
aišku“, kelia sau uždavinį populia
riai išdėstyti aštriausias filosofines
problemas, pačios filosofijos statusą
int ern et o, AIDS, kred it o kort el ių
amžiaus perspektyvoje. Intriguojan
tys ir sudėtingi filosofiniai dalykai čia
subanalinami, filosofinės banalybės
neretai pateikiamos kaip didžiausios
tiesos. Knygos lietuviška versija vei

Nerija Putinaitė
The Theatre of Oskaras Koršunovas,
interviews and articles, edited by Ra
sa Vasinauskaitė, Vilnius: Baltos
lankos, 2002, 120 p.

Izaddin Al-Safar
Zaborskaitė, Vanda, Tarp istorijos
ir dabarties: literatūra, atsiminimai,
publicistika, Vilnius: Tyto alba, 2002,
733 p.
Esama žmonių, kurių kultūriniu ir
moksliniu svarumu niekas neabejo
ja – tokia yra prof. Zaborskaitė. Vis
dėlto ne kiekvienas jų žodis – aukso
vertės, pasitaiko rašinių, kurie, anot
neaiškios kilmės patarlės, neverti iš
valgyto kiaušinio lukšto. Nespėliokim,
kiek tokių tekstų šioje knygoje – treč
dalis ar ketvirtis; ji daug laimėtų, net
išplėšus šimtinę puslapių. O ir tekstų
eiliškumo skyriuose niekaip neperpra
tau. Na, bet skyrių „Portretų etiudai“,
papildytą kai kuriais atsiminimais bei
šiuo tuo iš publicistikos, mielai pasi
dėčiau lentynon šalia „Maironio“ ir
„Eilėraščio meno“ pirmo leidimo.
Vytautas Ališauskas

Aptariamas knygas parūpina „Akademinė knyga“ (Universiteto g. 4, Vilnius)
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Nenuaustų drobulių dienos

Iš nežinomos XX a. 8–9 dešimtmečio tarybinės lietuvių lyrikos

Skiriama didžiausiam visų laikų rašytojui
Justinui Marcinkevičiui

I
dalgiu pakrikštytos žolės delnuos
ėriukų vakaras krauju lynos
ant vaišių stalo žibalo dėme
nudžiūsta medžiai žvilgsny tuščiame
iš svetingumo aklame lange
lyg vaiko akys šaukia pradalgė
kurios danguj ieškojai – neradai
tik varpinės po maro pamatai
tik apmusijęs laisvės žiburys
šviesa mazgos numirėlio duris
ir kantriai iš po žemių atsikas
vaikystėj karo nukirstas rankas
ir neapčiuoptas niekieno – visų
tarp vystančio ir amžino esu
II
baltas vasaros tolis
lyg mergautinis guolis
meta juodvarnis plunksną
į pakrantę kur dunkso
girtas Eglės žaltys
tėvas pypkę kratys

III
miškas atsidūsėja –
žalias rytmečio deglas –
tėvo dainą į sėją
neša apsnigtos eglės
krosny duona išauga
močia pradeda melstis
ir kopūstlapių raugas
ima ropštis per slenkstį
atsiplėšę nuo lango
paukšty sutupia žiemos –
metų kūną nerangų
dienos velka per kiemus
mano kojomis godžiai
sukas vieškelių nytys –
gieda kalviai ir puodžiai
kai prisikelia vytis
IV
apšalęs saulės krešulys
pasaulio aslą išvalys

ir jiems jau niekad nesuoš
tėvynė parnešta maišuos
V
po iškritusią žodlapių rasą
braido varganas mano pegasas
rankoj kaukia kreida pratisai
lyg artojas į lauką – rašai
vėtai mintį – kaip koks odisėjas
iškeliauji į amžiną sėją
ir širdin – pelenuota vaga
nežinai kur saldi pabaiga
tik nešioji negimusį javą –
žemėj rėkiantį nerimą savo
žodžio grūde – pražydęs dagy!
sudygai – o nėra ką sakyt
VI

per miegą vaikas aimanuos
iš po sermėgos kruvinos

atsipūtęs truputį
glamonės žemės krūtį

rugiai sukilę – neramu
kas rytą dairosi namų

liūdnos pasakos tūps
į apleistus kapus

arklys į kalną pamažu
pavirtęs prakaito lašu

balų dumbliną gandrą
kraigas laiko ant sprando

mėnulis slėpdamas akis
į tėvo kriaušę lyg vagis

drobių giesmės tekės
iš Čiurlionio akies

smūtkelių saugomu keliu
vežimas pilnas dobilų

tarsi kraujo spalva
suvirpės Lietuva

druska į stalą – kaip gerai!
pavirto duona ajerai
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laukais numirusių kartÿ
pareina žmonės iš rytų

ryto volunge – ar suskardens
balso stygos žaizdoto rudens?
ar per lietų išplaukę linai
bus tau kregždžių siūti
marškiniai?
ar išaus debesų ataudai
baltą meilę kurios neradai?
ar bedantė gimtinės burna
sušnibždės kad gyventi – gana?
***

Iš tiesų... juokinga...

tarsi lempa sena žibalinė
gęsta saulė – miškų graudulinė
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baltu beržu kraujuojantį kirvį –
į rankas aš pasiimu Širvį
VII
mes prabuskim vėdrynų pavėsy
ir išgirskim po ąžuolu kaukiantį
į pasaulio akiduobę šviesią
mūsų žodį pirmagimį – Daukantą
ir paklauskim – ar žody išbrinko
mūsų teismas kaip svirtys prie
šulinio?
gal aklai ant istorijos trinkos
savo akmenį – Lietuvą – zulinam?
patylėkim tiktai apie žemę –
tą nuo Simono vyžų nubirusią –
mūs tylėjime slegiančiai gema
žodžiais kruvinas „Būdo“ papirusas
VIII
vaikas nuvilko per kiemą
savo negyvą tėvynę
kaip žaislą – į debesį šėmą
jau sunkės apyaušrio vynas
ir karas lazdyne supos
kojas raudonas nukoręs
vėstančiom pergalės lūpom
bučiavo rudenio korį
rugys praaugęs gerumą
iškėlė kumštį lyg va»pą –
žydintis nuotakos krūmas
sušalo į kruviną verbą
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iškėliau į žolę arklą
į stalą – giedančią dirvą
nuvirto po suolu vargas
apglėbęs išpampusį pilvą
iš durų pabėgo vinys
kūną prikalę – ir miega
mirusio vaiko tėvynė
po žilo jaučio sermėga
IX
sirpi žaros krūtis išlįs –
ir kantriai gimdantis akmuo
kimiai lyg žemės kosulys
dejuodamas trupės namo
sutraiškęs miegančias avis
su koja vabalo basa
ropos kaip girtas šienpjovys
per dalgį – tebūnie šviesa!
ir aklas paukštis praregės
akis kaip riešutus išles –
o tėvas į nakties roges
raškys ledynmečių giles

prakeikimas
užanka ūmus –
gimsta takas į priešo namus
užsimerk –
juoko paukštis spurdės
ant apšalusios lūpų kertės
byra žvaigždės
į gedinčią Troją –
per kumelę pateksiu į rojų
XI
žmonės prieš mirtį bulves sodina
kantriai ir kruopščiai –
nukaršėliai lietūs kaulėtais pirštais
sulinkusius kūnus matuoja –
įmirkusi žemė pareina
už krosnies nusnausti –
tuomet debesys slepiasi į bulvių
žiedus
pasiklausyti
kaip šaknys tarpusavy šneka:
žmogus nėra didesnis už bulvę
XII

X
priartėsiu –
vienatvės aky
merdi sielos šerkšnotas drugys
spindulys
nepasiekęs drevės –
ore spengia žila kultuvė

netiesa
kai gulies išsitrinkusi galvą
sausoj mėnulio pėdoj –
tai viskas
kas iš manęs lieka
kai slapčia į tave žiūrėjau
Parinko Palemonas Dračiula
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