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Laiškas redaktoriui

Nerijus Šepetys

Mielas Redaktoriau,

Rašau Tau laišką iš Maskvos. Tiesiai pro viešbučio Akademičeskaja kam
bario langą regiu tramvajaus žiedą, sprendžiant iš pastatų architektūros – 
dar ikirevoliucinės kilmės. Tiesa, vėlesnės epochos pamiršti neleidžia vos 
už kelių šimtų metrų pilkuojantys metro stoties Oktiabrskaja vartai, kone 
ties viešbučiu prasidedantis Lenino prospektas ar priešais įsikūręs Institut 
splav i stali, ir toliau organizuojantis žaliavą karo pramonei. Bet, klausi, ką 
toji išlikusi sovietinė simbolika turi bendra su dabartinės Rusijos gyvenimu, 
jos rūpesčiais, apie kuriuos įspūdžiais pasi da lyti ir buvau prašytas? 

Kai per savaitę įsigyvenęs į mokslinės komandiruotės rutiną, kasdien
ius maskvėnų rūpesčius stotyje, metro, gatvėje, parduotuvėje, viešbutyje, 
maitini  mo įmonėje, restorane, bažnyčioje, teatre, bibliotekoje, archyve, 
Mokslų Akademijoje, galėjau palyginti su rūpesčių vaizdu, čia ir dabar susi
daromu iš žiniasklaidos (kambaryje transliuoja 6 kanalus, tarp jų ir vieną 
nepriklausomą – TVS), susidūriau su rimtomis sude rinimo problemomis. 
Viena vertus – totalus buitinis abejingumas, visuotinis (nuo „valdžios“ iki 
„vargšų“) nesirūpi nimas kaip tvarkytis savo kasdie niame darbo–namų–poilsio 
gyvenime, kad jis būtų jaukesnis, darnesnis, sauges nis; kita vertus – į viešąją 
erdvę nepaliaujamai  plūstantys atsakingų pareigūnų ir paprastų piliečių 
rūpesčiai dėl žmonijos, civi lizacijos, Rusijos ateities, ir, in momento – pasaulio 
taikos. Žinoma, galima prisiminti, kad didžioji dalis Rusijos žiniasklaidos, bent 
TV, yra vėl pajungta Kremliaus dirigavimui, todėl jos teikiamas visuomenės 
rūpesčių vaizdas gal neatitinka realios padėties. Tačiau žiniasklaida šitaip 
pasirūpino ne kokie marsiečiai ar uzurpatoriai, o Rusijos piliečių demokratiškai 
išrinkta valdžia, žinanti, ko žmonės iš jos tikisi. Tiesa, kad vėl nusileistų 
geležinė uždanga, pasak per vieną oficio zinių kanalų laidą surengtos žiūrovų 
apklausos, tenori kiek daugiau nei trečdalis rusų. Bet kažin ar tik tiek jų 
tenori savo gyvenime niekuo nesirūpinti patys, o kad jais būtų esmiškai 
pasirūpinta? Kaip tik pamatinis valdžios pasirūpinimas žmonėmis man 
ir regisi kaip viena svarbiausių minėto neatitikimo tarp globalaus viešojo 
rūpesčio ir privataus buitinio abejingumo istorinė šaknis. 

Turbūt jokia kita tauta per praėjusį šimtmetį nebuvo taip rūpinamasi kaip 
rusais. Geriausiai tokį totalų rūpestį įkūnijo staliniškoji bolševizmo forma. 
Stalin zabotitsja o nas, – skelbė 1940 m. plakatas, vaizduojantis gūdžią nak tį 
Kremliuje prie dokumentų palinkusį tautų vadą ir mokytoją. Būtų neteisin
ga tai laikyti vien anų laikų propagandiniu lozungu, šiandien skai tytinu tik 
ironiškai. Mat būti tam, kuriuo rūpinamasi, anaiptol ne tas pat, kas būti 
aprūpintam šiuolaikinėje gerovės valstybėje. Jos aprūpinimas – medžiaginis, 
objektinis, o štai Sovietų valdžia rūpinosi pačiu žmogumi. Stengtasi sutvar
kyti jo gyvenimą, jį perauklėti taip, kad nebebūtų ko rūpintis, – tai įmanoma 
tik atimant iš žmogaus egzistencinio rūpesčio galimybės sąly gą – asme ninį 
gyvenimą. Kai jis žmogui nebepriklauso, tampa suvisuomenintas, kolekty
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vi zuo  tas, tada žmogus juo ir nebesirūpins – tai teliks partijos ir vyriausybės rūpesčiu. Užtat 
žmogus galės aistringai rūpintis globaliais dalykais – aplink knibždančiais tarptauti nio 
imperializmo šnipais ar Amerikoje badaujančiais negrais. Karas yra taika, badas yra 
maisto perteklius; tai, kas privatu, iš tiesų yra vieša, o kas visuotina – tas egzistenciška. 
Tokią orveliškai persakytą sovietų dorinę programą praktiškai įgyvendinti nebu vo lengva. 
Revoliucinis teroras, NEPo atlydis, pakartotinė ekspropriacija ir galiausiai kolektyvizacija 
parūpino, kad žmonėms nebebūtų ko rūpintis savo turtu ar nuosavybe: viskas bet kada iš bet 
ko gali būti atimta. Darbą iš teisės galutinai pavertus prievole, žmonėms atkrito dar vienas 
pamatinis rūpestis. Idealus sovieti nis pilietis – gulago gyventojas, ku riam garantuotas darbas, 
pastogė ir maisto davinys; nebereikėjo rūpintis netgi dėl šeimyninės padėties. Vadinamaisiais 
„didžiojo teroro“ metais rūpinimasis pasiekė ir aukščiausią partinio administracinio aparato 
sluoksnį. Tuo metu rusų kalbos žodis „pasirūpinti“ imtas plačiai vartoti kaip „likviduoti“ 
sinonimas. Sakoma, draugas Stalinas mėgęs replikuoti: vot etot tovaričš’ v poslednee vremja 
ustal, vsio o čiom to bespokoitsa. Nado o niom pozabotit’sja! Kai Stalino fizinės represijos 
apslopo, didelei daliai sovietinių žmonių vėl galėjo parūpti kvaziegzistenciniai klausimai: 
kaip ką su(si)organizuoti, į(si)taisyti, pra(si)mušti. Bet tai nebuvo grįžimas prie natūralių 
žmogiškų rūpesčių, nes blatų, privilegijų ir šiltų vietelių siekis buvo parazitinis, realizuojamas 
apeinant ne tik žmogiškosios moralės, bet ir sovieti nės erzacmoralės normas. Tad minėta 
iškreiptoji atskirybės–visuotinybės perskyra per visą sovietmetį taip ir liko neatkurta.

Vienas pagrindinių rusų rūpesčių šiandien – žinoma, karas, tiksliau, tolesnė JAV agresija 
prieš likusį pasaulį. Tuo prasideda visos TV žinios ir dienraščių pirmieji puslapiai. Naivu 
tikėtis, kad apie karą nesisuka kalbos šeimose ir laiptinių bei kiemų bendruomenėse. Tokių 
kalbų nuotrupos prasimuša ir į publicistines laidas, socialinius reportažus, o viską vainikuoja 
analitikų komentarai: kas bus, jei kita auka taps Rusija. Kaip reiks laikytis, gintis? Todėl 
pats prezidentas, kasdien  vis kita forma išreiškiantis rūpestį dėl karo, ir pabrėžia: svarbiau
sia neleisti, kad į jį būtų įtraukta (sic!) Rusija. Dar nieko, kai Putinas pareikalauja tuoj pat 
nutraukti karo veiksmus tądien, kai Bagdadas apsuptas iš trijų pusių (rytoj gali nebebūti 
su kuo sudaryti paliaubas). Tačiau kai jis rimtai pareiškia susirūpinimą, kad karas pakenkė 
„mūsų paukščiams“, kurie vėluoja sugrįžti iš šiltų kraštų, tai nebeatrodo kaip pigus juokelis 
įtampai nuleisti. Mat po dienos Putinas dar labiau  susirūpinęs Bagdado vaikais, kurių nie
kas neišleidžia į jiems prieglobstį pasiūliusią... Rusiją. Rusų motinos netrunka reaguoti ir 
organizuotis; šis sujudimas netgi regisi reikšmingesnis – nes tauresnis, ne toks egoistinis, 
buitinis – už ankstesnius rusių protestus dėl jų pačių vaikų (tiesa, jau suaugusių), verčiamų 
kariauti Čečėnijoje. Ką ir kalbėti apie kokius Grozno ar Bamuto vaikus. Jais tesirūpina viena 
studentų organizacija, remiama Soroso, ir tai jų tikslas tėra atvesti čečėniu kus į „civilizacijos 
kelią“. Kur ten čečėnai – Jakutijoje (dėl valdžios kaltės) sudegus, regis, pusei mokyklos ir 
žuvus gerokai daugiau vaikų nei per abu Irako karus, žiniasklaida tai pateikė kaip trečiaeilę 
informaciją, – mat tądien amerikiečiai Bagdade netyčia nupylė ukrainiečių žurnalistą. Ap
skritai aistrose dėl karo ryškiai justi futbolo ar ledo ritulio aistruolių sindromas: kaip išsitarė 
vienas jaunas antikarinio mitingo dalyvis, „žinoma, mes palaikome Iraką“, sergame už mūsiš
kius, – nesvarbu, kad tų mūsiškių, Sadamo režimo, gal jau nebėra. Lengva būti aistruoliais, 
jiems nereikia asmeniškai angažuotis, už ką nors atsakyti, o tik įsijungti į aktyvų, masinį 
emocinį palaikymą. Būtent todėl taip revoliucingai (rusams, bet kažin ar daug kas pasauly 
tai pastebėjo) balandžio 6 d. pavakary nuskambėjo Putino pareiškimas, esą nors tai ir labai 
sunku, stebint vaizdus iš Irako, jis „nelinkįs, kad amerikiečiai pralaimėtų. Nereikia leisti, 
kad emocijos darytų įtaką politiniams sprendimams“. Bet (ypač paprastų) rusų tarptautinių 
emocijų aistruoliškumas neišsemia. Tai ypač išryškėjo dienomis, kai sustiprėjo Rusijos akty
vumas Irake (kai, pasak minėtos TVS, traukiantis Rusijos pasiuntinybei bandyta – berods, 
sėkmingai – išvežti Sadamo archyvus iš Irako) ir tuo pat metu Europos humanistai rimtai 
įsuko tarptautinio tribunolo dėl karo nusikaltimų Čečėnijoje pradėjimo procesą. Stebint 
rusų reakciją, pasimatė kai kas daugiau už dvigubus standartus. Matyt, samprotaujama 
šitaip: valdžia turi teisę ir pareigą kaip nori tvarkyti mano gyvenimą, o aš turiu teisę ir 
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pareigą pritarti valdžios žodžiui ir veiksmui tiek šalies viduje, tiek tarptautinėje arenoje. 
Lygiai taip į mano valdžią turi žiūrėti visas likęs pasaulis. Nes Rusijos neva „kišimasis“ į 
kitų šalių vidaus reikalus vedamas rūpesčio dėl taikos ir teisingumo, o kitų šalių kišimasis 
į Rusijos ar jai rūpimų šalių reikalus vedamas destrukcijos intereso ir savanaudiškumo. 
Tariamieji pacifistai europiečiai tik ir tyko sugriau ti jau išties taikingu keliu pasukusių 
čečėnų referenduminę vienybę (Kara Murzos komenta ras). Argi tai nestoja į vieną gretą su 
lenininiais „kovos už taiką“ lozungais ar brežnevinėmis karikatūromis, parodydavusiomis, 
kad taikos balandžiai iš už Atlanto iš tiesų tėra persirengėliai karo vanagai. Dar kartą: nori 
taikos – ruoškis karui, nes karas yra taika. 

Vis dėlto Šaltojo karo lozungai dabartinėje Rusijoje funkcionuoja jau visai kitame, veikiau  
civi lizacijų karo parodijos kontekste. Civilizacijų, nes skirtumas tarp amerikietiškumo 
(ar vakarie tiškumo) ir rusiškumo dažnose viešosios erdvės diskusijose apibrėžiamas kaip 
vidi nis, nuostatų ir vertybių skirtumas. Rusai, nepaisant sovietinės priespaudos (!), išlaikę 
savo „sielą“, neleidžiančią tapti vienpusiais ir materialistais, o amerikiečiams gresiąs vi
dinis civilizacinis lūžis, nes jie nepajėgią išlaikyti „vienvaldystės pasaulyje išbandymo“ ir 
nebesi laiko daugiausia savo pastangomis ir įtvirtintų tarptautinio žaidimo taisyklių. Todėl 
Amerikos laukia neišvengiamas greitas galas – ne karinis ar politinis, o vertybinis, kai ji vėl 
užsidarys savyje ir nustos rūpintis pasaulio reikalais. Tada ateis laikas išeiti į areną – na, 
žinia kam, – šitaip balandžio pradžioje per 1ąjį kanalą postringavo oficialusis Kremliaus 
satyrikas. Triuš kinanti civilizacinė kritika sąlygoja ir politinio pranašumo jausmą, kažin ar 
būdingą tik „masėms“. Antai vienoje populiariausių to paties kanalo laidų „Esminis instink
tas“ žiūrovai studijoje į klausimą, ar (artimiausiu metu) subyrės NATO, laidos pradžioje 
dar atsakinėjo neigiamai, o pabaigoje, po karinių ir politinių ekspertų išvedžiojimų, jau 68% 
jų balsavo „taip“. Žinoma, tai galėjo būti surežisuota Rusijos žmoneliams: štai kaip turite 
galvoti, štai kurie argumentai įtikinamesni, – bet tai dar labiau keltų nerimą, nes rodytų, 
kad tokia yra ir oficialioji pozicija. Kvaileliai baltai brovėsi į galingą karinį aljansą, o šis 
ima ir subyra... 

Tačiau šitaip suvokdami išorinį pasaulį rusai kažkaip sunkiai teįžiūri savo pačių vidinio 
byrėjimo ženklus: siaubingai apskretusios gatvės, šaligatviai, fasadai, langai ir mašinos 
net pačiame sostinės centre, pavojingai besiplečianti policinės kontrolės ir biurokratinės 
reguliavimo – leidimų, pažymų ir eilių – sistema. Jos mastą tesuvoki sumanęs mokslinėje 
bibliotekoje nusikopijuoti keletą lapų iš norimos knygos. Tada, atstovėjęs pusvalandį eilėje, 
kad gautum žodinį leidimą (atstovėjęs kitą eilę) gauti pažymai/anketai, kurią užpildęs (ir 
atstovėjęs trečią eilę) galėsi priduoti knygą į kopijavimo centrą ir po poros dienų (ketvirta 
eilė) gauti savo kopijas (žinia, už rinkos kainą). Jau nutyliu apie eiles norint patekti į 
biblioteką, užsisakyti knygą, užsisakytąją gauti; ar juolab eiles į vienintelį WC po šio (!) 
pie tų pertraukos. Tai štai – visa tai didžiajai daugumai rusų nėra joks asmeninis rūpestis. 
Žinia, biurokrati nė policinė mašina ar šiukšlynai purvynai nėra vien Rusijos problema. Ir ne 
tik Rusijoje (pasižiūrėkim į veidrodį!) žmonės tikisi ir laukia, kad valstybė parūpins darbą, 
sutvarkys kiemą, duos pigių gėrybių (centrinį šildymą), sudrausmins privačius lupikauto
jus. Bet rusai, šito iš valdžios tikėdamiesi ir nesulaukdami, netgi nesipiktina, tik kai kada 
gailiai padejuoja. Valdžia geriau žino, ką ir kada jai daryti... 

Bet juk, sako poetas, Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch. Tad kurgi dabar 
slepiasi toji russkaja duša, ruso siela, kuri, jei ir neišgelbės pasaulio, tai bent gal pajėgs 
pagaliau pakelti Rusiją iš taip iki galo ir „neįvykusios“ (A. J. Toynbee) sovietinės civilizaci
jos griuvėsių? Siela turi gyventi, skleistis, bet ją pastebėti sunku. Vargu ar ją atskleidžia 
metro eskalatoriuose, o ypač vagonuose į nutrintas knygeles tradiciškai įsikniaubę mask
vėnai (daugiausia vagone priskaičiavau trečdalį sėdinčiųjų ir penktadalį stovinčiųjų). Nes 
tai ženklina ne viltį teikian čią vidinę kultūrą, o veikiau užguito, išviešinto ir nuviešinto 
žmogaus norą pasislėpti, pabėgti į vidujybę. Pabėgti drauge ir nuo reikalo rūpintis, ką regi 
aplinkui – kad ir nespėjančiu su bėgančia minia ir todėl mindomu senuku ar nuo vagono durų 
srauto vis nubloškiama neįga liąja, pagaliau parkritusiu – gal girtuokliu, gal širdininku, gal 
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kieno nusmeigtu – žmogeliu. Nes kai esi užuitas ir mėgini pabėgti, tada neturi laiko pakelti 
akių, kaip jų nepakelia ir susirinkusieji į prestižinio Muzikinio teatro premjerą, kai per 
pertrauką fojė traukia iš maišelių prakaituotus sumuštinius su sūriu ir juos tyliai čia pat 
sušlamščia. Jie ne išalkę po vargi nančio darbo, nes sekmadienis, ir ne visiški bėdžiai, nes 
bilietas – 200 rublių. Jie tiesiog užuiti ir nesirūpina, kas dedasi aplinkui. Todėl ir bėga nuo 
savęs ir į save, ar, kaip tas trečdalis žiūrovų po spektaklio – paknopstomis puola iš pilnutėlės 
salės į rūbines, nors scenos uždanga dar tenusileidusi iki pusės, o likusieji du trečdaliai 
(tiesa, pusė jų – užsieniečiai ir vietinė nomenklatūra) dar nepradėjo ploti. Tačiau kaip tik 
toks pasidalijimas (ne visi įsikniaubę į knygas, šlamščia sumuštinius, mindžioja senukus ir 
pan.) ir teikia vilčių. Ko gero, tai ir yra tikrasis civilizacijų konfliktas, tyliai vykstantis ne 
kažkur pasaulyje, o pačioje Rusijoje, tarp vakarietiškos, su visais aiškiais trūkumais, bet vis 
dėlto – civilizacijos, ir mongoliškaislaviškaisovietiškai nuspalvintos vietinės – iškreiptos, 
todėl nebaigtos kurti ir tebeyrančios, – bet labai pasipūtusios vieti nės kvazicivilizacijos. 
Tas konfliktas reiškiasi ne ginklais ar skambiomis idėjomis, o pirmiausia buitinių nuostatų 
susidūrimu. Ir ta įtampa teikia vilčių: ji pasireiškia net tarp tyliai tebesigrūdančiųjų eilėse 
prie McDonaldo ir juos smerkiančiųjų; tarp reikalaujančiųjų iš visų dorų žmonių iškeisti 
dolerius į nacionalinę valiutą (net Putinas perspėjo, kad tai pirmiau sia parklupdytų ne 
Ameriką, o motinėlę Rusiją, nacionalines atsargas kau piančią kone vien USD) ir toliau 
tebetaupančiųjų doleriais. Kur kas vaisingesnė ši įtampa patyrus skirtumus tarp aptar
navimo valstybinėse įstaigose, parduotuvėse, kavinėse ir vis dar retose privataus verslo 
salelėse, kur apsilankiusiuoju klientu, interesantu, svečiu nuoširdžiai ir kiek pajėgiama 
asmeniškai rūpinamasi. 

Labiausiai tą skirtumą pajutau patyręs vadinamosios Baldino kolekcijos grąžinimo 
istoriją. Ji tokia: 1945 m. vasarą Vokietijoje okupantai raudonarmiečiai pavieniui ir 
grupėmis prievartavo ir plėšikavo. Ypač vogtos  civilizacinės vertybės, meno kūriniai. Ne 
visi nusėdo sovietinių vadukų vilose, dalis grobi kų – vyresnybės priversti ar savanoriškai 
– atidavė eksproprijuotąsias vertybes SSRS muziejams. Taip nutiko ir su Viktoro Baldino 
pagrobtuoju 364 (Rembrandto, Dürerio, Ticiano ir kt.) paveikslų ir grafikos darbų rinkiniu, 
dabar vertinamu milijardais dolerių. Vokiečiai dar nuo 8o dešimt me čio – tyliai, mandagiai, 
bet atkakliai – nepaliauja reikalauti vertybes grąžinti. Ir štai dabar, po 12 metų derybų ir 
ekspertizių ledai pajudėjo. Kultūros ministro Švydkojaus įsakymu buvo pradėta teisinė 
kolek cijos grąžinimo (beje, to iki pat savo mirties 1997 m. siekė ir pats Baldinas) iš Ermitažo 
į Brėmeno Kunsthalle procedūra. Galima tik įsivaizduoti, kaip įsiuto tradicinis Rusijos elitas. 
Ankstesnysis minist ras Gubenko kreipėsi į teismą, o minios jo adeptų mosuoja teisiniais 
(pagal Rusijos įstatymus, tokiam grąžinimui reiktų, kad vo kiečiai turėtų andai pavogtųjų 
paveikslų nuotraukas su aprašais, o juk visi Kunsthalle’s archyvai sudegė)  ir moraliniais 
(paveikslai – teisėtai SSRS paimtas mokestis už sunaikintus tarybinius piliečius ir turtą) 
argumentais. Tuo tarpu įvairiose polemikose dalyvavę ministras ir meno, teisės ekspertai 
gana darniai tvirtino: grobti meno vertybes civilizacijos ar civiliza cijų istorijoje visada buvo 
nukrypimas nuo normos. Tai, kas neteisėtai paimta – reikia grąžinti. Orientyras čia negali 
būti tautos dvasia ar vienašaliai įstatymai. Jei žinai, kas iš ko pavogta, tai grąžinti gali ir 
be neginčijamų nuosavybės įrodymų, tiesiog geros valios keliu. Juolab kad brėmeniečiai  
nemaža grąžintų paveikslų neabejotinai dovanos Rusijos muziejams. Tad, pasak Švydkojaus, 
iš to, kaip baigsis ši byla ir paaiškės, ar Rusija yra ar bent gali tapti normalia, civilizuota 
valstybe, ar ji ryžtingai pasiliks barbarybės kely, kai tesugebama vien naikinti ir grobti; 
ir, galima pridurti, po to meluoti, šaukti, kaltinti. Dilema ne iš lengvųjų, ir, ačiū Dievui, ne 
mums ją spręsti. Bet, mielas Redaktoriau, kaip mes – jei Rusija darsyk pamė gintų rodyti 
padoraus elgesio ženklų, – ar tokiu atveju mes įstengtume ja patikėti? 

Maskva–Vilnius, 2003ųjų Gavėnia
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Eli gi jus Rai la

Ko vo 31 d.  Do re mi fa so lia si
           sė do Kiau lė į tak si
           už mo kė jus tris rub lius
           nu va žia vo į Šiau lius...
Iš ži los vai kys tės ne ži no mo je gal vos ker te lė je už si li
kęs kie mo fol klo ro frag men tas man ta po mne mo ti niu 
„Ba e de ke r’iu“, iš ku rio daug maž vis ką įma nu nu tuok ti 
apie so vie ti nius tak sis tus ir be maž nie ko – apie ket
vir tą jį pa gal ūgį Lie tu vos mies tą. Mo kė jau li tais ir 
va žia vau trau ki niu „Bal ti ja“, ku rio rie dė ji mas iš ties 
pri mi nė ke lio nę gar lai viu. Jis be at van gos mau ro jo, su 
pa si ten ki ni mu ne leis da mas už mig ti pa vie niams ry to 
ke lei viams, kra tė si į šo nus, tar si no rė da mas bū ti nai 
ap žerg ti san ka są, pri ar tė jęs prie ap snū du sių mies te lių 
(tiks liau – miegs te lių), im da vo iš kry pė liš kai pur ty tis, 
o pa ly do vė nuo bo du lio (ar gel žli gės) per kreip tu vei du 
bu vo to kia bjau ri, kad boc ma no pyp kė, jei čiulp tų, bū tų 
at ro džiusi to bu liau sia jos kū no da li mi.
Iš li pęs Šiau liuo se, pa ju tau ne ži nia iš kur at slin ku sį 
šleikš tu lį – va di na mąjį „la nausée“. Jis dar la biau sustip 
rė jo, kai ant sto ties fa sa do per skai čiau: „Iš šios sto ties 
1940–1990 m. bu vo tre mia mi 
tūks tan čiai kraš tie čių il gai 
kan čiai, var gams, mir čiai“.
Pe ro ne ma ne pa si ti ko pul kai 
džiu giai kran kian čių varnų, 
ku rių liz dai iš to li pri mi nė ma
žus mie ga muo sius ba ra kus. 
Pa ma niau, kad ma ne svei
ki na trem ti nių vėlės. Dabar 
supratau, ką patyrė Ciceronas 
Kajetoje prieš mirtį. 

Balandžio 1 d.Pir ma sis 
su tik tas kraš tie tis (tiks
liau – bius tas) bu vo Po vi las 
Vi šinskis, ku ris pa mal džiai 
nulei dęs akis „Ūkio ban ko“ 
fo ne at ro dė lyg at gai lau jan tis 
sko li ninkas.
Vė liau su ti kau tris barz do tus 
nykš tu kus, Vil niaus gat vės 
ga le gaš liai žiū rin čius į ap kū
nią pus nuo gę mo te rį su vai ku.

Ta čiau sau lės mies te aš ne ma čiau sau lės, o už tai vė jų – 
per akis. Vie šie ji laik ro džiai ne vei kia (tur būt dėl švie
sos sto kos), o žmo nės gat vė se iš ti sai šlamš čia ze fy rus. 
Gir dė jau kal bant, kad per die ną sta tis ti nis šiaulie tis 
su ry ja po pu sę ki log ra mo ši tų raus vų ir bal tų pa da rė lių. 
Įta riu, kad dėl to mies te taip vė juo ta – ar ba dėl nuo la
ti nio vie šo žiau mo ji mo, ar ba dėl to, kad se no vės grai kų 
zep hy ros – šil tas sil pnas va ka rų vė jas, tuš čiuo se Zok nių 
an ga ruo se įgau nan tis ypa tin gą at šiau ru mą. 

Balandžio3d.Jei gu ma nęs kas pa klaus tų, koks tai 
mies tas, at sa ky čiau ne dve jo da mas – kiau ras. Ne tuš čias, 
ne sky lė tas, bet bū tent kiau ras. Šiau liai – tai mil ži niš kas 
kiau ra sam tis, per Viešpa ties ma lo nę nu mes tas į šiau rės 
Lie tu vos ly gu mas. Mies to „kiau riš ku mas“ sly pi pa čio je 
jo pri gim ty je. Bū da mas kon ti nen ti nis mies tas, jis sto vi 
tvir tai įau gęs į plu tą, į dir vą, į mo lį, pri pil dy tas smė li
nės sub stan ci jos, pro ku rią vis kas pra si sun kia – oras, 
kva pai, lai kas, dul kės, min tys – ir kur nie kas jo kia me 
kon kre čia me taš ke ne už si lai ko ir ne už si bū na, kaip 
kad ne už si lai ko pa sau ly je lie tūs, ku rie ne ži nia kur 

Zoknių oro uostas. 2002. Aleksandro Ostašenkovo nuotrauka
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dings ta ar iš nyks ta, nors ką tik juos re gė jai, čiu pi nė jai, 
lai žei ir gė rei.
Ap skri tai van duo – di džio ji Šiau lių dra ma. Ne tu rė da
mas pa šo nė je jū ros anei ma rių, ne tu rė da mas upės anei 
upe lės, ne tu rė da mas žmo nių anei beb rų su meist rau to 
tven ki nio, Šiau lių mies tas, kaip ir bet ku ris dva sią tu
rin tis or ga niz mas, nuo la tos maiš ta vo prieš sa vo pri gim tį, 
siek da mas at si duo ti van dens sti chi jai ir to dėl dar gi liau 
klimp da mas į že mės rū dą. Tie sa, šis mies tas tu ri Tal šos 
eže rą, ku ris, gud riai slėp da ma sis už se nų jų ka pi nių ir 
al suo da mas ap lin kui tvy ran čia mir ti mi (už va kar kaip 
tik sken do du vai kai), pri me na pri šnerkš tą lie tu viš ką 
aša rą. Ja me ne si mau do ma ir iš jo ne ge riama, tuo dar 
sy kį pa brė žiant mies to (ir eže ro) be van de nišku mą. Tur
būt dėl to is to ri jos tėk mė je Šiau liai nuo la tos grę žė si į 
Ry gą, Lie po ją ir Pa lan gą, no rė da mi pa tir ti jū ros be ga
ly bę, vi sa ap iman tį van dens svai gu lį, o už ėjus so vie tų 
val džiai ir jai įsa kius sva jo nes apie Bal ti jos bur lai vius 
pa keis ti skan duo tė mis apie Zok nių or lai vius, mies tie čiai 
pa si sta tė gi gan tiš ką „Šiau lių van de nų“ bokš tą (Va sa rio 
16osios g.), dy džiu pra noks tan tį net Šiau lių Ka ted rą.
Ar tik ne nu mal do mas ir aist rin gas van dens sie kis 
ne bus ta pęs pa ma ti ne šiau lie čių eg zis ten ci jos do mi
nante? Šias ma no spė lio nes pa tvir ti no nuo sta bi ži nia 
vie ti nia me laik raš ty je apie tai, kaip ma ža me tis įkri
to į pus pil nę skal bi mo ma ši ną. Už vis nuo sta biau sia, 
kad jis jo kiu bū du ne no rė jo iš ten iš lip ti, tuo smar kiai 
pa pik tin da mas sku biai at vy ku sius van dens sti chi jos 
ka riū nus – gais ri nin kus.

Tospačiosdienosvakaras.Šiau liai tu ri nau ją merą, 
ku rio pa var dė skam ba kaip že mai čių gi rių ai das – Vol ko
vas. Sė džiu prie gau siai pa deng to sta lo su ke liais Ozo lo 
cen tris tais, ku rie bai siai liū di dėl ko mu nis to me ro, bet 
dar bai siau ge ria. Vie nas iš jų ga lu ti nai pa lū žo, kai aš 
pa sa kiau, kad lie tu vių liau dies Bal tu šis bu vo ga nė tinai 
pra stas ra šy to jas, o vė liau vi sų aky se tar si už sta lės 
„Ti ta ni kas“ nu grimz do į šal tie nos du be nį, iš ku rio jis 
tą va ka rą ne be pa ki lo.
Ka dan gi „kiau riš ku me“ nė ra ir ne ga li bū ti jo kio cen t
ro, tai to dėl Šiau liai yra pa to gi vie ta tarp ti Ozo lo cen
t ris tams. Ta čiau jų „cen tras“ – ne in teg ruo jan tis, ne 
bu rian tis, ne tel kian tis mies tą į dar nią vi su mą, net ne 
iš cen truo jan tis cen tras, bet „juo do sios sky lės“ prin cipu 
vei kian tis cen tras – vis ką de for muo jan tis, iš krei piantis 
po li ti kos pa ra met rus ir žmo nių pe ri met rus.

Balandžio5d.„Kiau rišku mas“ re gi mas net ur ba
nis ti nė je mies to struk tū ro je. Ga li žings niuo ti kiau ras 
va lan das kie mais, į nie ką neat si trenk da mas, nie kie no 
ne var žo mas, ne su pras da mas, ar čia pa grin di nė gat vė 
iš lei džia įvai rias as fal tuo tas atau gas, ar tos atau gos su
si bė ga į vien ti są gat vę, kad pa si da li ju sios įspū džiais vėl 

ga lė tų driek tis į skir tin gas pu ses pro ne ži nia kaip susta
ty tus na mus, ku rie, užuot or ga ni za vę mies to erd vę, tar si 
su si ta rę nuo sek liai ją ar do; ki taip ta riant, toks daik tas 
kaip „po se si ja“ šia me kraš te vi siš kai ne ži no mas.
Šiau liuo se yra dvi ma kab riš kos vie tos. Mies to cen tre 
ap kė tęs Var po gat vę sto vi sta li ni nės ar chi tek tū ros na
mas, virš ku rio it užsi li ku si sce no vaiz džio de ta lė ky šo 
ak to rės Po ten ci jos Pin kaus kai tės gal va. Po na mu va
žiuo ja ma ši nos, o ji kaip pa  reigin gas ke lių ins pek to rius 
įdė miai ste bi eis mą.
Ta čiau pa ti klai kiau sia vie ta – slė nis, kur sto vi Sau
lės laik ro dis. Slė nio vi du ry je styp so kos mi nio bliz ge
sio Šau lio sto vy la, kaž ko dėl nu si tai kiu si į Fren ke lio 
fab ri ko ka mi ną; iš vie nos pu sės slė nį juo sia se no sios 
mies to ka pi nės, ki to je jis at si re mia į blo ki nius pen kia
aukš čius, ir tuo met pa ma tai, kaip iš jų sto gų iš au ga šv. 
Pet ro ir Po vi lo ka ted ra, žvilgsnį kreipdama į dangiškąjį 
„sacrum“,  apačioje palikdama dunksoti šiaulietiškąjį 
„pro fa num“.
Ka pi nės „kiau ros“, iš vi sų pu sių per ei na mos, su jauk
tos, su min dy tos, o vie to mis – nu nio ko tos. Pro jas ve da 
tie siau sias ke lias į Tal šos pa kran tę, kur rū pes tin gi 
šiau lie čiai stro piai ga no sa vo mul ti veis li nius šunis.
Ant Sta sio Šal kaus kio ka po ap ti kau 15 kaš to nų. Jei gu 
sub stan ci ja yra tal pos daik tas, tai žy mio jo fi lo so fo ka
pa vie tė yra nie kas ki tas kaip „kaš to nínė“.
Šiau lių pa triar cho ad vo ka to Ka zi mie ro Venc laus kio ka
pas – kuk lus ir jau kus, ma lo nus il sė tis, net gi pa puoš tas 
po lie ti le no mai še liu „Jun ker“.
Ta čiau la biau siai ma ne pa ke rė jo ka pi nių „idė ji nis 
ar tu mas“ šiuo lai ki niam gy ve ni mui. Vie no je jų vie to
je, netoli  Šal kaus kio, po sraig to for mos kry žiais gu li 
lie tu vių lakū nai – sa va no riai. Prie šin go je pu sė je nuo 
sta taus kal ne lio į juos žvel gia di din gas sa vo pa pras tu mu 
ant ka pis, ant ku rio iš kal ta: „An ge lė Re gi na iš Ta lia tų 
gi mi nės. 1801 m.“ Pa si ro do, po sun kias vo riu, kau ko le 
pa žy mė tu ak me niu at gu lu si gar si XVI II a. pa bai gos 
vie ti nė ra ga na...

Balandžio6d.„Kny ga gims ta ne ta da, kai ji at si sto ja 
kny gy no vit ri no je, o kai ją per skai to pir mas žmo gus“ 
(Mar cin ke vi čius). Štai to kius dva si nius, bib li nės įtam
pos ku pi nus žo džius atra dau „Ži bu rio“ kny gy no  lan ge. 
Kaž ko dėl at ėjo bai si min tis: jei gu Mar cin ke vi čius bū tų 
ne ži no mas mies tas, ar aš no rė čiau jį ap lan ky ti?
O jei gu Šiau liai bū tų kny ga, ar aš no rė čiau ją dar sy kį 
at si vers ti?

P.S. 
Balandžio15d. Sužinojau, kad man lankantis Šiau
liuose miesto teatro ak to rius  kerėjo Anykščių ragana 
 Sveta Smertjeva. Tik dabar supratau, kodėl pir mą die ną 
stotyje pajutau mirties  šleikštulį.
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šiandiena

Plu tar chas „Biog ra fi jo se“ ap ra šo at ve jį, kai Ju li jus Ce
za ris iš vy do Ro mo je pra ša lai čius, už an čiuo se lai kan čius 
bei glos tan čius šu ne lius ir bež džio nė les. Nu ste bęs Ju li
jus Ce za ris klau sęs: „ar jū sų mo te rys ne gim do vai kų?“ 
Taip jis no rė jęs pa brėž ti, jog švel nu mas ir mei lė yra 
skir ti ir tu ri bū ti da li ja mi iš pri gim ties jų alks tan čiam 
žmo gui, o ne sen ti men ta liai „sužmo gin tam“ gy vu liui. 
Šian dien, re gis, pats lai kas pri min ti šio epi zo do pras mę, 
ka dan gi žvė ri jos žmo gi ni mas ir kar tu neišven gia mas 
at virkšti nis pro ce sas tam pa viešo gy ve ni mo tik re ny be 
ne tik Va ka ruo se, bet ir Lie tu vo je. 

Be ne iš kal bin giau siai šią tik re ny bę liu di ja va di na mų jų 
„gy vū nų tei sių“ sam pra tos įsi tvir ti ni mas Va ka rų ša ly se 
bei jo se plin tąs šių ta ria mų tei sių pri pa ži ni mas. Taip Ju
li jų Ce za rį pik ti nu si ge ru mo per kė la iš jaus mo žmo gui 
į jaus mą gy viui tam pa ne tik psi cho lo giškai įprasta, 
bet ir ide o lo giš kai pa grįs ta. Žyd rais (ber niu kas) ar ba 
ro ži niais (mer gai tė) kas pi nais ap rai šio tas,  šei mi nin kų 
ne tik suž mo gin tas, bet ir su die vin tas pu de lis su ne a
ti ma mo mis „tei sė mis“ bei šan sais lai mė ti teis me prieš 
jų pa žei dė jus da bar įkū ni ja ir tei gia mą at sa ky mą į 
 Ju li jaus Ce za rio klau si mą, ir nau ją – po li ti nę – šios 
 per ver si jos pa ko pą. 

Nau jo ji pa ko pa su ke lia ne tik prak ti nės el ge sio mo
ty va ci jos, bet ir te ori nio aiš ki ni mo si dėl pa ma ti nių 
prielai dų sun ku mus. Kad ir kaip šiais lai kais bū tų grin
džia mos žmo gaus tei sės, „gy vū nų tei ses“ ten ka grįs ti 
ar ba la bai pa na šiai, ar ba pa lik ti jų kil mę ir pras mę iš 
es mės ne pa aiškin tas, va di na si, gry nai ta ria mas. Pripa
ži nus žmo gaus ir gy vū no tei sių kil mės ana lo gi ją, la bai 
su ma žė tų skir tu mas tarp žmo gaus ir gy vu lio pri gim ties 
su vo ki mo. Ta da tek tų ar ba, pa vyz džiui, at si sa ky ti krikš
čio niš kos („me ta fi zi nės“) žmo gaus sam pra tos ir pri im ti 
ma te ria lis ti nę, ar ba gy vū nams pri skir ti su tei sė mis tie
sio giai sie ti nus da ly kus, kaip an tai pa rei gos ir as mens 
oru mas. Bet ku rios šių ga li my bių pa si rin ki mas bū tų 
la bai abe jo ti nas. Aiš ku, daž niau siai į to kias prieš ta ras 
nė ne si gi li na ma: vie ša jai opi ni jai val dy ti vi sai už ten ka 

įvai rių „gy vū nų my lė to jų“ ir „gy vū nų ge ro vės“ sąjūdžių 
sklei džia mos pa vir šu ti niš kos pro pa gan dos.

Žmo gaus ir gy vū no skir tin gu mus pa brė žian tį mąs ty
mą ši pro pa gan da smer kia kaip re ak cin gą „rū šiz mą“. 
Rū šiz mas (spe cie sism) – pa ly gin ti nau ja en gia mo ji 

są vo ka ša lia „sek siz mo“ ir ki tų „iz mų“, ku riais ar šiai 
ma ni pu liuo ja ma ta riant, jog vy ras – tas pat, kas mo te ris, 
o triušis – ir gi žmo gus. Ko vo je prieš „rū šiz mą“ tam tik
ros są vo kos, kaip an tai „iš nau do ji mas“, da bar pa si tai ko 
ne re čiau nei mark sis ti nė šio ter mi no var to se na, skir ta 
dar bi nin ko ir darb da vio san ty kiams nu sa ky ti. „Gy vū nų 
tei sių“ gy nė jų pa stan go mis to kio se sri ty se kaip žūk lė 
kar pis, tu nas ar kū ja gal vis šian dien pre ten duo ja ko ne 
į tiek pat tei sių ir lais vių, kiek jų tu ri va ka rie tis žvejys 
ar žu vies pa tie ka lo įsi gei dęs val go vas. Sun ku ne pa tir
ti įspū džio, jog „pa žan giau sio se“ de mok ra ti jo se žu vys 
net ne be stim pa: jos „mirš ta“, ir var gas tam žve jui arba 
vi rė jui, ku ris iš gry nai ku li na ri nių pa ska tų (dėl šviežu
mo) pra tę sia ir sun ki na jų kan čias. Nelabai bestebina, 
kad australų filosofas Peteris Singeris, išgarsėjęs euta
nazijos propagavimu, pastaruoju metu itin susirūpino 
mikrobų teisėmis!

Lie tu vą gy vu lių mei lės va jus vi sai ne se niai už grie bė 
per „triu šių tei sių“ skan da lą. Nors ši is to ri ja daug kam 

VlA di mi rAs lAu čius (g. 1972) – lietuvos teisės univer-
siteto dėstytojas, politologas, demokra tinės politikos instituto 
ekspertas.

„Bi tės Gsm“ re kla ma

APiE Triu ŠiŲ lAi KY mĄ uŽ Au sŲ 

Vla di mi ras Lau čius
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kė lė tik juo ką, už jos ma ty ti vi sai ne juo kin gi ir skaid
rin ti ni reiš ki niai. Pir miau sia rei kė tų at kreip ti dė me sį į 
svei ku pro tu ne la bai su vo kia mą šio skan da lo pre teks tą. 
Lie tu vos gy vū nų glo bos drau gi ją pa pik ti no mo bi lio jo 
te le fo no ry šio ben dro vės „Bi tės GSM“ re kla ma, ku rio je 
triu šiai lai ko mi už au sų. Drau gi jos iš pla tin ta me pra
ne ši me rūs čiai per spė ta, kad „ši taip lai ky ti, kil no ti ar 
neš ti triu šius“ esą ne pri im ti na. Nors, pa sak ap kal tintos 
ben dro vės at sto vų, su gy vū nais elg ta si pa gal dau gy bę 
iš triu šių au gin to jų gau tų in struk ci jų, „glo bė jams“ kaž
kaip pa vy ko įžvelg ti pa žeis tas triu šių „tei ses“, ku rios 
ne tru ko virs ti ko ne die nos nau jie na, įky riai kar to ta per 
Lie tu vos ra di ją. Taip iš nie ko iš pūs tas bur bu las raiš kiai 
sklan dė vi suo me nės dė me sio aki ra ty je.

Tai, jog pro ble ma bu vo su gal vo ta tuš čio je vie to je, 
nenu sa ko vi sos jos es mės. Pa na šūs ban dy mai at ei ty je 
veikiau siai kar to sis, nes ti kė ti na, kad juos vis la biau 
ska tins dvi reikš min gos ir kuo to liau, tuo rim čiau 
skai ty tis su jo mis rei ka lau jan čios ap lin ky bės. Pir mo ji 
jų – tai jau iš es mės ap tar ti psi cho lo gi niai ir ide o lo gi
niai gy vū nų „glo bos“ ir „tei sių“ gy ni mo veiks niai bei 
plin tan tys šio ke tur ko jų my lė ji mo va jaus pa da ri niai. 
Ant ro ji – tai kon junk tū ri nis veiks nys, su si jęs su bū si
ma Lie tu vos na rys te ES. Šiai ap lin ky bei, vie na ver tus, 
yra bū din gas tam tik ras po li ti nis im pe ra ty vu mas, ku rį 
le mia ES tai syk lės ir aki ni mai įsi pa rei go ti „ben droms 
ver ty bėms“. Ki ta ver tus, Lie tu vos na rys tė ES sa vai me 
su teik tų ga li my bes kves tio nuo ti kai ku rias pri va lo mas 
tai syk les ir kel ti tam tik rų ver ty bių ben dru mo klau si mą. 
Kal bant apie ES pla čiai reg la men tuo ja mą gy vū nų tei sių 

su  reikšmi ni mą, ver ty bi nis as pek tas tam pa ypač svar bus.
Pir miau sia pa čio je Lie tu vo je aps tu daug svar bes nių 

pro ble mų nei triu šių bei ki tų ke tur ko jų ar žvy nuo tų 
pa da rų „tei sės“. Mo ra lės, po li ti kos ir eko no mi kos sri ty
se tik rai ne stin ga bė dų, į ku rias at si žvelg ti rei ka lau ja 
nuolatos pa mi na mas ir to li gra žu ne vi sa dos de ra mai 
apginamas as mens oru mas. Po strin ga vi mai apie ta
ria mus nu si žen gi mus triu šių tei sėms, kai vi suo me nė
je ne ger bia mas ir ne pai so mas žmo giš ku mas, dvel kia 
vei kiau ci niz mu ir mi zan tro pi ja nei rū pes tin gu mu ir 
at jau ta. Šiuo at žvil giu tik rai ver tė tų pir miau iš si aiš
kin ti, ko kiai ver ty bių hie rar chi jai mes įsi pa rei go ja me, 
ir tik po to viešai leistis  į triu šių lai ky mo už au sų ar jų 
psi chi nės bū senos sub ti ly bes. Gal ta da dau giau dė me sio 
skir tu me, pa vyz džiui, tam, ko kius nie kus ir ne pa do ry
bes šiais laikais vie šumo je bei ži niask lai do je ver čia mi 
gir dė ti ir ma ty ti mū sų vai kai, o ne svars ty tu me, ką 
jau čia re kla mi niai triušiai.

Ge riau orien tuo tis ver ty bių hie rar chi jo je de ra ne tik 
Lie tu vos vi daus gy ve ni mo at žvil giu, bet ir aiš ki nan tis, 
ko kiu ver ty bi niu pa grin du ku ria mos Eu ro pos pi lie
čiais no ri me bū ti. Jei tai krikš čio niš ka Eu ro pa, tu ri me 
daug ak ty viau da ly vau ti dis ku si jo se ir de ry bo se dėl 
jos verty bi nių pa ma tų bei rem ti ben dros ti ky bos ša lis, 
tokias kaip Len ki ja, ku rios tai jau da ro pa brėž da mos 
krikš čio niškų  ver ty bių svar bą. Tai, kad gy vū nų ar sek
sua li nių  mažumų tei sių te ma la biau gir di ma, nes šiais 
lai kais ypač dažnai ir triukš min gai svars to ma, nė ra 
gerb ti na priežas tis Lie tu vos vi suo me nei be ato dai riš kai 
ja per si sem ti.

VlA di mi rAs lAu čius
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JAV leng vai lai mė jo ka rą su Ira ku. Tre
čio jo pa sau lio ša lys ne pa jė gia prie   šin tis 
ame ri kie čių ka ri nei ga liai. Niekas 
ne ap gai les tau ja dėl Sa da mo val džios 
pa ša li ni mo, – tik rai ne irakie čiai. 
Bet vi suo ti nis pa si ten ki ni mas dėl jo 
nu ver ti mo ne reiškia, kad pa sau lis 
pa ge rė jo. No rint nu spręs ti, ar koks 
nors veiks mas pa sau lį pa su ko į ge ra, 
rei kia ver tin ti ne tik tą veiks mą ar 
įvy kį, bet ir jį su pan čią vi sumą, taip 
pat įvai rias prie žas tis ir pa sek mes. 
Pa sau lis, ku ria me Jo nas links mas, ge
res nis už tą, ku ria me jis nu liū dęs. Bet 
jis nė ra ge res nis, jei Jo no džiaugs mą 
su kė lė kai my nų ne lai mės. Be di des nių 
dvejo nių bū tų ga li ma tvir tin ti, kad 
pa saulis ta po ge res nis, jei Sa da mas, 
iš tik tas stai gaus šir dies ar są ži nės 
prie puo lio, bū tų pats pasi trau kęs iš 
valdžios arba ra miai miręs mie go da
mas. Bet Sa da mas bu vo nuvers tas 
ka ru, per ku rį žu vo tūks tan čiai žmo nių 
(Ira ko ka riai – ir gi žmo nės) ir ku ris 
su kė lė su iru tę Ira ke. Ka ras įvy ko be 
tarp tau ti nės ben druo me nės pri ta ri mo, 
gal būt sukė lė pavo jin gą vie na ša lio 
vei ki mo pre ce den tą, įva rė pleiš tą 
tarp Va ka rų de mok rati jų ir t. t. Tad 
no rint įver tin ti Sa da mo nu ver ti mą, 
rei kia at si žvelg ti į ke tu rias ap lin ky
bes. Pir ma, į pa tį ka rą – kiek nuostolių 
jis su kė lė. Ne ma žiau reikšmės tu rės 
ir JAV veiks mai: kaip jos elg sis Ira ke, 
ko kie bus jų san tykiai su kito mis šio 
re gio no šali mis, ko kiais prin  ci pais jos 
rem sis ben drau da mos su tarp tau ti ne 
vi suo me ne ir ins ti tuti  cijo mis.

Ga li ma sa ky ti, kad pra džia ne blo
ga, nes ka ras bu vo trum pas, bū ta 
pa ly gin ti ma žai au kų ir ma te ria li nės 
ža los, – nors ira kie čiai ir ne su ki lo prieš 
Sa da mą, ne su ti ko ame ri kie čių ka rių 
su gė lė mis. Kova dėl Bag da do bu vo 

Belaukiant geros valios

trum pa ir ne sudė tin ga. Rink ti niai 
Res pub li kos gvar di jos da li niai iš ny ko 
be di des nio pa si priešini mo, Sa da mo 
ša li nin kai ne pa ver tė Bag da do Sta li
ng ra du ar Ber ly nu. Ne aiš ku, ar JAV 
kari nė per sva ra, ypač ore, bu vo to kia 
aki vaiz di, kad Ira ko ka riai su pra to, 
jog prie šin tis be pras miš ka, ar jie tik 
ne si ry žo žū ti dėl ne ken čia mos val
džios. Vis tiek po tri jų sa vai čių ka ras 
iš es mės bu vo baig tas.

Kol kas dar ne su skai čiuo ta, kiek 
žu vo ira kie čių ci vi lių ir ka rių. Vei kiau
siai nie ka da ne taps ži no ma, kaip ir 
ne ži no ma, kiek žu vo per pir mą jį Per sų 
įlan kos ka rą. Vie ni ka rei viai žuvo per 
bom bar da vi mą ir bu vo vie to je pa lai
do ti, an tri ty liai pa si trau kė ir grį žo į 
na mus, tre ti su ra do prie glau dą ki tur. 
JAV, ne skai čiuo jant ke lių iš im čių, ne
puo lė ci vi li ų tai ki nių. Spar nuo to sios 
ra ke tos ir ki ti „išmin tin gi“ gin klai bu
vo ne pa pras tai taik lūs. Vis dėl to ci vi lių 
au kų ne iš veng ta. Vie na ar ki ta ra ke ta 
nu kly do. Vi sam gy veni mui at min tin 
įsi rė žė nuo trau ka dvy li kos me tų Ali 
Is mail Aba so, ku ris per ame ri kie čių 
ant puo lį ne te ko ran kų. Tai skau dus 
pri mi ni mas, kad ge nero lų va di na mie ji 
„šalu ti niai nuos to liai“ kam nors ne pa
pras tai bran giai kai nuo ja. Pa būk lai ir 
šar vuo čiai ne pasi žy mi taik lu mu. Be to, 
bom bar da vi mas tu ri sa vo lo gi ką – jis 
ne nu trau kia mas. Su nai ki nus pir mi nės 
ir ant ri nės svar bos tai ki nius, į tai kik lį 
pa ten ka tre čia ei liai ob jek tai. Per pas
ku ti nę karo sa vai tę Bag da do elek tros 
tin klai bei cen tri nė te le fo nų sto tis 
smar kiai nu ken tė jo. Ne ma žiau ža los 
su kė lė vie tos gy ven to jų plėši ka vi mas, 
van da lizmas, pa sta tų pa de gi nė ji mai. 
Per sa vai tę tru ku sią anar chi ją su ža
lo ti ki ti in fra struk tū ros ele men tai, 
taip pat li go ni nės, mu zie jai, kul tū ros 

ob jek tai. Vi sa tai rei kės at sta ty ti ir 
at kur ti, nors kai ku rios ar che o lo gi nės 
re te ny bės gal din go vi siems lai kams. 
At sa ko my bė teks JAV – net dėl nuos
to lių, ku rių jos ne su kė lė.

Bag da das, Bas ra ir kai ku rie ki ti 
mies tai nu ken tė jo dau giau, ne gu tikė 
ta si, o Ira ko valdžia lai kė si san tū riau, 
ne   gu bu vo ma ny ta. Ji 
ne nau do jo chemi nių 
ir bio lo gi nių gink   lų, 
ne vyk dė iš de gin tos 
že mės po li ti kos, ne
su ren gė kraš to nai
ki ni mo or gi jos, ne 
susprog di no naf tos 
šal ti nių, ga myk lų, 
ne nai ki no tau tos 
su kaup to tur to.

Ma si nio nai ki ni mo gin klai ne tik 
ne bu vo nau do ja mi, bet jų ame ri kie
čiams ne pa si se kė nė ras ti net pra ėjus 
mė ne siui nuo ant puo lio pra džios. JAV 
ka riai, be abe jo, grei tai iš ty rė vie tas, 
kur, jų ma ny mu, ga lė jo bū ti ma si nio 
nai ki ni mo gin klų, bet nie ko ne ra do. 
Ras ti juos svar bu, nes Ira ko nu gin k
la vi mas bu vo vie nas pa grin di nių ka ro 
tiks lų. Ne su ra dus gin klų ir nu ro dy tų jų 
kie kių (juk šie met pre zi den tas Bus
has per me ti nę ata skai tą tvir ti no, jog 
Ira kas tu ri 500 to nų che mi nių ginklų, 
25 000 lit rų juod li gės spo rų ir kt.), bū tų 
sun ku pa tei sin ti ka rą. Il gai niui JAV 
vei kiau siai ras bent dalį šių gin klų, 
bet jau da bar aiš ku, kad Va šing to no 
tvir ti ni mai apie tai bu vo pa grįs ti ne 
ne gin či ja mais žval gy bos duo me ni mis, 
o pa pras ta de duk ci ja: Ira kas to kių 
gin klų tu rė jo, jis jų nesu nai ki no, tai gi 
Ira kas tu ri jų tu rė ti.

Kar tais sun ku įsi vaiz duo ti, ko sie kė 
JAV, ryž da mo sis per im ti at sa ko my bę 
už li ki mą 23 mln. sve ti mų žmo nių, gy

KęSTUTIS K. GIRNIUS
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ve nan čių ka rų ir eko no mi nių sank ci jų 
nu a lin to je ša ly je. Bet šaukš tai po pie
tų. JAV jau val do Ira ką. Ne aiš ku, kiek 
ira kie čiams bus pri me ta ma JAV va lia, 
kiek jiems bus lei džia ma spręs ti sa vo 
li ki mą, – ypač jei ira kie čiai rink tų si 
at ei tį, ne su de ri na mą su Va šing to no 
no rais. Kaip JAV re a guo tų, jei ne tik 
pa ski ri as me nys pra dė tų at kak liai rei
ka lau ti, kad ame ri kie čiai kuo grei čiau 
ati trauk tų vi sus ka rius iš Ira ko te ri to
ri jos, kad naf tos pra mo nės val dy mas 
bū tų per leis tas ira kie čių ta ry bai? Kas 
da ry ti na, jei gy ven to jai pa reikš tų no rą 
su teik ti is la mui svar bų vaid me nį ša lies 
po li ti nia me gy ve ni me, gal Ira no pa
vyzdžiu su ku riant te okra  tinę res pub
liką? De mok ra ti ja ne tu ri gi lių šak nų 
is la me, o Irako ši i tų re ligi nės ben
druo me nės ge ro kai or ga ni zuo tes nės 
ir įta kin ges nės ne gu JAV įsi vaiz da vo. 
Tad šie sce na ri jai nė ra vien te ori niai. 
Nors ira kie čiai pa ten kin ti nu ož mios 
Sa da mo val džios nu ver ti mu, jie ne
lin kę lai ky ti Va šing to no iš va duo to ju. 
Pla tūs gy  vento jų sluoks  niai skep tiškai 
ver ti na Vašing to no ke ti ni mus, ro do po
lin kį kal  tin ti jį už tai, ką ame ri kie čiai 
da ro, ir už tai, ko jie ne da ro.

 Su si da ro įspū dis, kad ame ri kie
čiai ro ži nė mis spal vo mis pie šę sa
vo misi ją Ira ke. Esą jie bus lai ko mi 
iš va duo to jais, val džios tar nau to jai 
ir biu rok ra tai, iš sky rus pa čius at sa
kin giau sius, to liau dirbs sa vo darbą, 
ūki nis gy veni mas plauks įpras ta va ga, 
do ri ir drau giš kai nu si tei kę ira kie čiai 
iš ame ri kie čių iš moks de mok ra ti jos 
prin ci pus ir po ke le rių me tų pe rims 
ša lies valdy mą. Var gu ar taip bus. 
Tar nau to jai ne at ėjo į dar bą. Ūkis 
vi siš kai pa krikęs, taip pat ir dėl to, 
ka d bu vo nemažiau cen tra li zuo tas 
ne gu So vie tų Są jun go je. Žlu gus vals
ty bei, be ne vie nin te lei pro duk tų ir 
pa slau gų tie kė jai bei pir kė jai, iš iro 
ūki niai ry šiai. Bet per dėm griež tas 
sa vo va lios pri me ti mas nė ra vie nin
te lis pa vo jus. Ne at mes ti na ga li my bė, 
kad Va šing to nui pri trūks kan try bės ir 
kad ame ri kiečiai pa si trauks iš Ira ko, 
ne su kū rę sąly gų tai kiam ir pa sto viam 
gy ve ni mui. Bet ge ro kai per anks ti 

prog no zuo ti at eitį.
Ant ro ji le mia ma sri tis – JAV san

ty kiai su ki to mis re gio no šali mis. Ar 
Va šing to nas gerbs jų su ve re nu mą, ar 
mė gins jas pri vers ti šok ti pa gal JAV 
dū de lę? Pir mie ji žen klai ne ra mi no. 
Gy  ny bos mi nist ras Do nal das Rums
fel das ir Bus has pra  dė jo kal tin ti Si ri ją 
su tei kus prie   globs tį aukš tiems Sa da
mo val džios pa rei gū nams. Už si min ta, 
kad Si ri ja ga mi na che mi nius gin klus. 
Ne kar tą pa brėž ta, kad Da mas kas 
tu ri at si žvelg ti į „naująją tik rovę“ ir 
„naująją ap linką“. Pa reiš ki mai bu
vo gana gra si nami, kad net Di džio ji 
Bri ta ni ja su sku bo pa sa ky ti, kad nė ra 
ko kio nors nu ma to mų taiki nių są
ra šo, kad ne ke ti na ma pul ti Siri jos. 
Po savai tės pa si kei tė ir Va šing to no 
to nas, vals ty bės sek re to rius Col li nas 
Po wel las pra ne šė vyk si ąs į Da mas ką. 
Rums   fel do ir Bus ho pa sta bos su lau
kė tiek daug dė me sio, nes ad mi nist
raci jai ar ti muo se ne okon ser va to rių 
sluoks  niuo se ku rį lai ką kal bėta apie 
po  reikį per tvar ky ti re gio no po li ti nį 
gamto vaiz dį, gal net pa ša lin ti JAV 
prie šiškas ir te ro riz mą pa lai kan čias 
val džias. Ka dan gi nė vie na ara bų ša lis 
nė ra de mo k  ra ti ja ir vi sos vie naip ar 
ki taip re mia pa les ti nie čius, jos ga lė tų 
tap ti sank ci jų, spau di mo ir kitų des ta
bi li za vi mo prie mo nių tai ki niais.

Ne okon ser va to riai nė ra vi sa ga liai 
Va šing to ne. JAV di plo ma ti nė tar  ny ba, 
ypač Po wel las, lai ko šias ne o kon ser
va to rių už ma čias pra gaiš tin go mis. 
Bri ta ni jos prem je ras Blai ras ir vi sos 
ES ša lys taip pat ne pri ta ria „nau jo
sios  tik ro vės“ šauk liams. Daug kas 
pri klau sys nuo Bus ho nuo sta tos pa les 
ti nie čių at žvil giu. Lig šiol be są lygiš kai 
rė męs ag re sy vią Iz ra e lio prem je ro 
Ša ro no po li ti ką, Bus has ra gi na mas 
pir me nybę su teik ti va di na ma jam „tai
kos že mė la piui“, ku ris nu ma to su ve
re nios Pa les ti nos vals ty bės su kū ri mą 
2005 m. Bet kokie nuo šir dūs žings niai 
šia lin kme nu ra min tų re gio no ir ki tas 
mu sul mo niš kas šalis. 

Tre čio ji sri tis – JAV san ty kiai su 
tarp tau ti ne ben druo me ne ir ins ti tu
ci jo mis, ypač JTO. Ne reik tų ro man

ti zuo ti tarp tau ti nės ben druo me nės. 
Gi lia pras me ji net ne eg zis tuo ja. Tėra 
paski ros vals ty bės, ku rios kar tais ran
da ben drą kal bą, o kar tais ne pa jė gia 
įveik ti es mi nių ne su ta ri mų. JTO yra 
ne to bu las kū ri nys. Per Šal tą jį ka rą 
Sau gu mo Ta ry ba iš es mės bu vo pro pa
gan dos ir agi ta ci jos sky rius. Pa sau lio 
li ki mą le mian tys spren di mai bu vo 
da ro mi ki tur – Bal tuo siuo se Rū muo se 
ir Krem liu je. Bet ne pai sant vi sų JTO 
trū ku mų, nė ra ki to pa na šios ap im ties 
fo ru mo, ku ris lei džia su re gu liuo ti tiek 
daug kon flik tų, su teik ti rė mus dis ku
si joms ir de ry boms.

Ira ko kon flik te tarp tau ti nė ben
druo me nė bu vo be jė gė dėl pa pras tos 
prie žas ties – dau ge lis JAV są jun gi
nin kių, ne tik Pran cū zi ja ir Vo kie tija, 
ne pri ta rė ant puo liui prieš Ira ką. Pa
na šio mis ap lin ky bė mis bet ku ri šalis,  
išsky rus JAV, bū tų bu vu si pri vers ta 
nu si leis ti ki tų nuo mo nei. Įvai riai aiš
ki na mos ne su ta ri mo prie žas tys. Esą 
Pran cū zi ja ir Ru si ja pa ki šo ko ją JAV, 
gin da mos sa vo ūki nius in te re sus, nors 
bu vo ga li ma nu ma ty ti, kad JAV puls 
ir po ka ro dik tuos sąly gas Irake, tad 
veiks min giau sias bū das už tik rin ti 
sa vo ūki nius in te re sus – lai mė ti JAV 
ma lo nę, o ne už si trauk ti jų rūs ty bę. 
Bet siau ri in te re sai var gu ar nu lė mė 
Ka na dos, Mek si kos ir ki tų šalių nuo
sta tas. Kad ir kaip bū tų, JAV ne pai sė 
ki tų ša lių nuo mo nės ir oku pavo Iraką. 
Per ga lė ga li su stip rin ti vie na šalės 
po li ti kos rėmė jus, ku rie argu men 
tuos, jog JAV ne ga li leis ti do ro viškai 
at si li ku sioms šalims, kaip Ru si ja ir 
Ki ni ja, ar ba ištižusioms „se no sios 
Eu ro pos“ vals ty bėms ve tuo ti JAV po
li tiką. Jau pa ste bi mos to kio mąsty mo 
užuo maz gos. Ne ke ti na ma leis ti JTO 
gin klų ins pek to riams tęs ti sa vo dar
bą, ke ti na ma smar kiai ap ribo ti JTO 
vaid me nį val dant Iraką, da ro mos 
užuo mi nos, kad greit ne bus at leista 
Pran cū zi jai už jos priešišku mą ka rui. 
To kia nuo sta ta bū tų trum pa re giš ka. 
Ka dai se Wins to nas Chur chil lis sa kė, 
kad ka re rei kia ryž to, per ga lė je – di
džiad va siš ku mo, tai ko je – ge ros va lios. 
Jis ne kly do.
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tema: marcINkeVIčIauS feNomeNaS

Vytautas Ališauskas: No rė čiau, kad iš pra džių kiek vie
nas mūsų trum pai api bū din tų Mar cin ke vi čiaus įvaiz dį 
Lietuvos kul tū ros pra smių kon teks te. 

Eligijus Raila: Mar cin ke vi čiaus kū ry ba yra ne skai
tan čios vi suo me nės sim bo lis. Ga lė čiau šią min tį kiek 
iš skleis ti. La biau siai ma ne jau di na ar do mi na Mar
cin ke vi čiaus fe no me nas jau lais vo je Lie tu vo je. Štai ta 
ne skai tan ti vi suo me nė – aiš ku, mo kanti ra šy ti, dė lio ti 
rai des, net gi ir ku rti – pra ra do  ge bė ji mą ap skri tai skai
ty ti li te ra tū rą, ir jai Mar cin ke vi čius bu vo tar si gel bė ji
mo si ra tas. Čia, įta riu, esa ma gi lių psi cho lo gi nių da ly kų, 
ko dėl dau ge lis ži no tik tą au to rių ir trak tuo ja jį kaip 
pa grin di nę li te ra tū ros ver smę. Bet vei kiau siai esa ma 
bai mės skai ty ti ko kią ki tą li te ra tū rą, už plū du sią Lie tu vą 
per pas ku ti nius 10 me tų (net pro fe sio na lai, li te ra tū ros 
kri ti kai sun kiai at ski ria, kas yra kas). Žmo gus tar si 
pa jun ta, kad gal būt at ra dęs ki tą au to rių, ki tą ra šy to ją 
su pras, jog vi sa tai, ką jis skai tė prieš tai – turiu gal vo je 
Mar cin ke vi čiaus kū ry bą, – jog tai bu vo vis dėl to iliu zi ja. 
Ma no nuo mo ne, Mar cin ke vi čius yra dide lis iliu zio nis tas, 
o cir ko me ną dau ge lis mėgs ta. 

V. A.: Ar tu ri gal vo je, kad toks jo įvaiz džio pa sto vu mas 
tar si tei kia žmo nėms sau gu mo jaus mą?

E. R.: Bū tent. Iš tie sų kei čia si sis te mos ar net gi so
cia li nės struk tū ros, tačiau jie jau čia si tar si ko kia me 
užan ty je, di de lio po eto užan ty je, sau giai ir ra miai. Tie 
pa tys įvaiz džiai, at pa žįs ta mas gy ve ni mas, o at pa žin ti 
vi sa da sau gu, nes ne bū ti na mes tis į ne ži no mą srau tą ir 
ne ži nia ko lauk ti. At si ran da daug au to rių, krū va kny
gų, kai kam net ne gir dė tų. Rei kia mo kė ti at si rink ti. 
Aš pats jau čiu, kaip sun ku at si rink ti, nes esu bai gęs 
so vie ti nę mo kyk lą. Ten ne mo kė žmo gaus at rink ti ge ros 
li te ra tū ros nuo pra stos. 

Valentinas Sventickas: Jus ti no Mar cin ke vi čiaus kū

ry ba ir as me ny bė vi sai ne blo gai har mo ni zuo ja. Čia yra 
tas at ve jis, kai skel bia mie ji prin ci pai, nuo sta tos ir pats 
gy ve ni mo bū das yra ga na dar nūs. Da bar, re a guo da mas 
į čia pa sa ky tus žo džius, sa ky čiau, kad rei kia gre tin ti, 
žiū rė ti la bai re a lis tiš kai, – „ne skai tan čios vi suo me nės 
ra šy to jas“... Jei gu ban dy tu me žiū rė ti, kas iš da bar ti
nių Lie tu vos ra šy to jų yra la biau siai skai to mas, tai, 
ko ge ro, daž niau sias at sa ky mas ir bū tų, kad Jus ti nas 
Mar cin ke vi čius. Ga lė tu me ope ruo ti ir kny gų gau sa, ir 
ti ra žais, ir po rei kiu per leis ti tas kny gas. Na, ne kal bė
ki me apie so viet me tį, kai išei na „Vie nin te lė žemė“ 50 
tūkst. eg zem plio rių ti ra žu, bet ga li me kal bė ti ir apie 
šiuos lai kus, ka i „Car mi na mi no ra“ ar ba „Žings nį“ rei
kia kar to ti, nes išpirk ta... 

V. A.: Tur būt kal bė to jas prieš jus tą ir tu rė jo gal vo je – 
kad Mar cin ke vi čius at pa žįs ta mas, skai to mas, dėl to jis 
ir yra po etas par ex cel len ce. Jis pri pa žįs ta mas.

V. S.: Su pran tu. Da bar – jei mė gin tu me trum piau sio
mis fra zė mis įvar dy ti Jus ti no Mar cin ke vi čiaus fe no me
ną. Tai vie nas tų ra šy to jų, ku rių bal su lyg ir pra by la 
tau ta. Tai gal la bai skam bus po sa kis, bet kal bu apie 
tuos at ve jus, kai žmo nėms at ro do, kad štai pa sa ky ti jų 
lū kes čiai, jų po jū čiai, ir pa sa ky ti gražiai, lai ku, anks čiau, 
ne gu šiaip žmo nės su ge bė jo tai įvar dy ti. Žodžiai, ku rie 
įsi rė žia į žmo gaus są mo nę, at ei na į fra ze o lo gi ją, ir tai, 
ma no su pra ti mu, yra vie nas svar bes nių šio fe no me no 
da ly kų, ku riuos sun ko ka bū tų nu ty lė ti. Tur būt svar bi 
de ta lė čia bū tų jo ei lė raš čiai, pa ra šy ti šeštame de šimt
me ty je ar kiek vė liau. Žmo nės dai nuo ja juos kaip liau dies 
dai nas, ir kai pa sa kai, kad tai Jus ti no Marcin ke vi čiaus 
ei lė raš tis, sa ko ma, kad taip ne ga li bū ti. Sude da mo ji šio 
fe no me no da lis bū tų ry šys su se ną ja liau dies dai na. Šis 
ry šys bu vo iš pra džių – sie čiau jį su pa čiu lie tu viš ku mu, 
tau tos iš sau go ji mu, au gi ni mu, puo se lėji mu. Sa ky čiau, 
tai yra ne tik li te ra tū ra, nes su for muo ja tam tik rą vi
suo me ni nio gy ve ni mo reiš ki nį, kai ra šan tis žmo gus, 
ne tu rė da mas jo kių mi nis te ri jų ar pan., ku ria vi suo me
nę, ką nors da ro jos at ei čiai, žmo nių są mo nei. Tai vie na 
svar bes nių šio fe no me no ap raiš kų.

Pranas Morkus: Kal ba ma, kad res to ra no klien tas 

JusTinO mArcinKEVičiAus dArnA

Pašnekesys „Naujojo ŽidinioAidų“ redakcijoje
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balandžio 16 d. dalyvavo Eligijus raila, Pranas morkus, Val-
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Ališauskas.
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vi sa da tei sus. Jei gu val gan čia jam kas nors ne ska nu, 
tai jis, o ne vi rė jas tei sus. Ma nau, kad ir kny gos skai
ty to jas vi sa da tei sus. Jei kny ga jam pa tin ka, tai ar de ra 
priekaištauti, kad jis skai to ją, o ne ką nors ki ta? Jeigu 
trak tuo si me li te ra tū ros kū ri nį kaip tam tik rą skausmą 
mal ši nan tį vais tą, bus pra var tu pri si min ti ne se ną isto
ri ją. Di džiau si me di ci nos ste buk lai, ste buk lin gi ne pa
gy do mų li gų iš gi ji mai įvyk da vo ne ko kio se bran gio se 
li go ni nė se, o Aus chwit ze, Da chau, Gu la go la ge riuo se. 
Ko dėl? Jo kių ypa tin gų vais tų ten ne bu vo, ne bu vo nė in
stru men tų. Gy dy da vo tai, jog prie li go nio lo vos pri sėdęs 
ir jį už kal bi nęs ki tas žmo gus, ne mušan tis, ne lin kin tis 
blo ga, ne kan ki nan tis, priešin gai – ban dan tis ap malšin ti 
kan čias, daž nai lem da vo vi siš ką pa svei ki mą. Yra pa
grin do pa ti kė ti, kad Mar cin ke vi čiaus raš tai tam, ku ris 
juos at si vers da vo, su teik da vo pa guo dą. 

Jus ti no Mar cin ke vi čiaus fe no me nas – vi suo me nės de
for ma ci jų ap raiš ka. Juo la biau vi suo me nei šian dien la bai 
leng va su tuo žmo gu mi ir jo kū ry ba iden ti fi kuo tis.

Julius Sasnauskas: Man Mar cin ke vi čiaus fe no me
nas – kiek aš teiš ma nau apie li te ra tū rą – ne at ski ria mas 
nuo to, kas ap skri tai vy ko su ra šy to jais ta ry bų val džios 
me tais. Tai kul tū ros žmo nių, in te li gen ti jos da lis, ku
rią la biau siai bu vo sten gia ma si pa trauk ti į sa vo pu sę, 
pa lauž ti ar pa pirk ti, pa vers ti at vi rais ir ne at vi rais 
re ži mo truba dū rais. Pa ste bė jau, kad lie tu viams, gal
būt ir ki toms tau toms, bū din gas no ras – tur būt dėl 
to, kad mūsų li te ra tū ra vė ly va – ma ty ti ra šy to ją kaip 

ypa tin gos sie los žmo gų, pra na šą, kar ve dį, gi liau ir pla
čiau ma tan tį, kal ban tį tau tos var du. Tai bu vo pui kiai 
pa ste bi ma jau Ne pri klau so mo je Lie tu vo je, ir so vie tų 
režimas su maniai pa si nau do jo šiuo tau tos po rei kiu. 
Re ži mui bu vo la bai svar bu de monst ruo ti, kad ra šy to
jai, tie ypa tin gos sie los žmo nės, yra kar tu su ta ry bų 
val džia. Ir Mar cin kevi čiui bu vo skir ta at lik ti tą pa tį 
vaid me nį. Tie sa, jam jau ne rei kė jo ei liuo ti apie Sta li ną 
ar „liau dies gy nė jus“, si tu a ci ja bu vo ki ta. Jam net gi lei
do pa sa ky ti dau giau ne gu ki tiems, nes tai ta len tas. Jis 
ga lė jo im tis te mų, ku rios šiaip jau bu vo drau džia mos 
– Ka ted ra, Min dau gas, lie tu viš kos tra di ci jos, tė vy nės 
mei lė. Vi sa tai sėk min gai kū rė Mar cin ke vi čiaus kaip 
pra na šo ar „tau tos są ži nės“ mi tą vi suo me nės aky se. 
Ki ta ver tus, jis ati ti ko dau gu mos nuo sta tas, ro dė pri
si tai ky mo, su si gy ve ni mo su re ži mu bū ti ny bę, ga li my bę 
puo se lė ti kaž ko kį „lie tu viš kai ta ry bi nį“ pa trio tiz mą, 
ku ris ir val džiai pri im ti nas, ir žmo nėms pa trauk lus, 
ne pa vo jin gas. Šia pras me jo fe no me nas toks pat kaip 
ir Al gir do My ko lo Bra zaus ko, nes dau ge lis ja me ma to 
sa vo po zi ci jos at spin dį, sa vo gy ve ni mo bū do so vie ti niu 
lai ko tar piu pa tei si ni mą. Ki ta ver tus, man at ro do čia yra 
šiek tiek pa na šu ir į kun. Mi ku ta vi čiaus fe no me ną. Jis 
iš sa kyk los kar tais pa žer da vo ab rų ka dab rų, o klau sy
to jams ro dė si, jog tai dva sin gu mo vir šū nė. 

Mar cin ke vi čius, kaip ir ab so liu ti dau gu ma ki tų tary
bi nių ra šy to jų, be jo kios at gai los, be jo kio at si pra šy mo 
per šo ko į tri spal vių jū rą, tar si vis kas bū tų sa vai me 
su pran ta ma. Mon sin jo ro Va si liaus ko as mens ar tu mo

je  bu vo ga li my bė pa sa ky ti „Esu 
kal tas“, bet to ne įvy ko. Ne vie
nam Mar cin ke vi čiui. Pa si kliau ta 
ta len tu ir mi to jėga, o ne at si ver
ti mu. Ma nau, kad tai pa leng vi no 
dau ge liui bu vu sių funk cio nie rių 
iš si vers ti kai lį ir vėl at si dur ti 
val džio je. Ma ne ki ta dos jau di no 
jo ba la džių po ema „De vy ni b ro
liai“, at ro dė, štai po etas, ku ris 
kal ba tie są apie po ka rį. Bet da bar 
ma tau, jog ne vi sai taip. Ar ne iš 
ten tas pa pli tęs tvir ti ni mas, jog 
ir vie ni, ir ki ti bu vo tei sūs, jog 
ap skri tai nė ra ri bos tarp nu si kal
ti mo ir žyg dar bio, tarp iš da vys tės 
ir iš ti ki my bės? Be to, tos fra zės 
apie Baž ny čią, ku ri iš mo kė lie tu
vį nuo lan ku mo.  Vi si tie da ly kai 
su lin do į pa są mo nę...

E. R.: Aš pa ci tuo siu iš at min
ties: „Aš kal ti nu vi sus vi sus, 
vi sus, iš mo kiu sius lie tu vį nuo
lan ku mo, pirmoj eilėj aš kal ti nu 

Pašnekesio dalyviai: (iš kairės ratu) Pranas morkus, Vytautas Ališauskas, Julius sasnauskas, 
Eligijus raila, Valentinas sventickas; stebi – „naujojo Židinio-Aidų“ vyriaus. redaktorius 
saulius drazdauskas. Tomo Vyšniausko nuotrauka
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baž ny čią, nes ji iš mo kė žmo gų at si klaup ti, o at si klau pus 
ga li ma tik mirti, bet ne ko vo ti“.

V. A.: Mar cin ke vi čius, jei  im si me jį kaip vi su mą, bu vo 
vie nas ta len tin giau sių, vie nas ra fi nuo čiau sių so vie ti nės 
ide o lo gi jos skleidėjų. Pui kiai at si me nu, ko kį įspū dį vai
kys tė je man pa da rė „Pu šis, ku ri juo kė si“: ko kią sa vai tę 
bu vau be veik pa ti kė jęs, kad vis kas yra taip, kaip ten 
rašoma. Kad rei kia su ge bė ti pri si tai ky ti prie so vie tų 
val džios ir kad ta da ga li ma gud riai iš lik ti, ir mes vi si, 
bū da mi la bai gud rūs, ga lų ga le ką nors nu veik si me 
Lie tu vos la bui. Ta da, tie sa, bu vau, re gis, penk to je kla
sė je. Pas kui man ly giai taip pat kal bė jo KGB – da bar 
jau pul ki nin kas, tuo me tu ma jo ras – jau bu vau bai gęs 
aukš tą ją mo kyk lą. Sa ko: „Vy tau tai, juk mes tu ri me vi si 
tą pa tį tiks lą. Tik, ma tai, di si den tai ir kle ri ka lai ban
do mums su truk dy ti. Mask va gi ne dur na, su ja rei kia 
gud riai elg tis. Jei gu to kie, kaip Sva rins kas, Ter lec kas 
toliau  siau tės, tai tik suž lug dys vi są mū sų žai di mą“. 

Kai „tau ta“, šiuo at ve ju va di na mo sios vi sos „megz
to sios be re tės“, „trem ti niai, ka li niai ir kan ki niai“, dar 
ne se niai kū lė kiek vie ną žmo gų, įtar tą ko kiu nors ry šiu su 
so vie tais, ta pati Lie tu va, pra de dant ul tra de ši niai siais 
pa trio tais ir bai giant pa trio ti ne kai rią ja pu se, vi siš kai 
ak cep ta vo Mar cin ke vi čių, iš kė lė kaip tau ti nį did vy rį, 
ir nie kas jam nei pri ki šo, nei pra šė pa si aiš ki ni mų, nei 
rei ka la vo at gai los už to kius pro pa gan di nius ir, ma no 
įsi ti ki ni mu, daug žalos pa da riu sius vei ka lus. Tad kur 
yra pa slap tis? Ko dėl Mar cin ke vi čiaus li ki mas ki toks? 
Tad ko dėl nie kas taip ne si el gė su Mar cin ke vičiu mi, 
kaip jums at ro do? Ma ne tai do mi na kaip vi suo me ni nis 
kul tū ri nis fe no me nas.

P. M.: My li ma ne už do ry bes, o už sil pnu mą bei ydas – 
ir re gi mas, ir slap tas.

J. S.: Tai pri si min ki me pirmąjį mi tin gą Vin gio par
ke. „Krau jo tau res“ ir dar ne ži nau ką. Kaip įmanoma 
vie ną die ną sto vė ti par ti jos tri bū no je, ki tą – Są jū džio. 
Vis kas bu vo nor ma lu. O trem ti niai? Dauguma jų vi sus 
tuos me tus ty lė jo. Aš pa žįs tu trem ti nių vai kų, ku rie 
ne ži no jo, kad jų tė vai bu vo trem ti niai. Ir „megztosios 
beretės“ išlindo ant tos pačios bangos.

V. S.: Man pa si ro dė, jū sų klau san tis, jog tai yra ko kia 
bė da, kad yra Mar cin ke vi čius. Lyg ir bū tų bu vę ge riau, 
kad jo ne bū tų, kad ne bū tų bu vę ap skri tai mū sų gy ve ni
mo tais lai kais. Mes tar si už mirš ta me, kad buvo pa si
rin ki mas: ar ba tu ei ni mi ni ma laus pri si tai ky mo ke liu 
ir ran di bū dą jei ne vis ką vie šai pa sa ky ti, ką tu galvo ji, 
tai bent už si min ti, pra si tar ti, su kur ti me ni nį vaiz di nį, 
iš ku rio, ta ve skai ty da mi ar ba ta ve gir dė da mi, bent nu
jaus, ką tu čia no ri pa sa ky ti. Tai jei gu jums at ro do, jog 
tai bė da, kad yra Mar cin ke vi čius, kad jis ra šė...

V. A.: Aš tur būt per daug ag re sy viai su for mu la vau 
klau si mą. Palygin ki me Mar cin ke vi čiaus li ki mą ir Mie
že lai čio li ki mą. Mie že lai tis, ma no įsi ti ki ni mu, bu vo ne
pa pras tai ino va ty vus ir lie tu vių po ezi jos at nau ji ni mui 
tu rė jo tur būt mil ži niš ką reikš mę. Ir štai Mie že lai tis bu vo 
per brauk tas ir nu rašytas. O Mie že lai tis tik rai ne bu vo 
daug dau giau kaip nors nu si kal tęs ne gu Mar cin ke vičius. 
Man įdo mu, ko dėl taip atsitiko. Aš ne sa kau, kad ge riau 
bū tų Mar cin ke vi čius bu vęs ar ne bu vęs, bet ne kas kitas, 
o jis parašė „Šiandieninį Leniną“.

V. S.: Nė vie nas iš jų nė ra nu si kal tęs. Nė vie nas teis
mas jų ne nu tei sė. Dėl „Šian die ninio Le ni no“ cik lo šian
dien viskas taip aišku, kad net aiškin tis ne rei kia. Ga li me 
pa ly gin ti su tuo lai ko tar piu, kai net 1989 m. LSSR Aukš
čiau sia jai Ta ry bai ir mū sų de le ga ci jai Mask vo je rei kė jo 
pri min ti Le ni no min tis apie tau tų ap si spren di mo tei sę 
ir ki tus da ly kus. Tu ri me pri si min ti tą lai ką ir ma ty ti, 
kad kul tū ra ir kar tais po li ti ka Le ni no pa var de ope ra vo 
ją prie šin da mos dog ma tiz mui, sta li niz mui, kažko kiam 
su stin gi mui ir t. t. Žino ma, kad, šian die nė mis aki mis 
į vi sa tai žiū rint, – ką mes čia ge ra ga li me da bar pa
sa ky ti? Ži no ma, kad, to kio ti po kū ri nių tu rint, tu tu ri 
di des nę lais vę sa ky ti tai, ko ki tam ne leis tų sa ky ti, ką 
su stab dy tų cen zū ra, ki ti kon tro lės me cha niz mai, ir 
ne ma tau čia ko nors su dė tin ga. 

V. A.: Bet aš kal bu apie vi suo me nės „teis mą“. Mie
že lai tis buvo vi suo me nės nu teis tas. Mar cin ke vi čiu mi 
ne bu vo nė vie ną mi nu tę su abe jo ta.

P. M.: Pa mi nė jo te pa var dę, ku rią čia de rė tų pri min ti. 
Jūs tur būt skai tė te „Šiau rės At ėnuo se“ Mie že lai čio die
no raš čius. Niū rus, juo das de mo ra li za ci jos do ku mentas. 
Ten dažno kai mi ni mas išda vi kas M. Tas M. yra Mar
cin ke vi čius. Iš ei tų, kad Mar cin ke vi čius yra ka la mas 
ir iš kai rės, ir iš de ši nės, tik ar ga lė tų bū ti vie nu me tu 
tei sios abi pusės? 

V. A.: Ne gi no ri pa sa ky ti, kad Mar cin ke vi čius są mo
nin gai ap dai na vo Le ni ną tam, kad pas kui ga lė tų gra žiai 
ra šy ti apie Lie tu vos lem tį?

P. M.: Nežinau, bet jei gu ir taip, tai kas iš to?

V. A.: Bet tai yra pa tys ge riau si ei lė raš čiai apie Le ni
ną lie tu vių li te ra tū ro je. Tai fak tas. Taip ge rai dau giau 
nie kas ne pa ra šė. 

P. M.: Man, pa vyzdžiui, tie Mont vi los pla ka tė liai apie 
Le ni ną yra ge res ni, or ga niš kes ni. Te ro ris to su si ža vė ji
mas ki tu te ro ris tu...

V. S.: Su pran ta te, mes čia da bar kal bė da mie si iš trauk

JusTinO mArcinKEVičiAus dArnA
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si me vi sas juo das kor tas: ką jis pa sa kė apie Baž ny čią, 
kad pa ra šė apie Le ni ną, dar ką nors. Ir ta da pa ban
dy ki me at sa ky ti į klau si mą: ko dėl per mi nė tą  mi tin gą 
Vin gio par ke ar per pir mą jį Są jū džio su va žia vi mą (bu vo 
jį pra de dan tis žmo gus) ten sė din tiems at ro dė, kad čia 
vis kas na tū ra lu. Ko dėl ši tas žmo gus ti ko?

V. A.: Ma no klau si mas toks ir bu vo.

V. S.: Tur būt ga lė tu me ma ny ti, kad ir Mar cin ke vi čiaus 
kū ry bo je, ir el ge sy, ir nuo sta to se, ben dra vi me su žmo nė
mis bu vo ga na aiš kiai nu jau čia ma ju dė ji mo kryptis. Ir 
ta da vi siems vis kas at ro dė la bai na tū ra lu: ji aiškes nė ar 
ma žiau aiš ki, tie ses nė, ar slap čiau iš sa ky ta, – vis dėlto 
bu vo nu jau čia ma. Pri si min ki me Vik to ri jos Dau jo ty tės 
for mu luo tę: ne lais vos vi suo me nės lais vė. Lais vės bal
sas, lie tu višku mo bal sas, įsi ti ki ni mas, kad Lie tu va bus 
vals ty bė (per is to ri nes po eti nes dra mas), – vi sa tai bu vo. 
Įei na žmo nės, bū da vo, iš ta da dar Le nino pro spek to į 
Dra mos te at rą, ku ria me ei na spek tak lis „Min dau gas“ 
ar „Mažvy das“, skan duo ja žo dį „Lie tu va“, iš ei na į tą pa tį 
pro spek tą ir įsi vaiz duo ja, kad jie da lyva vo pa trio ti nė je 
ak ci jo je. Ar stip rus tas kū ri nys, ar sil pnes nis, ar su tar ta 
su is to ri ne tie sa is to ri ko žvilgs niu, ar ne, bet vi sa tai 
bu vo pa sa ky ta ir tai pa vei kė žmo nes.

E. R.: Pri tar da mas po nui Sven tic kui ir po nui Mor kui, 
no rė čiau pra tęs ti po kal bį pri dur da mas: jūs kal bė jo te 
ir apie mi nios vi sus va di na muo sius skan da vi mus. Ir 
tau ta, ir Lie tu va – la bai skam būs žo džiai. Bet ko dėl 
tiek žmo nių tai pri trau kia? To kiu at ve ju, ar ne bū tų 
ga li ma pri lygin ti, nors tai gal vėl gi nu skam bės ga na 
gru biai. Marcin ke vi čiaus po ezi ja iš tie sų yra to kios 
pat ver tės – tu riu gal vo je po pu lia ru mo pras me – kaip 
ko kie ho ros ko pai ar „Va ka ro žinios“. Vi si ho ros ko pus 
skai to, ir net gi di dieji skep ti kai kart kar tė mis juos at
si ver čia. Ir šia pras me, da bar jau at sa ky da mas į Vy to 
klau si mą dėl žmo nių, ku rie, tar si nie ko ne bū tų bu vę, 
ir to liau klau so si Mar cinke vi čiaus: la bai daug žmo nių 
(čia ir sa ve pri skir čiau), per daug žmo nių Lie tu vo je 
bu vo įtrauk ta į Mar cin ke vi čiaus kū ry bos erd vę. Vi sais 
pa vi da lais: nuo mo kyk li nės pro gra mos ir dra mi nės tri
lo gi jos, į ku rios pa sta ty mus eida vo tik riau siai daž nas 
iš mū sų, iki pa pras čiau sių po ezi jos va ka rų. Ir ta da... ar 
pri pa žin tum pats sau as me niš kai, kad Mar cin ke vi čius, 
pa si ro do, ta ve tar si ap gau di nė jo? Ta da iš tie sų žmo gus 
tu rė tų pa žvelg ti į sa vo są ži nę: tai ką aš ta da vei kiau? 
Dėl to, man re gis, dau gu ma pa pras čiau siai su si tai ko 
su ta si tu a ci ja, ku ri yra da bar. Ki ta ver tus, čia ten ka 
at sa ko my bė pa čiam kū rė jui, ku rį mes da bar va di na me 
Mar cin ke vi čiu mi. Ma nau, jis pui kiai nu tuo kia ir ma to, 
kad iš jo lau kia – sa lės, mi nios – au ten tiško žodžio. Ir 
šia pras me jis tu ri pri si im ti at sa ko my bę. Ne gi jis ma
nė, kad vi sas ši tas so vie ti nis ma raz mas tę sis am ži nai? 

Šitaip sa ky da mas, jis tar si iš ties pa smer kė vi sus pa
pras čiau siai ne tu rė ti jo kių vil čių.

V. A.: Man tru pu tį bai su, kad mes ir vėl per ei na me 
prie gy vo žmo gaus. Ta da tu rė tu me pri si min ti ir Vin cą 
Jus tą Pa lec kį Aukš čiau sio je Ta ry bo je 1989 m. ro dan tį 
pirš tu į „uo lą“ ir į „mū sų są ži nę“. Čia toks da ly kas, ku ris 
nu ves mus į šo ną. Šiuo at ve ju po li ti nė Mar cin ke vi čiaus 
veik la mums ne tu ri la bai rū pė ti. 

E. R.: Jo kū ry ba, jei ne kal bė si me apie žmo gų, yra 
iš ties tar si iliu zio nis to va ka ras, kai vi si su lai kę kvė
pa vi mą sė di sa lė je ir lau kia ste buk lo. O ste buk las yra 
pa pras čiau sia ran kų ma ni pu lia ci ja. Ir iš ties vi si iš ei na 
pa ten kin ti ir lai min gi.

P. M.: Jis vis dėl to yra po etas. 

V. A.: Bet žiū rė ki te, jau brė žia me skir tu mą tarp ge ro 
ir blo go, ak tu a laus ir at gy ve nu sio Mar cin ke vi čiaus, taip, 
kad tenka nu brauk ti Le ni ną, Pir čiu pius ir „Dvi de šim tą 
pa va sa rį“, „Pu šį, ku ri juo kė si“, anks ty vą ją po ezi ją; ky la 
klau si mas, ar toks sky ri mas tei sin gas? Jau Va len ti no 
bu vo pa sa ky ta, kad Mar cin ke vi čius yra la bai vien ti sas. 
O man ra my bės ne duo da Bra dū no de di ka ci ja Mar cin
ke vi čiui, kur Bra dū nas tie siai ra gi na Jus ti ną ne gie do ti 
švel ny bių, nes vi sa tai ta me kon teks te tur būt at ro do kaip 
di des nis me las, ne gu kal bė ti apie Le ni ną ir Par ti ją. Aš 
pa me nu, kaip tau tiš kai nu si tei ku sią Kau no vi suo me nę 
su prie ši no Mar cin ke vi čiaus dra mos, ypač „Min dau gas“: 
vie ni čia įžiū rė jo eg zis ten ci nį me lą, ki ti, at virkš čiai, 
aukš ti no kaip gi liai pa trio ti nį, tau tos są mo nin gu mą 
ska ti nan tį įvy kį. Klau si mas toks: ar iš tik rų jų ta Mar
cin ke vi čiaus – va din ki me ją hu ma nis ti ne ir pa trio ti ne – 
ly ri ka to kio mis są ly go mis bu vo au ten tiš ka. Juk mes iš 
po ezi jos rei ka lau ja me tam tik ro au ten tiš ku mo.

P. M.: Iš li te ra tū ros ne ga li ma nie ko rei ka lau ti...

J. S.: Kai aš bu vau ma žas, ti kė jau, kad ku ni gai ne mirš ta. 
Kai mo kyk lo je bu vau įsi my lė jęs Vin cą My kolai tįPu ti ną, 
man at ro dė, kad tas žmo gus nie ka da gy ve ni me ne tu rė
jo nei  tuš ty bės, nei egoiz mo, nei jo kių ki tų ydų. Tur būt 
ne ma ža da lis mū sų vi suo me nės – aš kal bė jau apie tą ra
šy to jo mi tą, ra šy to jąpra na šą – vi są lai ką ti ki kiek vie nu 
ra šy to jo žo džiu, nie kaip ne ga li įsi vaiz duo ti, kad ra šy to jas 
ga li ką nors blo ga sa vy je ne šio tis. Ypa tin go šva ru mo ir 
kil nu mo sie la. O pas kui pa ma tai, kad ta sie la ga li bū ti 
la bai ma ža ir la bai ri bo ta. Vie no miru sio po eto sū nus yra 
pa sa ko jęs apie sa vo tė vo die no raš čius. Ten kvai liau sios 
smul kme nos: su kuo ką gė rė, kuo už kan do ir pan. Jo kia 
nau jie na, kad amo ra lus žmo gus ga li pa ra šy ti ta len tin gą 
kū ri nį. Ta len to mįs lė... Ne vie no prana šu pa skelb to ra
šy to jo plunks ną ve džio jo la bai že miš ki mo ty vai. 
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V. A.: Ge rai, bet vis tiek tais lai kais: skai tai apie ge
ru mą, šir dį, Ko mu ni ją, pri li pu sią go mu ry, kve pian čius 
lau kus, ar klio akis. Man tie da ly kai kel da vo šleikš tu lį, 
nes ma tant vi są tą, tie są sa kant, mėš lą ap link, atro dė, 
kad tai yra ap si me ti nė ji mas ir, kaip sa ky da vo ko mu nis
tai, no ras ati trauk ti žmo nes nuo kla sių ko vos.

J. S.: Bet kaip ga li apie Ko mu ni ją, pri li pu sią go mu ry, 
kal bė ti, jei gu šalia mo ki niai už tą Ko mu ni ją net mu ša
mi. Tai kas ta da...

V. A.: Man juo kin giau sias įvy kis su Mar cin ke vi čiu mi 
bu vo tai, kad kai Kau no Ra mu vą traiš kė, tai žmo nės 
tu rė jo aiš kin tis, ko dėl bu vo de kla muo ja mas ir dai nuo
ja mas tas gar su sis ei lė raš tis. Ir jie sa kė, juk čia, gir di, 
Mar cin ke vi čius, čia iš spaus din ta, ir jiems at sakė: čia 
ki tas klau si mas. O jūs sklei džia te na cio na liz mą. Čia yra 
toks mo men tas: ir klau si mas, ar tai bu vo tik ra.

V. S.: Tik ra ar ne tik ra – tai jau ti kė ji mo ar pa si ti kė ji mo 
zo na. Čia ypa tin gų kri te ri jų nė ra, ga li įro di nė ti, aiš kin ti 
kiek no ri. Jei gu ko le gai at ro do, kad Mar cin ke vi čius ek vi
lib ris tas, tai taip ir at ro dys. Jei man taip ne at ro do, jei aš 
su vo kiu jį kaip daug su dė tin ges nį, kaž ką es min ga, rim ta 
sa vy je tu rin tį me ni nin ką, tai ne ga lė siu su tuo su tik ti. 
Ly giai taip pat lie tu viški dai na vi mai, tau ti niai, pa trio
ti niai, kai ku riais at ve jais ir bib li niai mo ty vai, – man jie 
at ro dė tik ri, aš jais ti kė jau, ir iki šiol ti kiu, nes kiek vie nas 
mes esam žmo gus, ir su tuo, ką skai tai ar ba gir di, ar ba 
su tin ki, ar ba ne su tin ki. Dėl „ho ros ko pų ly gio“ ir gi ne
su tik siu. Tai, ką ra šo Mar cin ke vi čius, yra pro fe sio na lu, 
įdo mu, žo dis lanks to si, te ka, yra įdo mių kom po zi ci nių 
spren di mų, kai ku rie žan rai bu vo jo grą žin ti į lie tu vių 
li te ra tū rą. Gal yra zo na, kurio je ga li bū ti iš sa ko mi skir
tin gi po žiū riai – tai jo ma si nio po pu lia ru mo pa slap tis. 
Jei gu ma si nis po pu lia ru mas, tai iš kart ky la min tis, kad 
gal pro fe si niu po žiū riu pa tai kau ja ma, pri si tai ko ma prie 
ba na les nių for mų ar pan. Bet čia, ma no su pra ti mu, yra 
ir po pu lia ru mas, ir meist rys tė. Tie po etai, ku rie ra šė 
pui kiai, bet eli ti nio, už da res nio po bū džio ly ri ką – jie ir gi 
ne re tai opo nuo ja Jus ti nui Mar cin ke vi čiui. Bet jų kū ry bos 
po bū dis ir yra toks, kad jie ne ga li bū ti ma siš kai po pu
lia rūs, jiems net to ir ne rei kia. Ka dan gi esu pas ta ro sios 
jo kny gos „Die nos dro bu lė“ ati dus skai ty to jas, ga lė čiau 
sa ky ti (bent jau pats sau ty liai pa sa kiau), kad ne daug 
mū sų po etų, su lau kę to kio gar baus am žiaus, su ge bė jo 
pa ro dy ti ką nors nau ja, pa ro dy ti sa vo kū ry bi nę jė gą. 
Pri si mi niau Pu ti no vė lyvą ją ly ri ką, Al bi ną Žu kaus ką 
ir da bar – Mar cin ke vi čius.

P. M.: Gal grįž ki me prie vi suo me nės, ku riai bū tent 
to kia vi di nė po eto kon struk ci ja yra pa ti pa ran kiau sia 
ir švel niau siai ku te nan ti. Ko vi suo me nė iš ši tų mo no
to niš kų už kei ki mų ti ki si sau?

V. A.: Prie ši to gra žaus klau si mo no rė čiau pri dur ti su 
juo su si ju sį. Mes čia tu ri me to kių at si tik ti nių apgrai
bų, kaip jau ni mas ver ti na XX a. ra šy to jus. Tur būt kad 
jau ni mui (ir kiek man pa čiam ten ka su juo su si dur ti) 
Mar cin ke vi čius be veik ne be eg zis tuo ja. Keis tas da ly kas, 
nes mo kyk lo je mo ky to jų mei lė jam nė kiek ne iš blė su si. 
Tuo vi sai ne se niai įsi ti ki nau vie no je pro vin ci jos mo
kyk lo je: mo ky to ja pa šo ko ir iš kar to sako – ko dėl pas 
mus ne at va žiuo ja Mar cin ke vi čius? Kaip koks Ka lė dų 
Se nis. Ki ta ver tus, jis so cia liai nie kaip ne nu stum tas, 
lie ka pri pa žin tas, ga vo vi sas įma no mas pre mi jas, or
di nus, var dus, vi sų par ti jų ir pre zi den tų my li mas ir 
ger bia mas. Jau no ji kar ta Ais tį ži no, Braz džio nį ži no 
(nors daug kas ne mėgs ta, nes at ro do kle ri ka liš kas po
etas, bet ži no ir net gi skai to), ką ir kal bė ti apie Ny ką
Ni liū ną ir, aiš ku, Škė mą, ku ris yra die vai tis, nors ši to 
aš  ne su pran tu. O štai Mar cin ke vi čius kaž kur iš tir po. 
Klau simas toks: ar pa ti vi suo me nė kei čia si ir jis jau 
ne be įdo mus kaip ne be ten ki nan tis nau jų jos po rei kių, 
ar čia kaž kas ki ta? 

V. S.: Ma to te, to kias te zes rei kia pa grįs ti ap klau so
mis... Be je, kul tū ros so cio lo gi jos be veik ne tu ri me.

V. A.: Mes tu ri me tru pu tį Vil niaus uni ver si te to stu
den tų ap klau sų, tai iš jų.

V. S.: Gal ga lė tu me sa ky ti, kad ne ma ža da lis in ter ne to 
sve tai nių lan ky to jų yra jau ni mas. Per nai spa lio 11 d. 
„Del fi“ sve tai nė je bu vo pa teik tas klau si mas – ku ris iš 
lie tu vių ra šy to jų ga lė tų pre ten duo ti į No be lio pre mi ją? 
At sa kė 2651 lan ky to jas, 44% jų nu ro dė po etą, apie ku
rį mes da bar kal ba me, o ar ti miau sias jo konkurentas 
surinko apie 14%...

P. M.: Mes ki me žvilgs nį ki ta pus mū sų dar že lio 
tvo ros. Ar ras tu me ana lo gų len kų kul tū ro je? Ši juk 
vi są sa vo nau ją ją is to ri ją spur dė jo po su ki li mi nė mis 
ap lin ky bė mis ir ne pra ra do veržlu mo. Ar ba štai ru sų 
kul tū ra. Ten ai bė to kių su si dve ji nu sių per so na žų. 
Mi chai las Bul ga ko vas tuo pat me tu ra šė pje sę Sta li no 
še šias de šimt me čiui ir po draug – pas ku ti nius „Meist ro 
ir Mar ga ri tos“ sky rius.

V. A.: Didesnis dviveidis buvo Jevtušenka. Funkciškai 
Mar cin ke vi čius gal ir yra lietuviškas jo analogas, bet 
ne pa ly gin ti gar bin ges nis žmogus. Nors ana lo gas vi siš
kai tin ka mas. Len ki jo je toks gal būt bu vo Ja rosùawas 
Iwas zkie wiczius, be je, la bai ta len tin gas rašyto jas. Bet 
tie ana lo gai tepa  sa ko – kiek vie niems sa vaip blo gai. 
Bet aš no riu Va len ti no kaip eks per to to kio da ly ko pa
klaus ti: ar so vie tų lai kais Mar cin ke vi čius kur nors yra 
pa de monst ra vęs hu mo ro, sa ty ros ar ba iro ni jos ap raiš kų. 
Da bar tai jis kaž ką iš spaudžia, o kaip tuo met? 

JusTinO mArcinKEVičiAus dArnA
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V. S.: Ras tu me tuo se ei lė raš čių rin ki niuo se, ma tyt, 
vis ko. Net ir ab sur do ga lė tu me ras ti maž daug Če koslo
va ki jos įvy kių lai ko tar piu. Nors iro niš kų spal vų gal dau
giau pas ta rų jų lai kų kū ry bo je. Bet jis la biau rimtuo lis, 
ne gu ga lin tis lais vai pa juo kau ti ar įgel ti žmo gus. 

P. M.: Man at ro do, kad dau giau sia tos pa gei dau ja mos 
iro ni jos ra si me „Pu šy je“. Ji pa ra šy ta leng vai, net ne vi sai 
rim tai. Čia jos pri va lu mas. Pa vaiz duo to ji re a ly bė bu vo 
kur kas juo des nė, niū res nė. O Jus ti nas Mar cin ke vi čius 
iš jo su meist ra vo to kį lėk tu vė lį iš plo nų vie ly čių ir pa
pi ro si nio po pie riaus. Pa vaiz duo tie ji „Pu šy je“ ki ke no 
ją skai ty da mi. Pa gal se ki mo ir kvo tų me džia gą bū tų 
bu vę ga li ma su kurp ti ką nors pa na šaus į Ko če lo vo „Ko 
gi tu no ri?“.

V. A.: Bet ta da bū tų bu vę blo gai. Ta da to kia kny ga 
ne bū tų ta pu si kla si ki ne iš raiš ka, pa sa ky siu po zi ty viai, 
tos snieč kiš kai bra zaus kiš kos li ni jos, ku ri da bar taip 
po li ti zuo ja ma, ku rią, kaip mi nė jau, ypač mė go eks ploa 
tuo ti KGB: mes ne tu ri me da ry ti to kių klai dų, siek ti 
ne pri klau so my bių, rei kia elg tis gud riai su Mask va, 
lie tu viams svar biau sia iš lik ti tau ta, o Mask va vis tiek 
trans for muo sis. Pats tur būt ir gi esi iš jų taip gir dė jęs... 
Bet čia ne vi sai ta te ma. Tik rai la bai ge rai pa da ry
ta kny  ga. Vis dėl to so vie tų val džia da rė di de lių klai dų. 
Jie nega lė jo ki taip, nes vis dėl to bu vo mas to don tai ir 
žmo gėd ros. Jei gu bū tų lai kę si to kios li ni jos, jie dar de
šimt me tų vir šaus bū tų tik rai iš tem pę.

V. S.: Pra tęs da mas vie ną čia pa sa ky tų mo ty vų, pa sa
ky čiau, kad Mar cin ke vi čius yra la biau ko vo to jas „už“, 
ne gu „prieš“. Jo kū ry bo je ra di ka lu mo ras tu me ne daug. 
Tie da ly kai, ku rie, jūs sa kė te, er zi na – ge ru mo, at jau tos, 
su pra ti mo mo ty vai, – jie yra cha rak te ry je. Toks ši tas 
žmo gus. Da bar vis ką su ba na lin siu, bet Mar cin ke vi čius 
pa pras tai žiū ri taip: štai žmo gus, šit pa da rė jis ir tą, ir 
aną, bet aš jį ap ka bi nu su vi sa kuo. Mes kal bė da mi pri
si mi nė me įvai rius kū ri nius, o jis tur būt lin kė tų mums 
ap rėp ti vis ką, – bet tam tik ra me lai ke, tam tik ro mis są
ly go mis, ir tas są ly gas ap ka bin ti, ir ta da jau kal bėti. 

Dar svar bus ben druo me nišku mas. Jis yra iš ben druo
me nės, iš pra ei ties, tra di ci jų at ei nan tis. O šiaip, – mes 
kal ba me apie me ną. Man įdo miau sia štai kas – kai 
kalba me apie me ną ir vi suo me nę, ga lu ti nių at sa ky mų 
nė ra. Ir kai su gre ti na me su ko kiais po li ti kais, ku rių 
var dai čia bu vo pa mi nė ti, tai ver čia ma ne sa ky ti: ne, 
čia nė ra taip pa pras ta. 

P. M.: Pa grin di nė lie tu vių li te ra tū ros (ir na cio na linės 
są mo nės) opo zi ci ja: „kai mas–dva ras“. Taš kai A ir B. 
Am ži ni, at ran da mi vi sais lai kais. Mū sų die no mis taš
ku B yra ta pu si Eu ro pa. O ap ta ria muo ju lai ko tar piu 
„dvaro“  funk ci jas vyk dė CK. Jus ti nas Mar cin ke vi čius 
yra kelei vis, už si bu vęs „dva re“, be si il gin tis „kai mo“ (šiuo 
at veju – Lie tu vos). Jis ir da bar jos il gi si, my lė da mas. Ši 
mei lė – abi pu sė. Tik tiek.

V. A.: Pa bai gą la bai tin ka mą pa siū lė te. Tad, Ju liau, 
trum piau siai kal bė jai, dau giau klau sei si, tai pra šom 
bai gia mą jį žo dį.

J. S.: Gal aš pri mi ty viai mąs tau, bet man no rė tų si, 
kad ra šy to jas, jei gu jis jau skel bia mas „tau tos są ži ne“, 
tik rai bū tų tie sos, tei sin gu mo, jaut ru mo, są ži nin gu mo 
eta lo nas. Ir kai gal vo ju, kas dau giau lie tu vių li te ra
tū rai pel nė: ar Kri vic kas, ar Ku bi lins kas, tai vis dėl to 
ma nau, kad Kri vic kas, ku ris ne iš sklei dė sa vo ta len to, 
bet li ko iš ti ki mas są ži nei. Ne ži nau, ne no riu kal tin ti 
Mar cin ke vi čiaus ir ne tu riu jo kios tei sės to da ry ti. Bet 
ne ti kiu tuo jo no ru ap ka bin ti vi sus, kai jis anais me tais 
tar si ne ma tė, kas yra au kos ir kas bu de liai. Ra šy to jai, 
ku riuos ga lė čiau va din ti „tau tos są ži ne“, ar ba žu vo, ar ba 
at si dū rė ka lė ji muo se, ar ba emig ra vo, ar ba ty lė jo. 

E. R.: Nie ko pik ta ne no rė da mas pa sa ky ti, pa bai go je 
tu riu pri pa žin ti, kad iš ties yra pui kių ei lė raš čių, ir kai 
ku rie tie siog ža vi, tik jie daug anks čiau ma no skai ty ti. 
Tik ma ne la biau siai as me niš kai, kaip skai ty to ją ir kaip 
pi lie tį, su krė tė jo kaip tau tos są ži nės sta tu sas. Ne gir
dė jau, kad bū tų kur nors vie šai pa neig ta. Nes kai taip 
sa ko ma, tai tie siog griau na ma vi sa ver ty bių sis te ma. 
Jis ne sy kį yra sa kęs, kad yra la bai reik lus žmo gui, 
tai no rė čiau, kad kaip man, taip bū tų ir kiek vie nam iš 
mū sų, ir pats sau reik lus.

P. M.: Su ta rė me dėl vie no: Jus ti nas Mar cin ke vi čius – tai 
rašto vy ras, at sto vau jan tis epo chai, kai vi suo me nė be  sai ko 
pa si ti kė jo spaus din tu žodžiu, sa vaip jį sak ra li za vo. Kny gai 
bu vo pri pažin tos be maž Šven to jo Rašto tei sės... 

V. A.: O ar tau nė ra keis ta, kad toks pa si ti kė ji mas 
bu vo me lo epo cho je?

P. M.: Kar to ju, kad tai jau vi suo me nės pro ble ma. 

V. A.: O mūsų? 
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tema: marcINkeVIčIauS feNomeNaS

lAKŠTin GA lOs BAl sO nOs TAl Gi JA

Nos tal gi ja yra sie los bū se na, apie ku rią, kaip ro do žo džio 
kil mė, pir mie ji pra bi lo An ti kos grai kai. Ta čiau su vo kė 
ją kiek ki ta reikš me nei ta, ku rią nu ro do da bar ti nis 
„Tarp tau ti nių žo džių žo dy nas“. Nos tal gi ja jiems reiškė 
ne tiek „tė vy nės il ge sį“ ar „il ge sin gą ide a li zuo tą pra ei ties 
pri si mi ni mą“1, kiek il ge sį pir map ra dės bū ties pil nat vės 
(plçrôma), vie ny bės su tuo, kas yra ana pus re gi mo jo 
daik tų pa sau lio. Tai me ta fi zi nė nos tal gi ja, grai kų įsi
ti ki ni mu, su da ran ti žmo gaus eg zis ten ci jos pa grin dą. 
Ar ne bus taip, kad da bar ties žmo gus yra už mir šęs šią 
pa ma ti nę bū se ną? Kad jis ne be jau čia pir map ra dės bū
ties pil nat vės il ge sio? Ar ne šį de fi ci ti niu ta pu sį il ge sį 
turė jo ome ny je Mar ti nas Hei deg ge ris, kal bė da mas apie 
„būties už marš tį“ ir sa vo fi lo so fi ja ieš ko da mas iš ei ties 
iš tuščio blaš ky mo si iner tiš ko je kas die ny bė je į bū ties 
pa slap tin gu mo nu tvieks tą au ten tiš ką eg zis ten ci ją? 
Ga li ma klaus ti ir ki taip: kas yra to ji neme ta fi zi nė nos
tal gi ja, ku ri, užuot at vė ru si pir map ra dę bū ties pil nat vę, 
pa lie ka žmo gų blaš ky tis ne au ten tiš ko je ir iner tiš ko je 
kas die ny bė je? To liau ir kal bė siu apie vie ną neme ta fi zi
nės nos tal gi jos ap raiš kų, ku rią mi nė tas žo dy nas nu sa ko 
kaip „il ge sin gą idea li zuo tą pra ei ties pri si mi ni mą“.

Žvel giant į po to ta li ta ri nę, po ko mu nis ti nę Lie tu vos 
vi suo me nę, ga li ma kon sta tuo ti jo je esant gy vą ide a
li zuo tos, chro no lo giš kai ir psi cho lo giš kai ne to li mos 
pra ei ties il ge sį. Tai so vie ti nių lai kų nos tal gi ja, ku rią 
iš gy ve nan ti po so vie ti nė vi suo me nė, užuot da bar ty je 
at si vė ru si pir map ra dei sa vo is to ri nės eg zis ten ci jos pil
nat vei, klai džio ja „bū ties už marš ty je“, t. y. ne au ten tiš
ko je ir iner tiško je, į pra ei tį psi cho lo giš kai orien tuo to je 
tar sitik ro vė je. Šios nos tal gi jos ap raiš kų ga li ma ap tik ti 
Lie tu vos vie ša jame  gy ve ni me. An tai 2003 m. va sa rio 
mėn. per vie nos TV lai  dos su reng tą ap klau są į klau si mą 
„Ar gy ven ti prie so vie tų bu vo ge riau?“ tei gia mų žiū ro
vų at sa ky mų būta ko ne pus an tro kar to dau giau ne gu 

ne igia mų. Kon kretes nis pa vyz dys – 2002 m. gruo džio 
mėn. vy kęs Lie tu vos ra šy to jų są jun gos su va žia vi mas, 
ku rio me tu Jus  ti nas Mar  cin ke vi čius pa skelb tas ge riau
siu XX a. lie tu vių ra šyto ju. 

Pa sak ki to, „Psi cho lo gi jos žody no“, nos tal gi ja – tai iš 
es mės emo ty vus, o ne kri tiš kai re flek ty vus san ty kis su 
is to ri ne re a ly be2. Ga li ma sa ky ti, kad ją iš gy ve nan tysis 
ir gi re mia si emo ci jo mis, t. y. jo po žiū ris į pra ei ties, o ir į 
da bar ties gy ve ni mą yra ne ra cio na lus ir ne kri tiš kas. Tad 
ne ste bi na, kad to kį žmo gų pik ti na ra cio na li so vieti nės 
pra ei ties ar so viet me čio ste re o ti pų įsi ki bu sios dabar ties 
kri ti ka. Ir prie šin gai: so viet me čio be si il gin ti są mo nė, 
pra si lenk da ma su bet ko kia ra cio na lia kri ti ka, yra lin ku
si (ju bi lie ji niais mi nė ji mais, ap do va no ji mais, ge riau sio jo 
sta tu sais) ne to li mą pra ei tį at kel ti į da bar tį. 

Ar gi ne to kio nos tal gi jos jaus mo ve da ma bei re lia
tyvin da ma ver ty bių ska lę, (po)so vie ti nė są mo nė an ti
no miško je soc re a liz mo li te ra tū ro je vis dar ma to tai, ką 
anuo met jo je ma tė ar bu vo pri vers tas ma ty ti kri ti kas 
Jo nas Lan ku tis: „[p]oetai su Edu ar du Mie že laičiu prie
ša ky je pra bi lo lakš tin ga lų bal sais, no ve lis tai ra šė apie 
sau lė tas šyp se nas, ro ma nis tai pro jek ta vo sa vo hero
jams ne mato mus sva jo nių laip tus į dan gų [...]“3. Ta čiau 
kri tiš kai re flek tuo jant soc li te ra tū rą pa brėž ti na, kad 
ne ma žos jos da lies idė ji nė me ni nė ver tė – ra fi nuo tai 
dvi pras mė. Iš tie sų soc re a lis ti nės li te ra tū ros kū rė jai 
kal bė jo lakš tin ga lų bal sais ar ra šė apie sau lė tas šypse
nas. O tai ga li reikš ti ir: kū rė pro so vie tiš kus, me ni niu 
ir idė ji niu požiū riu men ka ver čius kū ri nius, ku riems, 
kri  tiš ku li te ra tū ro lo gės Ele nos Ba liu ty tės pa ste bė ji mu, 
tė ra bū din ga vien te le o lo gi nė ma ni pu lia ci nė funk ci ja 
„keis ti skai ty to jo są mo nę ta ry biš ku mo lin kme“4. So vie ti
niams lai kams jau čia ma nos tal gi ja ro do, kad ši funk ci ja 

aPie (ne)Vi liO JAn TĮ  
(už)KAl BĖ Ji mĄ

Da lia Za bie lai tė

1 Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius: Alma littera, 2001, p. 517.
2 Psi cho lo gi jos žody nas, Vil nius: moks lo ir en cik lo pe di jų lei dyk la, 

1993, p. 189.
3 lan ku tis, J., Jus ti no Mar cin ke vi čiaus dra mi nė tri lo gi ja, Vil nius: 

Va ga, 1977, p. 17–18.
4 Ba liu ty tė, E., Lai ko įkai tė ir part ne rė: lie tu vių li te ra tū ros kri ti ka 

1945–2000, Vil nius: lie tu vių li te ra tū ros ir tau to sa kos ins ti tu tas, 2002, 
p. 69.

dAliA ZABiElAiTĖ (g. 1970) – filosofijos daktarė (2001), Vdu 
Filosofijos katedros lektorė.
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bu vo iš tie sų veiks min ga. Ta čiau drau ge aiš ku ir tai, 
kad šian dien bu vu siam soc li te ra tū ros my lė to jui ten ka 
ne leng vas dar bas – at ke rė ti są mo nę nuo ta ry biš ku mo, 
ku rį įsuo kė  įtai gūs lakš tin ga lų bal sai. Šis at ke rė ji mas 
ir reikš tų ne emo ty vaus ir kri tiš ko po žiū rio į to lai kotar
pio li teratū rą ga li my bę. Ga li my bę, Ba liu ty tės žo džiais, 
kves tio nuo ti soc re a liz mo teks tus kaip ne ką ki ta, o tik 
bu vu sias „li te ra tū ri nes bam bas“. 

Žvel giant ši taip, ver ta kves tio nuo ti ir kit ką: soc re a liz
mo teks tus kon stra vu sios bei juos var to ju sios so vie ti nės 
są mo nės ste re o ti pus. Tai ir mė gin siu pa da ry ti, rem da
ma si ke liais rep re zen ta ci niais so viet me čio li tera tū ros 
teks tais: Jus ti no Mar cin ke vi čiaus dra mi ne tri lo gi ja 
„Min dau gas“ (1968), „Ka ted ra“ (1971) ir „Mažvy das“ 
(1977). Ją įdo mu per skai ty ti tuo as pek tu, ku rį „Metme
ny se“ (1984) nu ro dė Vy tau tas Ka vo lis, pa ste bė jęs, kad 
šio ra šy to jo kū ry bo je ap tin ka me Lie tu vo je tur būt po
pu lia riau sią 1955–1970 m. są mo nin gu mo struk tū ros 
iš raiš ką. Tad užuot gi li nu sis į iš ei vi jo je ir pas mus 
prieš ta rin gai ver ti na mą tri lo gi jos me ni nę ver tę, ver ta 
pažiū rė ti, ar tik rai ir kaip jo je at si spin di bū din gi so vie
ti nės mąs ty se nos ste re o ti pai. 

TArP FAK TO ir FiK ci JOs

Dra mo mis „Min dau gas“, „Mažvy das“ ir „Ka ted ra“ plė
to da mas pa ly gin ti ne se ną lie tu vių dra ma tur gi jos (Vin co 
Krė vės, Ba lio Sruo gos, Vin co My ko lai čioPu ti no, Juo zo 
Gru šo ir kt.) tra di ci ją, jų au to rius ape liuo ja į lie tu vių 
is to ri nę sa vi mo nę. „Min dau gas“ skai ty to ją nu ke lia į 
Lie tu vos vals ty bės kū ri mo si lai kus XI II a., „Maž vy das“ 
pri me na pir mo sios lie tu viškos kny gos pa si ro dy mo XVI 
a. reikš mę, o „Ka ted ra“ kal ba apie dva si nio at si nau ji
ni mo sie kį ir su juo su si ju sius po li ti nius įvy kius (1794 
m. su ki li mą) XVI II a. Lie tu vo je. So vie ti niais lai kais, 
kai tiks lin gai griau ta is to ri nė lie tu vių sa vi mo nė, kal
bė ji mas šio mis te mo mis reiš kė sa vo tiš ką prie ši ni mą si 
is to ri nės sa vi mo nės de struk ci jai. Sun ku ne pri tar ti 
au to ri te tin gam Vik to ri jos Dau jo ty tės pa ste bė ji mui, jog 
pa si rink da mas is to ri nę te ma ti ką „Mar cin ke vi čius at li ko 
di džiu lį dar bą su da bar tin da mas žmo nė se is to ri jos jaus
mą“5. Mat jį su da bar tin ti reiš kia – žmo gaus ar tau tos 
eg zis ten ci jo je at ver ti gel mės mat me nį, pri ar ti nant šią 
eg zis ten ci ją prie vals ty bin gu mo, na cio na li nės kul tū
ros ir kal bos iš ta kų. Tai gi ir stip rin ti tau tos vals ty bi nį 
są mo nin gu mą. Ta čiau ko mu nis tų lai kais to kio dar bo 
pras mė ir ver tė ne ma ža da li mi pri klau sė nuo to, kaip tas 
su da bar ti ni mas bu vo at lie ka mas. Kaip Mar cin ke vi čius 
teks tu a li za vo is to ri nius fak tus? Tai yra ar li ko la biau 
iš ti ki mas fak ti nei tik ro vei, ar vei kiau pa si tel kė lais vą 

iš mo nę? Kaip in ter pre ta vo per so na žais pa si rink tą sias 
is to ri nes as me ny bes? Pa ga liau ko kia bu vo pa ties kū rė jo 
po zi ci ja so vie tų režimo atžvil giu?

Tri lo gi jos he ro jai aiš kūs – ka ra lius Min dau gas, Mar
ty nas Maž vy das, Vil niaus ka ted ros ar chi tek tas Lau ry
nas Stuo kaGu ce vi čius. Skai tant dra mas aiš kė ja, kad 
jie čia įpras min ti kaip lie tu vių tau tos vals ty bin gu mo, 
raš ti jos ir dva si nės kul tū ros pir ma vaiz džiai, t. y. kaip 
orien ta ci niai pa vyz džiai, tuo me ti nį skai ty to ją tu rė ję 
įga lin ti ne tik pa žin ti pra ei tį, bet ir ati tin ka mai elg tis 
dabar ty je. Kaip dra mų vei kė jai po li ti nių ir re li gi nių 
pra ei ties prieš ta ra vi mų kon teks te kū rė vals ty bin gu
mą bei tauti nę kul tū rą, taip šiuos da ly kus sa vi to je 
so viet me čio ap linko je tu rė tų kur ti skai ty to jas. Ta čiau 
ar vien tai reiš kia is to ri nę as me ny bę in ter pre tuo ti kaip 
sek ti ną pir ma vaiz dį? 

Pa na šų klau si mą sa vo is to ri jos fi lo so fi jo je dar XIX a. 
kė lė Fried ri chas Niet zsche. Jo tei gi mu, tau tos san tykis 
su sa vo is to ri ne pra ei ti mi es ti tri ly pis, o tą tri ly pumą ati
tin ka trys is to ri jos rū šys: an ti kva ri nė, mo nu men ta lio ji ir 
kri ti nė. Kri ti nį ir mo nu men ta lų jį po žiū rį ski ria es mi nis 
bruo žas: bū tent ant ra jam bū din ga in ter pre tuo ti pra ei tį 
ieš kant jo je rei ka lin gų pa vyz džių, ku rių ne ga li ras ti tarp 
am ži nin kų da bar ty je6. Ko ge ro, pa na šia in ten ci ja va do
va vo si dra mi nės tri lo gi jos au to rius. Mo nu men ta lu sis 
po žiū ris į pra ei tį, įga li nęs neam ži nin ką, t. y. neso viet
me čio as me ny bę iš kel ti kaip orien ta ci nį pa vyz dį, at vė rė 
sa vo tiš ką ne su si ta pa ti ni mo su so viet me čiu ga li my bę. Šia 
pras me mo nu men ta lio ji pra ei ties traktuo tė anuo me ti nio 
re ži mo są ly go mis gal ir vai di no po zi tyvų vaid me nį. Bet 
at krei pus dė me sį į tai, kad, pa sak Niet z sche’s, mo nu
men ta lu sis po žiū ris iš es mės yra ne kritiš kas, ga li ma 
klaus ti: ko kią funk ci ją at li ko ne kri tiškas is to ri nės as
me ny bės pa ver ti mas di dži ą ja paska ta dabar čiai? Ir ar 
ne bu vo taip, kad ne kri tiš kas san ty kis su pra ei ti mi reiš kė 
ir ne kri tiš ką san ty kį su so vie ti ne tik ro ve?

Kaip ži no ma, is to ri nė se dra mo se san ty kis tarp is to ri jos 
šal ti nių duo me nų ir me ni nės jų in ter pre ta ci jos ga li bū ti 
įvai rus. Tai lei džia pa ti is to ri nė dra ma – for maliai tar
pi nis tarp is to ri jos ir li te ra tū ros žan ras, ku rio rėmuo se 
vie nas ra šy to jas sie kia lais ves nių, ki tas – griež tesnių 
fak ti nės me džia gos me ni nių api ben dri ni mų. Šiuo at
žvil giu Mar cin ke vi čiaus „Min dau gas“ (1968) ir ski ria si 
nuo Vin co Krė vės „Min dau go mir ties“ (1935). Nag ri
nė damas Mar cin ke vi čiaus tri lo gi ją, Lan ku tis pa ste bi, 
jog čia re mia ma si ben driau siais is to ri jos šal ti nių duo
me ni mis. Tą pa tį kal ba ir pats ra šy to jas: „Ne lai kau jų 
is to ri nėmis dra mo mis. Tai grei čiau dra mos ar po emos, 
be si re miančios is to ri ne me džia ga, tos me džia gos pa gal ba 
at sklei džian čios žmo gų ir jo pro ble ma ti ką. [...] To dėl, 

5 dau jo ty tė, V., „is to ri nė dra ma ir is to ri nė sa vi mo nė“, in: XX am žiaus 
lie tu vių li te ra tū ra, Vil nius: lie tu vių li te ra tū ros ir tau to sa kos ins ti tu tas, 
1994, p. 317.

6 niet zsche, F., „Vom nut zen und nach teil der His to rie für das le-
ben“ in: niet zsche, F., Wer ke in drei Bänden, Bd. 1, Köln: Köne mann 
Ver lags ge sel lschaft mbH, 1994, s. 166.
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res tau ruo jant epo chą ir žmo nes, ne sy kį te ko va do vau
tis ana lo gi ja, pa si rem ti in tui ci ja, fan ta zi ja“7. Iš tie sų 
is to ri nių dra mų kū rė jas – ne is to ri kas, tad ir ne įpa rei
go tas lai ky tis fak tų ir in ter pre ta ci jų tiks lu mo. Ta čiau, 
se kant Niet zsche, už au to riaus žo džių, ku riais sa ko si 
pir meny bę tei ki ąs ana lo gi jai ar lais vai iš mo nei, įmanu 
įžvelg ti mo nu men ta lio jo po žiū rio į is to ri ją ap raiš ką. 
Pa sak Niet zsche’s, bū tent šiam po žiū riui, pra ei tį in ter
pre tuo jan čiam kaip pa ska tų šal ti nį, bū din ga ten den ci ja 
iš krai py ti ar pa gra žin ti fak ti nę tik ro vę, ją su ar ti nant 
su lais va iš mo ne ar mi ti ne fik ci ja8. Jei Niet zche šį mo
nu men ta lio jo po žiū rio as pek tą su vo kė kaip pa vo jų, tai 
so viet me čiu šis as pek tas tuo ir bu vo pa ran kus, kad 
at vė rė tą is to ri nių dra mų na ra ty vo per spek ty vą, ku ri 
įga li no spe ci fi niais tiks lais gra žin ti ar iš krai py ti is to ri nę 
pra ei tį. Tiks liau – per spek ty vą, de ran čią su pro pa gan
di ne soc re a liz mo stra te gi ja.

Pro pa gan di niams soc re a liz mo tiks lams sa vaip tar na
vo ir ofi cia li is to ri nė li te ra tū ra, ku ria so viet me čiu tik 
ir te ga lė jo rem tis no men kla tū ri nis ra šy to jas. Tiks lia 
Al vy do Nik žen tai čio for mu luo te, tuo met „is to riog ra fi
jo je do mi na vo pa grin di nis mark sis ti nės is to riog ra fi jos 
prin ci pas, t. y. vi sa is to ri ja bu vo ver ti na ma kla sių ko vos 
po žiū riu, daug dė me sio čia ski ria ma ir gru biai at eis ti nei 
pro pa gan dai“9. Tad dra mi nė je tri lo gi jo je, ko ge ro, ir gi 
ran da me ne ką ki ta, o tik so vie ti nės is to ri nės li te ra tū
ros ir taip su fal si fi kuo tos Lie tu vos is to ri jos dar vie ną, 
au to riaus vaiz duo tės žais mo įkvėp tą, fal si fi ka ci ją. 

Jos ryš kūs mo men tai yra „Min dau go“ ir „Ka ted ros“ 
siu že to bran duo lį su da ran tys iš gal vo ti „mei lės tri kam
piai“: Min dau go–Vis man to–Mor tos ir Lau ry no–Ma
sals kio–Ie vos mei lės li ni jos. Pats au to rius pa žy mi, kad 
ar chi tek to Lau ry no as me ny bė „yra kiek pri temp ta“ prie 
„Ka ted ro je“ spren džia mų pro ble mų. Prie šios au to riaus 
pa sta bos ga li ma pri dur ti sa vą: iš kreip tai nu švies ta 
ne tik Lau ry no, bet ir vys ku po Ma sals kio as me ny bė, 
„Ka ted ro je“ funk cio nuo jan ti kaip sche ma tiš kas ir ide
o logi zuo tas blo gio įsi kū ni ji mas. Ta čiau ar fal si fi kuo ta 
is to ri nė as me ny bė ga li bū ti sek ti nas pir ma vaiz dis po
zi ty via pras me? Ko ge ro, ne. Mat, iš krai pant is to ri nę 
as me ny bę, ji pri ar ti na ma prie mi ti nės fi gū ros, idant 
tar nau tų ide o lo gi niams soc re a liz mo tiks lams, užuot 
auten tiš kai ir po zi ty viai su da bar ti nus is to ri jos jaus
mą. Už is to ri nių fak tų ar as me ny bių ide o lo gi zuo tos 
fal si fi ka ci jos sly pin čią ne ga ty vią reikš mę to ta li ta riz mo 
ty ri nė to ja Han nah Arendt nu sa ko taip: „nuo la ti nio ir 

to ta li nio tie sos pa kei ti mo me lu re zul ta tas yra ne tas, 
kad melas pri ima mas kaip tie sa, o tie sa kaip me las, o 
tas, kad su nai ki na mas tas su ge bė ji mas, ku rio dė ka mes 
at si ve ria me re a liam pa sau liui [...]“10. Bė da ne tik ta, kad 
is to ri nių dra mų ar so vie tinės is to riog ra fi jos skai ty to jas 
pa ži no ne is to ri nę tie są, o istori nį me lą, bet ir ta, kad, 
tie są keis da mi me lu, šie teks tai nai ki no su ge bė ji mą 
at si ver ti re a liam pa sau liui. Nū   die nos sen ti men tai so
vie ti niams lai kams, ko ge ro, ir gi reiš kia vi suo me nės 
da lies ne suge bė ji mą at si ver ti re a liam pa sau liui: jam 
ne at si ve ria ma, nes ne ma to ma skir tu mo tarp to, kas 
šia me pa sau ly je yra tie sa, o kas me las.

(nE)HE rO JiŠKA ETi KA

Mi nė tą ma ni pu lia ci nę funk ci ją tri lo gi jo je at lie ka 
į akis ypač krin tan tys mo nu men ta lia jam po žiū riui į 
is to ri ją bū din gi dirb ti niai efek tai. Vie nas jų – ko ne 
au to destruk ci ja virs tan ti XI II, XVI ar XVI II a. is to ri
nių per so na žų fi lo so fi nė me di ta ci ja. Tai anaip tol nė ra 
tri lo gi jos au toriaus ino va ci ja. Is to ri nių per so na žų fi lo
so fi nės me  di ta ci jos sce no mis ra šy to jas vei kiau „pra tę
sia vie ną svar biau sių po eti nės lie tu vių dra ma tur gi jos 
tra di ci jų – su kon cen truo ti dė me sį ne į iš ori nius, siu že tą 
su da ran čius įvy kius, bet į vei kė jų min tis ir iš gy ve ni mus, 
ku riuos šie įvy kiai su kė lė“11. 

Au to ref lek sy vią, fi lo so fiš kai me di ta ci nę ir tur būt 
ne tik lie tu vių dra mos per so na žams, bet ir ap skri tai 
mūsų men ta li te tui bū din gą sa vy bę įkū ni ja ka ra lius 
Min dau gas, kai dra mos pa bai go je sė di prie mo li nio 
Lie tu vos ma ke to ir mąs to. Dra mos vei kė jas Se nis, sim
bo li zuojan tis bū ties iš min tį, sa ko: „O man at ro do – tu 
esi lai min gas, / Kai sė di taip, pa rė męs ran kom gal vą, / 
Prie sa vo „Lie tu vos“ ir kai gal vo ji / Kaž ką svar baus ... 
Tik riausiai apie ją“ (MN 100). Čia bū tų ga li ma įžvelg ti 
ana lo gi ją su Rū pin to jė lio fi gū ra. Pa gal šią ana lo gi ją 
Min dau gas tu rė tų sim bo li zuo ti trans cen den ci jos in
tui ci ją bei gi lų liū de sį dėl že miš kos eg zis ten ci jos kan
čių12. Ta čiau Senio  (bū ties iš min ties) pa tiks li ni mas: „O 
man at ro do – tu esi lai min gas, / Kai sė di taip, pa rė męs 
ran kom gal vą“ to kią re li gi nę in ter pre ta ci ją kaip tik ir 
griau na. Bet ir toks, ne re li gi nis, Min dau go mąs ty mo ak
tas iš reiš kia bū din gą lie tu vio bruo žą – pu siau emo ci nį, 
pu siau ra cio na lų mąs ty mą apie kaž ką svar baus. Bū tent 
tai, apie ką mąs to mąs tan ty sis sub jek tas, jis var gu ar 
ga lė tų aiš kiai įvardy ti. Jis mąs to kon kre tų tik ro vės 

7 mar cin ke vi čius, J., Die no raš tis be da tų, Vil nius: Va ga, 1981, p. 
65–66. To liau bus ci tuo ja ma nu ro dant pus la pio nu me rį ir lai kan tis šių 
san trum pų: DN: Die no raš tis be da tų; MN: Min dau gas, in: mar cin ke vi-
čius, J., Dra mos, Vil nius: Va ga, 1978; MA: Mažvy das, in: mar cin ke vi čius, 
J., Dra mos, Vil nius: Va ga, 1978; KA: Ka ted ra, in: mar cin ke vi čius, J., 
Dra mos, Vil nius: Va ga, 1978. 

8 niet zsche, F., op. cit., s. 170.
9 nikžen tai tis, A., Vy tau to ir Jo gai los įvaiz dis Lie tu vos ir Len ki jos 

vi suo me nė se, Vil nius: Ai dai, 2002, p. 92.
10 Arendt, H., Tarp pra ei ties ir at ei ties, iš an glų k. ver tė Ar vy das Šlio-

ge ris, Vil nius: Ai dai, 1995, p. 284.
11 sa mu lio nis, A., „dra ma tur gi jos ir po ezi jos san kryžoje“, in: Kū

ry bos stu di jos ir in ter pre ta ci jos: Jus ti nas Mar cin ke vi čius, sud. Jurga 
Katkuvienė, Vil nius: Bal tos lan kos, 2001, p. 178.

12 Krikš čio niš ko sios iko nog ra fi jos žody nas, sud. da lia ra mo nie nė, 
Vil nius: dai lės aka de mi jos lei dyk la, 1997, p. 275–276.

aPie (ne)Vi liO JAn TĮ (už)KAl BĖ Ji mĄ
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dA liA ZA BiE lAi TĖ

tu ri nį nai ki nan čio mis abst rak ci jo mis (plg. Maž vy das: 
„Die ve ma no, / Tai kur aš vi sas, kam aš ir ko dėl?“ (MA 
139)). Ra di ka liau, t. y. pa brėž ti nai de struk ty viai mąs to 
Lau ry nas, kai su klupęs prie Ka ted ros griu vė sių ke lia 
vie ną pa grin di nį filo so fi nį klau si mą: „O kas tie sa? / 
Tie sa – taip pat grio  vi mas. / Iliu zi jų ar me lo – ne svar
bu. / Tie sos yra tik tiek, kiek jos nė ra, / O aš gi jos šiek 
tiek dau giau no rė jau“ (KA 309). Šias ir ki tas is to ri nių 
per so na žų me di ta ci jas so vie ti niai ir iš ei vių kri ti kai 
api bū di na pa na šiai: Lan ku tis kal ba apie dra mų vei kė jų 
fi lo so fi nį skep ti ciz mą, o Jo nas Gri nius – apie ni hi liz mą. 
Ta čiau ar nė ra taip, kad kaip Min dau go me di ta ty vu mas 
pra si len kia su Rū pin to jė lio re li gi ne pras me, taip ir jo 
bei ki tų per so na žų skep ti ciz mas ar ni hi liz mas pra si
len kia su tik ruo ju fi lo so fi niu skep ti ciz mu ir ni hi liz mu? 
Ar dra mų vei kė jų tar sifi lo so fi nis mąs ty mas nė ra tik 
sa vo tiš kas nie ko kon kre taus ne reiš kian čio so vie ti nio 
mąs ty mo dangs ty mas?

Kaip ži no ma, tik rie ji An ti kos skep ti kai mo kė žmo gų 
su val dy ti sa vo pri gim ti nį troš ki mą pa žin ti ir ver tin ti 
daik tus ir taip įgy ti dva sios ra my bę13. O Mar cin ke vičius, 
užuot ve dęs į to kią dva sios ra my bę, vei kiau są mo nin gai 
sie kia ro dy ti tra giš ką per so na žų grau ža tį. Fi lo so fi nis 
skep ti ciz mas to kiai grau ža čiai vaiz duo ti ka žin ar tik tų. 
Pa ran kes nis čia tur būt bū tų XIX a. Niet zsche’s skelb tas 
fi lo so fi nis ni hi liz mas, gre ta kit ko, reiš kian tis krikš čio
niš ko ir fi lo so fi nio mąs ty mo nu ver ti ni mą bei ra di ka lų 
ver ty bės ir pra smės at me ti mą14. Au to riaus kū ry bi nė 
nuo sta ta nu ver tin ti krikš čio niš ką ir fi lo so fi nį mąs ty
mą, ko ge ro, ir yra ni hi lis ti nė. Bet šis ni hi liz mas nė ra 
ra di ka lus – dra mų per so na žai ku ria mi orien tuo jan tis 
į ver ty bės ir pra smės sfe rą. Idant ši orien ta ci ja bū tų 
efek tin ges nė, kaip rei ka lau ja mo nu men ta lu sis po žiū ris 
į pra ei tį, au to rius dirb ti nai su kon flik ti na iš pa žiū ros ne 
itin dra ma tiš ką pir mo sios lie tu viš kos kny gos kū rė jo 
biog ra fi ją, taip pat Min dau go ir Lau ry no biogra fi jas. 
Tai pa da ro ma at li kus dirb ti nį pa rei gos (gim ta jai kal
bai (Maž vy das), tė vy nei (Min dau gas) ar dva si niams 
ide a lams (Lau ry nas)) ir as me ni nio gy ve ni mo (mei lės) 
sie kių su prie ši ni mą. Bet bū tent ši ne per žen gia ma 
pra ra ja tarp pa rei gos ir as me ni nės lai mės sie kių ne vi
siškai aiš ki: ko dėl pa rei gos gim ta jai kal bai, tė vy nei ar 
dva si niams ide a lams vyk dy mas kiek vie no per so na žo 
gy veni me pri myg ti nai pri va lo kirs tis su sa vo sios eg
zis ten ci jos sie kiais? Ir kirs tis taip, kad dra mų vei kė jus 
ne iš ven gia mai at ves tų į fi na li nes „nu kryžia vi mo“ ar 
„kan ki nys tės“ sce nas. O gal šis su prie ši ni mas žy mi ne 
tiek dra mų veiks mo lai ką, kiek to ta li ta ri nės epo chos 
žmo gaus bū din gą są mo nės bruo žą?

Mi nė tą prieš prie šą adek va čiau su pras ti lei džia 
Lanku čio pa ste bė ji mas, kad pa rei gos są vo ka dra mo se 
trak tuo ja ma mark sis tiš kai ir reiš kia pa klu si mą is to ri nei 
bū ti ny bei. Pa sak jo, se kant dia lek ti niu te zės ir an ti te
zės prieš priešini mo prin ci pu, dra mo se vie na gy ve ni mo 
(orien tuo to į pa rei gos kaip is to ri nės bū ti ny bės vyk dy mą) 
kon cep ci ja yra su prie ši na ma su ki ta gy ve ni mo (orien tuo
to į as me ni nės lai mės sie kį) kon cep ci ja15. Palai ky da ma 
šią mąs ty mo kryp tį, so vie ti nė kri ti ka Min dau gą iš kė lė 
kaip sek ti ną pir ma vaiz dį, t. y. kaip aukš tų po lė kių 
he ro jiš ką as me ny bę, ku ri at si sa kė sa vo tik ro jo „aš“ ir 
vyk dė is to ri nės bū ti ny bės rei ka la vi mus, net gi ne pai
sy da ma prie mo nių (me lo, klas tos, brol žu dys čių). Šią 
he ro jiš ką eti ką rep re zen tuo jan tį Min dau gą Lan ku tis 
ir api bū di na kaip „na cio na li nį did vy rį“. Ki to kios nuo
sta tos lai ko si Vi tas Areška, su prie ši nan tį mąs ty mą 
lai kyda mas bū din gu dra mų bruo žu, ku ris reiš kia, kad 
„mąs ty mo kryp tis, jau se nos vi su ma ru tu lio ja si bol še vi
ki nės ideo lo gi nės sis te mos rė muo se“16. Ki taip sa kant, tai 
mąs tymas, ati tin kan tis pri va lo mą so viet me čio kul tū ros 
ste re o ti pą: at si sa ky ti sa vo tik ro jo „Aš“ ir už im ti is to
ri jos bū ti ny bei klus naus žmo gaus po zi ci ją. To dėl nėra 
keis ta, kad Min dau go he ro jiš ka me mąs ty me įžvel gu si 
ideo  lo giš ku mą, eg zo do kri ti ka šį per so na žą api bū di no 
ki taip ne gu so vie ti nė, – kaip „des po tą“, „ide a lų Lie tuvos 
ko mu nis tų pro to ti pą“ (Gri nius) ar „šių die nų dik ta torių“ 
(Al fon sas Ny kaNi liū nas). 

Kad mi nė tas he roiz mas ra fi nuo tai mas kuo ja ide o logi
nio mąs ty mo ir veik se nos kli šes, liu di ja ir ki tas da ly kas. 
He ro jiš ka, is to ri nei bū ti ny bei pa klūs tan ti as me ny bė 
dra mo se su sie ja ma su ta ria ma „re li gi jos“ sfe ra. Mat 
pa rei gos vyk dy mas čia su vo kia mas kaip tar na vi mas 
idė jai, ku ri api brėžia ma kaip „die vas“. Min dau gui 
toks die vas yra tė vy nė (plg. Min dau gas: „Nė ra dau giau 
die vų. / Yra tik tai tė vy nė. Vie nas die vas.“ (MN 27)). 
Mažvy dui – žodis (plg. Mažvy das: „Žodis ma no die vas“ 
(MA 216)). Ta čiau tė vy nės, žo džio ar ku rią ki tą idė ją 
traktuo ti kaip die vą reiš kia pa žeis ti ver ty bių ska lę, – 
su die vin ti tai, kas iš es mės ne ga li bū ti su die vin ta. Taip 
idė ja pa ver čia ma sta bu, ku riam žmo gus ima tar nau ti 
ne pai sy da mas sa vai me eg zis tuo jan čios ver ty bių tvar
kos. Anot Ma xo Sche le rio, su ar dy da mas šią ver ty bių 
ska lę, žmogus kar tu su ar do die viš kos pa sau lio tvar kos 
in tui ci ją; o ją su ar dęs, „bū ti nai su ar do ir sa vo pa sau lį, 
kaip ga li mą pa ži ni mo ob jek tą ir kaip va lios, veik los ir 
vei ki mo plot mę“17. Ar ne šį sa vo jo pa sau lio bei die viš kos 
pa sau lio tvar kos su ar dy mą ir reiš kia tri lo gi jos per so
na žų skel bia ma he ro jiš ko ji eti ka? 

Tad gal ver tė tų kal bė ti ne apie he ro jiš ką, o apie 

13 En cic lo pe dia Gar zan ti di Fi lo so fia, mi la no: re da zio ni Gar zan ti, 
1994, p. 1013.

14 Ibid., p. 791–792.
15 lan ku tis, J., op. cit., p. 29–30. 

16 Areška, V., „Pri ta ri mas ir pa si priešini mas“, in: Kū ry bos stu di jos ir 
in ter pre ta ci jos: Jus ti nas Mar cin ke vi čius, p. 98.

17 Šė le ris, m., „Or do amo ris for ma“, iš vo kie čių k. ver tė To mas 
so dei ka, in: Gė rio kon tū rai: iš XX a. užsie nio eti kos, Vil nius: min tis, 
1989, p. 203.
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tragiš  ką eti ką. Vei kė jų iš gy ve na mą de struk ty vią įtam pą 
tarp pa rei gos ir as me ni nio gy ve ni mo sie kių ga li ma in
ter pre tuo ti ir kaip są ži nės kom pro mi są žmo gaus, ku ris 
vie ša me gy ve ni me dė vi he ro jaus kau kę, o pri va čia me – 
są ži nės grau ža ti mi ar pa są mo nės kuž dė ji mais at si veria 
kaip di džiai ken čian ti as me ny bė. Jei ir sa ky tu me, kad 
ėji mas į kom pro mi są su są ži ne yra ben draž mo giš kas 
da ly kas, tek tų pri dur ti, kad šio kom pro mi so su reikšmi
ni mas „Min dau go“ ar „Mažvy do“ dra mo se tu ri is to ri nį 
at spal vį. Jis at spin di ne tiek XI II ar XVI, kiek XX a. 
žmo gaus mo ra li nę po zi ci ją. Tai su griau to as me ny bės 
in teg ra lu mo žen klas, ma tyt, bū din giau sias to ta li ta rinės 
sis te mos są mo nei. Žen klas su si dve ji nan čios są mo nės, 
ko kia ir bu vo veid mai niš ko je dve jo pų mo ra lės nor mų 
vi suo me nė je gy ve nu sio žmo gaus są mo nė. 

Nū die nos žmo gus, ma nan tis vie naip, o kal ban tis 
ki taip, – tai to ta li ta ri nio re ži mo vai sius. Šiuos vai sius 
ir ski na so cio lo gi nių ap klau sų ren gė jai, su si du rian tys 

su to ta li ta ri nio re ži mo ne pa ty ru sioms vi suo me nėms 
nebū din gu reiš ki niu, kai ap klau sų prog no zės nepa
si tvir tina ne dėl so cio lo gų klai dų, o dėl res pon den tų 
veid mai nys tės. Ki ta ver tus, dvi ly pės mo ra lės nor mas 
skel bian ti hero jiš ka eti ka yra aki vaiz džiai ne krikš čio

niš ka. Krikš čio niš ka eti ka tuo ir ypa tin ga, kad, kel da ma 
rei ka la vi mą, jog žmo gaus min tys ati tik tų veiks mus, o 
veiks mai – min tis, ne pa lie ka vie tos jo kioms mo ra li nėms 
dvi prasmy bėms (plg. Jė zaus Kal no pa moks lo žo džius: 
„Ver čiau jūs sa ky ki te: ‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne, o kas 
vir šaus, tai iš pik to jo“ (Mt 5, 37)). Tad ne keis ta, kad 
tri lo gi jos perso na žų mo ra li nis dvi ly pu mas be si lai kan
čia jam krikš čio niš kų ver ty bių nė ra pri im ti nas. Kaip ir 
dvi pras miš ka bei ra fi nuo tai klas tin ga pa čios krikš čio
ny bės trak tuotė. 

TArP (An Ti)KriKŠčiOniŠKu mO ir PA GO nY BĖs

Po zi ty vu mą au to riaus san ty ky je su krikš čio ny be ro
do an tai „Min dau go“ siu že ti niu pa grin du pa si rink tas 
krikš čio ny bės is to ri jos po žiū riu reikš min gas įvy kis – Lie
tu vos val do vo krikš tas. Bū tent su val do vų – Mindau go 
1251 m., Vy tau to 1387 m. – krikš tu ir pra dė jo formuo tis 
krikš čio niš ko ji Lie tu vos kul tū ra bei tau tos sa vi mo nė. 
Ed var do Gu da vi čiaus tei gi mu, val do vų krikš tas kū rė 
bū ti nas prie lai das Lie tu vai ben drau ti su Eu ro pos ša li
mis ir prie jų pri tap ti18. Ta čiau dra mos au to rius, užuot 
mi nė jęs Lie tu vai pa lan kius Min dau go ap si krikš ti ji mo 
as pek tus, skai ty to jo dė me sį iš kar to krei pia į pa go niškos 
kul tū ros per spek ty vą. Ją dra mo je rep re zen tuo jan čio 
ku ni gaikš čio Dau man to žo džiais, Min dau gas Lie tu vą 
į pa sau lį iš lei do ap vil kęs sve ti mu rū bu, į jos krū ti nę 
įdė jęs pik tą ne ge rą die vą (MN 70). At ro do, šių žo džių 
im pli ka ci ja to kia: ge rai, kad Min dau gas sie kia po li tiš kai 
su vie ny ti Lie tu vos že mes, ta čiau blo gai, kad, pri ėmęs 
krikš tą, Lie tu vą nu smuk dys re li gi niu kul tū ri niu po
žiū riu. Be je, Min dau gas ir grau žia sa ve dėl, jo aki mis, 
ne su tai ko mos prieš ta ros tarp pa go niš ko ir krikš čio niš ko 
pa sau lio. Gal būt dėl to jo ka rū na vi mas ir gre ti na mas 
su nu kry žia vi mu, taip ku riant siu že ti nį pa grin dą suda
ran čią vals ty bės (tau tos) na ra ty vo ir bib li nio na ra ty vo 
jung tį. Pa grin di nis šios jung ties ele men tas dra mo je 
yra krikš čio niš kas kry žiaus sim bo lis: nu kry žiuo ja mas 
čia val do vas Min dau gas ir nu kry žiuo ja mas ta da, kai 
priima  ka rū ną ir krikš tą. Ta čiau ar tai reiš kia, kad 
kry žiaus sim bo li ka čia yra įpras min ta au ten tiš kai 
krikš čio niškai?

Da lia Čio čy tė nu ro do bent tris Bib li jos trak tuo tės 
lie tu vių li te ra tū ro je ti pus: imi ta ci ją, trans for ma ci ją ir 
de for ma ci ją. Skir tin gai nei se no jo je bei XIX a. lie tu vių 
li te ra tū ro je, ku ri imi ta vo Šven to jo Rašto mo ty vus, juo 
rem da ma si kaip die viško sios išmin ties Žodžiu, XX a. 
li te ra tū ro je ran da si trans for ma ci nė Bib li jos trak tuo tė. 
Ji pa brė žia kul tū ri nį Šven to jo Raš to po bū dį: „Bib li jos 
žo dis su vo kia mas la biau kaip mi to lo gi nė iš min tis nei 
kaip ke rig mi nė per kei čian čio ji ga lia“19. Bū tent kul

19 čio čy tė, d., Bib li ja lie tu vių li te ra tū ro je, Vil nius: lie tu vių li te ra tū ros 
ir tau to sa kos ins ti tu tas, 1999, p. 163–164.

scena iš Justino marcinkevičiaus dramos „mažvydas“. 
mažvydas – Henrikas Kurauskas. lTsr dramos teatras. 
1978. Teatro ir muzikos muziejaus archyvas

18 Gu da vi čius, E., Lie tu vos eu ro pė ji mo ke liais, Vil nius: Ai dai, 2002, 
p. 333.

aPie (ne)Vi liO JAn TĮ (už)KAl BĖ Ji mĄ
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dA liA ZA BiE lAi TĖ

tūri nę krikš čio niš ko sim bo lio (kry žiaus) trak tuo tę ir 
ran da me tri lo gi jo je. Ap reiš ki mi ne pras me Min dau go 
nu kry žia vi mas tu rė tų reikš ti tai, ką jis reiš kia Bib li jo
je: sa ve api plė šian tį at si da vi mą Tė vo va liai ir pa sau lį 
at per kan čią lais vą sa vęs au ką20. O dra mo je pa go nis 
val do vas, užuot lais va va lia at si vė ręs trans cen den ci jos 
rei ka lavi mui (jo čia, ko ge ro, ir ne sa ma), prieš sa vo va lią 
pa klūs ta is to ri nei bū ti ny bei ir taip „iš ga no“ Lie tu vą, t. 
y. ku ria jos vals ty bin gu mą. Ta čiau pats des pe ra tiš kai 
ken čia dėl sa vo veiks mų prieš ta rin go po bū džio. Mat, 
pir ma, vals ty bin gu mo idė jai įgy ven din ti pa au ko ja sa vo 
as me ni nę laimę. An tra, su vo kia, kad, nors ap si krikš ti
jus vals ty bin gu mas ir bus pri pa žin tas, ta čiau pa go niš ka 
Lie tuva at si vers sve ti mai, t. y. krikš čio niš kai kul tū rai. O 
ši, au to riaus įsi ti ki ni mu, pa si reikš kaip se ną ją kul tū rą 
griau nan ti įta ka. Ki taip sa kant, pa go nį val do vą Min
dau gą čia nu kry žiuo ja jį į ne su tai ko mus prieš ta ra vi mus 
atve du si krikš čio ny bė. O juk au ten tiš kai re li gi ne pras me 
kry žius tu rė tų sim bo li zuo ti krikš čio ny bės per ga lę prieš 
pa go niš ką pa sau lį. Dra mo je ran da me prie šin gą da lyką: 
krikš čio ny bės sim bo lio (kry žiaus) re li gi nė, trans cen den
ci jos mat me nį at ve rian ti pras mė ap ver čia ma aukš tyn 
ko jo mis į so vie ti niam re ži mui pri im ti ną an ti krikš čio
niš ką ide o lo ge mą, ko ge ro, sub or di nuo tą at eis ti nės in
dok tri na ci jos tiks lams21. Kaip ži no ma, bū tent Ka ta li kų 
Baž ny čia so vie ti nė je Lie tu vo je bu vo lai ko ma po ten cia liai 
ga lin ga re ži mo opo nen te ir, sie kiant ma žin ti jos įta ką, 
dra ko niš kai per se kio ta už ne va „ken kė jiš ką“ veik lą22. 
Tad ar nė ra taip, jog tai, ką ran da me dra mo je, yra 
oficia lio ji an ti baž ny ti nė kom par ti jos li ni ja, ra fi nuo tai 
iš reikš ta pa si tel kus krikš čio niš ką sim bo li ką?

Tri lo gi jo je esa ma vie tų, kur au to riaus po žiū ris į krikš
čio ny bę virs ta at vi ru an ti krikš čio niš ku mu. To kia yra 
sce na su pa go ne ka ra lie ne Mor ta, iš pro tė ju sia dėl to, 
kad ta po krikš čio ne. Štai tos sce nos vie nas iš kal bin gas 
epi zo das: „Į di dži ą ją Min dau go me nę įbė ga pa mi šu si 
Mor ta. Min dau gas: Žiū rė ki te, že mai čiai! Pa žiū rė kit, / 
Kad at si min tu mėt ... Štai ką pa da rė / Krikš čio nių die
vas! / (Ro do į Zy ver tą) / Štai ką jis pa da rė, / Tas vil kas 
avi nė lio kai liu. Štai!“ (MN 95–96). Veiks mo pa bai go je 
Min dau gas vie nuo lį Zy ver tą iš va ro iš sa vo rū mų, o 
už dan gai lei džian tis, vie nuo lį pa ly di iš kel ti kumš čiai 
ir kar dai. Tu rint ome ny je pa na šias sce nas, var gu ar 
gali ma kal bė ti apie Min dau go krikš čio niš kos sa vi mo nės 

for ma vi mą si. Vei kiau prie šin gai, ap si krikš ti jęs Min dau
gas ta po rūs čiu an ti krikš čio niu. O kal bant apie Mor tos 
išpro tė ji mą, ko ge ro, tin ka įžval gus iš ei vi jos li te ra tū
ro lo go Gri niaus ko men ta ras, esą toks „Mor tos as mens 
su žaloji mas“ yra ki lęs iš ko mu nis ti nės ide o lo gi jos ir 
ne pa tei   si na mas nei is to riškai, nei me niškai, nei mark
sis tiškai23. Laikantis Gri niaus ar gu men ta ci jos, Kris taus 
įsteig tas at gai los sak ra men tas at lei džia gim tą ją ir ki tas 
nuo dė mes, tad ir krikš čio ny bė, užuot ka ra lie nę Mor tą 
pri slė gu si dėl pra ei ties nuo dė mių, tu rė ju si pa veik ti ją 
tei gia mai. Sa vaip pa tvir tin da mas šį ide o lo giš kai nu
spal vin tą dra mos au to riaus san ty kį su krikš čio ny be, 
Lan ku tis kon sta tuo ja: tai „krikš čio ny bės po vei kio tau
tos dva sinei rai dai“ iš raiš ka. Bet ar ne bu vo taip, kad 
ne ga ty vų vaid me nį at li ko ne krikš čio ny bė, o so viet me
čiu ide o lo gi zuo tos bib li nių sim bo lių trans for ma ci jos? 
Juk bū tent jos tarna vo to ta li ta ri nio re ži mo auk lė ji mo 
tiks lams. Pir mi nis to reži mo tiks las, Arendt tei gi mu, 
ir bu vo „ne įdieg ti įsiti ki ni mus, o ap skri tai su nai kin ti 
su ge bė ji mą su for muoti ko kius nors įsi ti ki ni mus“24. Tai 
ir da rė dra mo se fi gū ruo jan tys nu krikš čio nin ti Bib li jos 
sim bo liai, ku riais čia ma ni pu liuo ja ma taip, kad jie virs
ta pa čios krikš čio ny bės men ki ni mo prie mo ne. Ir ko dėl 
ne men kin ti, juk an ti baž ny ti nė ide o lo ge ma skel bė, kad 
krikš čio ny bė lie tu vių tau tai ne va yra kry žius, ku rį ji 
ne ša per šimt me čius, vis dar iš lai ky da ma se ną jį pa go
niš kos kul tū ri nės pa tir ties klo dą.

Sa vaip iš kal bin gi pa go niš kie ji tri lo gi jos mo ty vai. Vie no 
po kal bio me tu į so vie ti nio kri ti ko Jev ge ni jaus Si do ro vo 
pa ste bė ji mą apie ra šy to jo kū ry bai bū din gą ne tik „in
te lek tu a li nįfi lo so fi nį pa to są“, bet ir „stab mel diš ką jį 
pan teiz mą“, pats po etas at sa kė: „Ką gi, Eu ro po je mes 
ir bu vom pas ku ti nie ji pa go nys. [...] dar ir aš pri si me nu 
se nu ką vals tie tį, ku ris, grį žęs iš baž ny čios, ga lė da vo 
il giau siai „šne kė tis“ kie me su šim ta me čiu me džiu, pa
ti kė da mas jam sa vo min tis ir rū pes čius“ (DN 186–187). 
Ga li ma spė lio ti, ar ne šis Lie tu vos se nu kas ta po pro to ti
pu „Maž vy do“ au to riui ku riant pa grin di nio šios dra mos 
per so na žo pa veiks lą. 

Jei XX a. Lie tu vo je dar bū ta „stab mel diš ko pan teizmo“ 
ap raiš kų, tai ti kė ti na jų bu vus ir XVI a. Gu da vi čiaus 
tei  gi mu, Min dau go – ga baus ir su bren du sio po li ti ko – 
pa stan gų ne už te ko, kad bū tų įveik tos vi sos iš ori nės ir 
vi di nės kliū tys, ne lei du sios krikš čio niš ko sios Lie tu

20 rah ner, K., Cor so fon da men ta le sul la fe de (trd. di car lo dan na), 
mi la no: Edi zio ni Pa o li ne, 1990, p. 330.

21 ne re li gi nę, o an ti baž ny ti nę pras mę dra mo je „Ka ted ra“ įgy ja ir pa ti 
ka ted ra. Jei krikš čio niš ko je tra di ci jo je ka ted ra reiš kia sak ra lų pa sta tą – 
die vo na mus, pa grin di nę vys ku pi jos baž ny čią, tai mar cin ke vi čiui svar-
būs ki ti reikš mi niai as pek tai. Ka ted rą pro jek ta vu sio lau ry no žo džiais: 
„Pa min klą pa sta ty siu žmo gui. Žmo gui, / ne die vui ir ne vys ku pui. 
de ja!“ (KA 318). Ka ted ra čia vei kiau virs ta ide o lo gi zuo ta abst rak ci ja, 
ku rios reikš mę nu sa ko lan ku tis: tai „tau tos ir žmo gaus dva si nio gė rio 
ir gro žio idė ja“, „dva si nio tė vy nės gy vy bin gu mo“, jos „at si nau ji ni mo“ 
sim bo lis. Tad ne keis ta, kad šią idė ją re a li zuoja ne vys ku pas ma sals-

kis, o me ni nin kas lau ry nas, dva si nį tau tos at si nau ji ni mą su sie jan tis su 
ne-re li gi jos sfe ra.

22 strei kus, A., So vie tų val džios an ti baž ny ti nė po li ti ka Lie tu vo je 
(1944–1990), Vil nius: lie tu vos gy ven to jų ge no ci do ir re zis ten ci jos 
ty ri mo cen tras, 2002, p. 8.

23 Gri nius, J., „Jus ti no mar cin ke vi čiaus Min dau gas“, in: Kū ry bos stu
di jos ir in ter pre ta ci jos: Jus ti nas Mar cin ke vi čius, p. 203–204.

24 Arendt, H., To ta li ta riz mo išta kos, iš an glų k. ver tė Ar vy das Šlio-
ge ris, Vil nius: Ty to al ba, 2001, p. 449. 

25 Gu da vi čius, E., op. cit., p. 336.
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vos ka ra lys tės su si da ry mo pa vers ti tęs ti niu is to ri niu 
reiški niu. 1251 m. Min dau gui pa si krikš ti jus, Lie tu va 
ne tapo krikš čio niš ka vals ty be ir grį žo į pa go ny bę25. 
Nors krikš čio ny bė Lie tu vo je ofi cia liai įsi ga lė jo 1387 m. 
Vytau tui pri ėmus krikš tą, ta čiau et no gra fi nė Lie tu va 
ne tik tada ne pa su ko nau ju ke liu, bet dar ke le tą šim tų 
me tų iš li ko pa go niš ka. 

Tad is to ri niu po žiū riu gal ir pa grįs tos yra „Maž vy
do“ sce nos, vaiz duo jan čios XVI a. prū sų špi tol nin kus, 
gar bi nan čius ąžuo lą – pa go ny bės sim bo lį. Nors gal būt 
dra mo je, kal bant apie Maž vy do lai kus, užuot pa brėž
tinai tai kius pa go ny bės–krikš čio ny bės su prie ši ni mo 
schemą, pra smin giau bū tų bu vę svo rio cen trą per kel
ti į ka ta li ky bės ir pro tes tan tiz mo po le mi ką XVI am 
žiaus Ma žojo je ir Didžio jo je Lie tu vo je. Tuo tar pu pa ti 
pir mo ji „Mažvy do“ sce na nu ke lia į 1562 m., į Ra gai nės 
baž ny čios šven to rių, kur pa ra pi jie čiai nak ties tam so je 
so di na ąžuo lą, Ne mu no at pluk dy tą iš Lie tu vos miš kų. 
Kad me dis pri gy tų, grie bia ma si pa go niš kų bur tų: duo
bėn įme ta ma pa sti pu si žiur kė bei nuo špi tol nin ko kak lo 
nu plėš ti žal čių kau ko lių ka ro liai. Pa go niš ka me ąžuo lo 
so di ni mo ri tua le da ly vau ja ir pa sto ra ci niu uo lu mu 
gar sė jęs liu te ro nas Maž vy das. Iš pra džių su drau dęs 
pa ra pi jie čius Die vo vardu, vė liau ir jis pats su jais stū 
gau  da mas ap link me dį šo ka ri tu a li nį šo kį, gie do da mas 
pa go niš ką gies mę „Šak nim – į pra ga rą, ša kom – į dan
gų“ (MA 117–121). 

Užuot svars čius, ar ši sce na vaiz duo ja tik rą ar ta riamą 
Maž vy do dvi ti kys tę, no rė tų si at keip ti dė me sį į kit ką. 

Jei ti kė si me kri ti kų, o ir pa ties au to riaus pa ste bė ji mu, 
kad tri lo gi ja bu vo ku ria ma ne tik su da bar ti nant pra ei
tį, bet ir da bar tį nu ke liant į pra ei tį, tuo met ga lė sime 
teig ti, kad „Maž vy das“ at spin di ak tu a lų da ly ką: ne 
tiek pa sto riaus Maž vy do, kiek da bar ties žmo gaus dvi
ti kys tę, t. y. jo sa vi mo nės, ku rio je keis tai ko eg zis tuo ja 
krikščio ny bės ir „stab mel diš ko pan teiz mo“ ele men tai, 
sink retiz mą. O ka dan gi Maž vy do as me ny bė dra mo je 
funk   cio  nuo ja kaip sek ti nas pir ma vaiz dis, tai ja ir su ja 
su si ju siais pa go niš kais mo ty vais skai ty to jui tar si įtei
gia ma: ne tik krikš čio ny bė, bet ir pa go ny bė yra sa vai me 
su pran tamas lie tu vio men ta li te to dė muo. Ar tai reiš kia, 
kad, nors šian dien nie kas ne be ne šio ja gy va čių kau ko lių 
ka ro lių, so din da mas me džius ne be mė to į duo bę žiur
kių, ta čiau jaus ti bur tų, ra ga nų ar aiš kia re gių po rei kį 
tu rė tų bū ti lai ko ma na tū ra liu da ly ku? Jei gu taip, tai 
šian dien, kai ne tik Lie tu va, bet ir mo der nie ji Va ka rai 
iš gy ve na neopa go ny bės re ne san są, dėl pa go niš kų mo ty vų 
„Maž vy do“ reikš min gu mas ir to liau ne tu rė tų kis ti. Bet 
gal būt klaus ti na: ar nė ra taip, kad šie mo ty vai at lie
ka anks čiau mi nė tą funk ci ją, t. y. nai ki na su ge bė ji mą 
for muo ti aiš kius, re li gi nio sin kre tiz mo ne iš krai py tus 
pa sau lė žiū ri nius įsi ti ki ni mus?

ŽOdŽiO mA Gi JA

An ti baž ny tiš ku mas, re li gi nis sin kre tiz mas, mo ra li nė 
dvi vei dys tė, tie sos ir me lo ne sky ri mas, aiš kių pa sau
lė žiū ri nių įsi ti ki ni mų ne tu rė ji mas ir t. t. – tai bū din gi 

scenos iš Justino marcinkevičiaus dramos „mindaugas“. mindaugas – regimantas Adomaitis, Juozas rygertas. 
lTsr dramos teatras. 1969. Teatro ir muzikos muziejaus archyvas

aPie (ne)Vi liO JAn TĮ (už)KAl BĖ Ji mĄ
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dA liA ZA BiE lAi TĖ

maz gan su si py nę so vie ti nės są mo nės struk tū riniai 
kom po nen tai, ku riuos ap tin ka me dra mi nė je tri lo gi jo
je. Šie kom po nen tai – tai ker ti niai ak me nys tos „nau
jos pa sau lė žiū ros“, apie ku rią so viet me čiu pla čiau siai 
skai to ma kny ga pri pa žin to „Die no raš čio be da tų“ (1981) 
au to rius ra šo: „Rei kė jo nau jos bū se nos, nau jos pa sau lė
jau tos, ku rią bū tų ga li ma pa skelb ti sau ir žmo gui kaip 
iš si gel bė ji mą. Rei kė jo „po eti nės re li gi jos“. Bent vie no 
žo džio, ku riuo pa ti kė tum pats, ku rį ga lė tum iš tar ti ar
ba iš ty lė ti“ (DN 166). Dra mi nę tri lo gi ją, ko ge ro, kaip 
tik ir de ra skai ty ti kaip to kios „nau jos pa sau lė jau tos“ 
de k la  ra ci ją, ku riai pa gal vi sas so viet me čio dvi gu bo žai
di mo tai syk les pa vy ko už fik suo ti ir tą vie nin te lį žo dį, 
ku riuo kaip eti ne pro gra ma ar iš si gel bė ji mo orien ty ru 
pa ti kė jo tri lo gi jos au to rius ir jos skai ty to jai. Tas žo dis – 
tai „Maž vy do“ epi lo ge prie „Ka te kiz mo“ pa lin ku sių jų 
skan duo ja ma „Lietuva“. Ga li ma nu ma ny ti, kad toks 
skan da vi mas to me to skai ty to jui tu rė jo tap ti sa vo tiš ku 
bran giai ne kai nuo jan čiu lais vės ap si reiš ki mu. O šią 
ne au ten tiš ką lais vę bu vo ga li ma pa tir ti tik pri si tai kius 
prie so viet me čiu iš to bu lin tų dvi gu bų žai di mo stan dar
tų. Juk dra mos epi lo gas skai ty to ją kvie čia su si telk ti 
ties re li gi nio tu ri nio kny ga – Mažvy do „Ka te kiz mu“, 
ir susi kau pus ja me ap tik ti, pa gal au to riaus in ten ci ją, 
vie nin te lį svar bų žo dį „Lie tu va“ bei jį ta riant „pa jus ti 
me daus ir krau jo sko nį“, „iš girs ti vo lun gę prieš lie tų šau
kiant“, „užuos ti šie no ir lie py nų kva pą“ (MA 232). Ši taip 
krikš čio niš kas ir re li gi nio tu ri nio „Ka te kiz mo“ teks tas 
kiek ne įpras tai at ve ria žem dir biš ką kraš to vaiz dį. Bet 
jei kny ga – „Ka te kiz mas“, tai ne sun ku nu ma ny ti, kad 
vie ninte lis svar bus žo dis jo je tu rė tų bū ti ki tas, at ve ri ąs 
ki tą pa sau lė žiū ri nę ir eti nę pro gra mą. Bet tas žo dis – 
„Die vas“, ku rio Var do ko mu nis ti nės oku pa ci jos me tais 
dau gu ma tar ti ne ga lė jo, o gal ne no rė jo.

Ga li ma klaus ti ir ki taip: ar už tri lo gi jo je su tin ka mo 
iškil min go po eti nio skan da vi mo, o ir už žodžia vi mo bei 
tuš čia žo džia vi mo (plg. prie kry žiaus su kniu bu sio Maž
vy do sti li zuo tą mąs ty mąkal bė ji mąmal dą: „...ar ga li 
su lai kyt / ši tą paukš čio čiul bė ji mą / vė jo gū sį ir / dar 
il gai po to vir pan tį / epu šės la pą / Ši tą keis tai su si var
čiu sį / de be sį šyp se ną ši tą / ty lą tą šauks mą iš nyks tan tį 
/ va ka ro to liuos / Ko dėl klau si nė ji ko dėl / o die na jau ir 
gęs ta / Vis kas sa kai ne ga liu / bet vis vie na kal bi ar šau ki 
/ ir tai tik tai ai das gy ve ni mo / so duos kur vaikš čio ja / 
dievo  dva sia“ (MA 179–180)) – ar už vi so to, ką kri ti kas 
Ričar das Pa kal niš kis įvar di ja kaip fol klo riš kai nu spal
vin tą „po eto krei pi mą si bur ta žo džiais, už kal bė ji mais, 
pri sa ky mais“26, ne sly pi dar vie nas ra fi nuo tas da ly kas? 
Tiks liau sa kant, ar ta me kal bė ji me ne sa ma „žo džio 
ma gi jos“, ku ri, žy maus lie tu vių fi lo so fo pa ste bė ji mu, 
su da rė gi liau sią to ta li ta ri nio ide o lo giz mo šer dį27? To ji 

„žodžio ma gi ja“ – tai me nas įta ko ti ar val dy ti žmo gaus 
sie lą žo džiu, ku ris to ta li ta ri nė je san tvar ko je ger bia mas 
ir sy kiu nie ki na mas, ku riuo pa si ti ki ma ir sy kiu bi jo ma si. 
Iš to kio dvi ly pio san ty kio su žo džiu ir ra do si soc re a liz mui 
įpras tas skai ty to jo są mo nės už kal bė ji mas tuš čia žo džiais, 
dvi pras my bė mis ar tik ro vės ne ati tin kan čiais sa ki niais. 
Gal būt to kia me kal bos nu bū ti ni me ar, pa ra fra zuo jant 
Hei deg ge rį, jos pa ver ti me nebū ties na mais, ir sly pė jo 
ne su vo kia ma lakš tin ga lų bal sų įtai gos jė ga. 

Jau Pla to nas ma tė, koks pa vo jin gas ga li bū ti ra fi nuo
tai į ne bū tį ve dan tis „me nas su vi lio ti sie las žo džiais“ 
(Pha edr. 261a). Gal dėl to ir ėjo į vis gi les nę po le mi ką su 
se no vės so fis tais, nes su vo kė, kad šis me nas ne tu ri nie ko 
ben dra su tie sa ir tik ro ve. Prie šin gai: me nas vilio ti sie lą 
žo džiais griau na žmo gaus mąs ty mo ir veik los oru mą. 
Tad ne be pa grin do ne to ta li ta ri nė mis są ly go mis kūręs 
po etas Ka zys Bra dū nas, ci tuo da mas Up sa los uni ver si
te to ves ti biu lį puo šian čius Lie tu vos Ka ta li kų Baž ny čios 
Kro ni kos žo džius („Lais vai mąs ty ti yra gra žu, bet dar 
gra žiau tei sin gai mąs ty ti“), juos de di kuo ja nū nai ge
riau siuo ju pri pa žin tam XX a. lie tu vių po etui: 

Ge ru mų jau ga na, Jus ti nai,
Rei kia tei sy bės,
Ku rios tu pa sa ky ti ne ga li.
Le liu mais ne pri deng sit me lo ir niek šy bės,
Nuo jų po ezi ja to li.28

O gal ge bė ji mas ge ru mais, le liu mais ar ki taip pri deng ti 
lais vą mąs ty mą ar ne tie są ir bu vo, gre ta ki tų, vy rau
jan tis ge riau sio jo XX a. lie tu vių ra šy to jo nu sta ty mo 
kri te ri jus? Pa gal šį kri te ri jų iš ties ne to kie ge ri ar vos 
ge ri yra ki ti XX a. ge riau sių jų de šim tu ko na riai: Sa lo
mė ja Nė ris, Vin cas My ko lai tisPu ti nas, Vin cas Krė vė, 
Ba lys Sruo ga, Ber nar das Braz džio nis, Mai ro nis, Si gi tas 
Ge da, Juo zas Tu masVaiž gan tas ir Jo nas Ais tis.

Grįž tant prie tri lo gi jos, be lie ka teig ti: so vie ti nių 
mąs ty mo ste re o ti pų ir ide o lo ge mų pri so tin ta są mo nė 
ir šian dien ją at pa žins kaip sa vą ir su pran ta mą. Ta
čiau nuo so viet me čio psi cho lo giš kai la biau nu to lu siai 
są mo nei dra mų tu ri nį dėl jo se vei kian čių ide o lo ge mų 
su pras ti nė ra leng va. Ma tyt, tei si yra Arendt, sa ky da
ma, kad skir tin gos ver ty bi nės, do ro vi nės, re li gi nės ir kt. 
mąsty mo nor mos ne to ta li ta ri nę mąs ty se ną es miš kai ir 
ski ria nuo to ta li ta ri nės. Tad gal tik tuo met, kai lai kas 
iš gy dys pra gaiš tin gus so vie ti za ci jos pa da ri nius men
ta li te to plot mė je, ir ra sis adek va ti soc re a liz mo teks tų 
re cep ci ja. Tik ko kia ta da bus to ji re cep ci ja? Ir ku rie tų 
teks tų bū simo jo skai ty to jo aky se su grius, o ku rie iš kils 
nau jam gy ve ni mui? Ir koks ta da bus ge riau sių jų XX a. 
lie tu vių ra šy to jų de šim tu kas?

26 Pa kal niškis, r., Jus ti nas Mar cin ke vi čius, Kau nas: Švie sa, 1984, 
p. 72.

27 Šlio ge ris, A., „To ta li ta riz mo prad me nys“, in: Li te ra tū ra ir me nas, 

1991 01 26, p. 8.
28 Bra dū nas, K., Su telk ti nė, ii da lis, Vil nius: Ai dai, 2001, p. 229.
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tema: marcINkeVIčIauS feNomeNaS

Dau ge lis so vie ti nio me to po etų nu grimz do į už marš tį – 
var gu ar šian die  nis moks lei vis moka nors vie ną An tano 
Venc lo vos, Edu ar do Mie že lai čio ar Al gi man to Bal ta kio 
ei lė raš tį. Ta čiau ir per ri kiuo ta me po ezi jos olim pe pir mo 
ryš ku mo žvaigž dė – Jus ti nas Mar cin ke vi čius, ko le gų 
pa skelb tas ge riau siu XX a. ra šy to ju. Tu rint galvo je 
Mar cin ke vi čiaus po ezi jos po pu lia ru mą ir šiandien, no
rė tų si ke le tu brė žių ir tik ke liais as pek tais: ri mavimo, 
poetinės sintaksės, metaforų – pa mė gin ti į jo po ezi jos 
teks tus pa žvelg ti iš nau jos mū sų lai kų per spek ty vos. 

ri mi KOs rE PEr Tu A rAs: 
PrA smi nĖs KO PĖ čiOs 

Jau nuo pir mų jų rin ki nių Mar cin ke vi čius ėmė for
muo ti jam bū din gą ri mų re per tu a rą, ku ris ypač aiš
kiai ma ty ti po emo se. Šia me žo dy ne do mi nuo ja kai mo 
lek si ka: klum pė, tvo ra, ūsas, ve ži mas, la ši niai ir t. t. 
Vė ly vo jo je po ezi jo je šią lek si ką pa pil do iš že mi nin kų 
po ezi jos mig ra vę duo nos, že mės, ari mų ir t. t. įvaiz džiai, 
t. y. dau giau sia gam tos ob jek tus nu sa kan ti lek si ka, ir 
toks žo dy nas vi so je po ezi jo je iš lie ka kon stan ta. Ta čiau 
net ir esant la bai ri bo tam at ra mi nių žo džių skai čiui, 
ri mavi mas ga li bū ti iš ra din gas ir tur tin gas pra smių 
kaip ant rą ri mo su de da mą ją da lį pa rin kus ne ti kė tą 
są sa ją at sklei džian tį žo dį – juk me ni nė prie mo nė – ne 
ma terialus teks to ele men tas, o  jų gar si nis ir pra smi
nis są skam bis1. 

Kita vertus, ma ty ti, kaip po etą var žo pri si im tas kal
bė ji mo bū das ir kaip vos nuo jo bent žings nį at si to li nus 
ima ma kal bė ti ki to mis in to na ci jo mis, pa ren ka mos ki tos 
po eti nės prie mo nės. Anks ty vo jo je po ezi jo je vie na to kių 
iš im čių – cik las „Tra giš ko ji Ame ri ka“. Jis įsi ter pia į 
at vi rai de kla ra ty vų, di dak tiš ką rin ki nį „Duo ną rai
kan čios ran kos“ (1963), skir tą so cia lis ti nei san tvar kai 
ir ko lū ki nei žem dir bys tei pa šlo vin ti. To kia me kon teks
te ne ti kė tai skam ba ri mai eg zis ten cia lis tas / klys tat, 

užmi go / or bi tą ir t. t., san tū rūs ir eks pre sy vūs tro pai 
(pa vyz džiui, „Įkai tu siom ko jom / že mė įkai tin ta“). Šis 
ciklas po pu lia ru mu anaip tol ne pri ly go ki tam cik lui 
„1946ieji“ iš rin ki nio „Me di niai til tai“ (1966), kur, kal
bant apie po ka rio dra ma tiz mą, vėl įsi tvir ti na sal dūs, 
be si kar toją ri mai: beldžias / meldžias, pra sidžio vin ti / 
at si min ti, stin ga / pra din go (vie nin te lis ne ti kė tas ri mas 
tri jų ei lė raš čių cik le ne be lo ti / vo tį). Ne ži nia kas lė mė 
to kį grį ži mą at gal – ar no ras įtik ti mai ro niš kos po eti kos 
mė gė jams, bū ti kiek įma no ma su pran ta mes niam2, ar 
pa si tel kus to kią po eti ką įti kin ti skai ty to ją tuo, kad dėl 
jo kių įsi ti ki ni mų ne ga li ma „skal dy ti Lie tu vos“3.

Dar la biau in ty mio sios te ma ti kos ir į ofi cia li ą ją ideo lo
gi nę li ni ją tai kan čių ar „ge ru mo“ eti ką pro pa guo jančių 
ei lė raš čių po eti kos skir tu mai iš ryš kė ja vė ly ves nė je so
vie ti nio lai ko tar pio po ezi jo je, t. y. rin ki niuo se „Gy veni mo 
švel nus pri sig lau di mas“ (1978) ir „Būk ir pa lai mink“ 
(1980). Kai ku rie ei lė raš čiai, už ku rių me ta fo rų ky šo 
so vie ti nės są mo nės bran gi na mi įvaiz džiai ir sim bo li ka, 
ne iš ven gia po sta men ti nės re to ri kos, pub li cis ti kos. Jų 
net ne si sten gia ma įspraus ti į ankš to kus, ka dan gi savo 
tai syk les dik tuo jan čius, po eti nės for mos marš ki nius:

Pra ėju sį mes pa žy mė jom Kai no žen klu. 
Tam, kurs at ei na, žen klo dar nė ra.
Iš de gin kim jo sie lo je ba lan dį.4

 Teks tuo se, ku riuos pa šnabž dė jo ne „pi lie ti nė pa rei ga“ 
kal bė ti apie tai, ką no ri si nu ty lė ti, o vei kiau akimir kos 

Jus Ti nO mAr cin KE Vi čiAus  
PO EZi JOs dirB Tu VĖ

Ri ma Ma lic kai tė

1 Žr. lot man, J., „lek cii po struk tu ral’noi po eti ke“, in: Tru dy po zna
ko vym sis te mam, i, Tar tu, 1964, s. 49–55.

2 Pa sak sau liaus To mo Kon dro to, su pran ta mu mas ir pri ei na mu mas 
vi siems bu vo pa grin di nė mar cin ke vi čiaus po ezi jos po pu lia ru mo prie-
žas tis. Žr. „lyg gy ve ni mas pra si dė tų iš nau jo“, po kal bis su sau lium To mu 
Kon dro tu, in: Kūrybos studijos ir interpretacijos: Jus ti nas Mar cin ke vi čius, 
sud. Jur ga Kat ku vie nė, Vil nius: Bal tos lan kos, 2001, p. 22.

3 To kia po zi ci ja at ro do priešta rau jan ti 1975 m. „Kom jau ni mo tie so je“ 
išsa ky tai po eto min čiai apie pa reigą, ku ri yra „veiks mas, dar bas, po el-
gis var dan ko ir kam“ (mar cin ke vi čius, J., „Pa rei ga bū ti žmo gum“, in: 
Kūrybos studijos ir interpretacijos: Jus ti nas Mar cin ke vi čius, p. 14). 

4 mar cin ke vi čius, J., „Pra ėju sį mes pa žy mė jom Kai no žen klu...“, in: 
mar cin ke vi čius, J., Raštai, t. 1, Vil nius: Va ga, 1982, p. 303. To liau ci-
tuo jant nu ro do mas ei lė raš čio pa va di ni mas ir pus la pis.

rimA mAlicKAiTĖ (g. 1976) – literatūros teorijos magistrė, 
llTi doktorantė.
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ri mA mA lic KAi TĖ

im pul sas, per žen gia mi to me to ly ri kai bū din gi tra fa re tai, 
iš si ple čia žo dy nas, kal ba mė gi na at si plėš ti nuo klum
piš kų kon kre ty bių, min tis la biau api ben dri na ma. Kin ta 
ri ma vi mo ir ri mų po bū dis – tarp są skam bių at si ran da 
pa kan ka mai erd vės, pa gau sė ja ne tiks lių ri mų:

Šer mukšnis žydi – tai die vai dė ko ja.
Nu bu dęs vai kas čiul pia ko jos pirš tą.
Ne ma to mas kaž kas jo lop šį su pa 
ir kal bi na jį – vai kas krykš čia:
jis ma to, kaip at si ve ria dan gus
ir kaip virš lop šio mei liai pa si len kę
vi si jam šyp so si.
 („Ge ru mas tas gy ve ni mas“, p. 313)

Jau bai gia si me džių strip ti zas.
Prieš gęs tan čią sau lės ram pą 
lie pai tė – liau na, iš tį sus – 
dangs tos šakom kaip ran kom.
 („Strip ti zas“, p. 183)

Mar cin ke vi čiaus ei lė raš čiuo se, prie šin gai ne gu moder 
nio jo je po ezi jo je5, ri mai re tai ak ty vūs kom po zi ciš kai: 
teks tas tik ple čia mas ki tais žo džiais, aku mu liuo ja mos ir 
va ri juo ja mos si no ni mi nės pra smės6. Toks re dun dan tiš
kas kal bė ji mas kar tais bū na re to riš kai pa vei kus. Anot 
retorikos mokovų, plė to ji mo fi gū ros „sti lis tiš kai ak ty
vi na, įtei gia ir įti ki na, vei kia emo ciš kai, su ly do teks tą 
į vi su mą“7. Ta čiau toks kal bė ji mas ir pa vo jin gas, – jei 
plė to ji mo fi gū ros ne api ben dri na mos, pra smi niai vie
ne tai iš si dės to tar si ant ko pė čių laip te lių, – pa ly pė jus 
ant vie no, ne be ma ty ti ki tų, ri muo ja mi žo džiai ne su da ro 
kon tras to, o vei kiau dub liuo ja tą pa čią reikš mę, kaip 
ir di des nės po eti nio teks to sin tag mos. An tai ei lė raš ty je 
„Vi są lai ką“ trys stro fos su konst ruo tos ana lo gi nės sin
tak si nės struk tū ros pa grin du:

Vi są lai ką ieš kau vie no taš ko,
iš ku rios iš ei na vi sos tie sės.

Vi są lai ką ieš kau vie no lašo, 
iš ku rio iš bė ga vi sos upės. 

Vi są lai ką ieš kau vie no uos to, 
iš ku rio vi si lai vai išplau kia.
 („Vi są lai ką“, p. 99)

Stro fi kos si met ri ją dar pa ryš ki na rit mi nė mo no to nija 
(ei lė raš tis pa ra šy tas iš ti sai cho rė ju, ku rio do mi nuo jan
tis tarp kir ti nis in ter va las – vie nas skie muo). Lai ky da

mie si nuo mo nės, kad po eti nis teks tas juo to bu les nis, 
juo labiau jo po eti nė skir tin gų teks to lyg me nų kon
struk ci ja tiks lin ges nė ir juo la biau skir tin gos raiš kos 
dub liuo ja vie na ki tą, ga lė tu me tar ti, kad šis ei lė raš tis 
to bu las, ta čiau virš vi sų rei ka la vi mų iš ky la pra smin
gu mo, nau jos pra smės rei ka la vi mas. Mar cin ke vi čiaus 
po ezi jo je esama  teks tų, kur tar si veid ro dy je at si spin di 
ap vers ta Lot ma no te zė, kad „Vie no žo džio kar to ji mas 
teks te pa pras tai ne reiš kia me cha niš ko vie nos ir tos 
pa čios reikš mės kar to ji mo“8. Mar cin ke vi čiaus po ezi jo je 
šį tei gi nį rei kė tų per for mu luo ti taip: nau jais žo džiais 
ne iš sklei džia ma nau ja pras mė...

PO ETi nĖ sin TAK sĖ:  
TrAns FOr mA ci JOs ir PEr VEr si JOs

Kal bant apie po eti nę sin tak sę, pir miau sia api brėž
ti nas jos san ty kis, vie na ver tus, su ben dri nės kal bos 
sin tak se, ki ta ver tus, su po eti nį teks tą skai dan čio mis 
rit mi nė mis sin tag mo mis, t. y. ei lu tė mis, stro fo mis ar 
stro foi dė mis. Mar cin ke vi čiaus po ezi jo je do mi nuo ja 
sin tak siš kai už da ra stro fa, t. y. jos ri bos su tam pa su 
sin tak si nio vie ne to, sa ki nio ri bo mis. Rin ki ny je „Gy
ve ni mo švel nus pri sig lau di mas“ sin tak si nis jun gi nys 
per žengia ei lu tės ri bą, sa ki nius iš kar po elip sės. Bū tent 
sin tak si nių in ver si jų ir per ver si jų pa grin du mez ga si 
dau ge lis me ta fo rų, at si ran da erd vės vie na me ei lė raš
ty je su gy ven ti ke lioms pra smėms. Ki ta ver tus, elip sės 
su kar po ne vien sa ki nį – šia me rin ki ny je tarp į vie ną 
stro fą su gru puo tų sa ki nių įsi ter pia gi lios pau zės, ku
rias ryš kina už da ros sin tak si nės struk tū ros ir stro fi kos 
san da ros ne kon flik tiš kas san ty kis:

Sau le le ma no, va ka rop ei ni.

Lau kų at si du si mas še šė liuo tas.
Gy ve ni mo švel nus pri sig lau di mas.

Iš mei lės ši tas grau du lys, iš mei lės. 
Vis ne ga liu at plėšt ta vęs nuo lū pų, 
ru gių kal ne li vi du ry dan gaus!
 („Sau le le ma no, va ka rop ei ni...“, p. 274)

Mar cin ke vi čiaus po ezi jos sin tak sė yra trans for muo
ta, ra cio na li sin tak si nė są ran ga ap si ren gia sin tak
si nių fi gū rų dra bu žiais. Ta čiau da bar su grįž ki me ir 
kiek už da riau pa a na li zuo ki me kar tais pa ra dok siš kų 
Mar cin ke vi čiaus sin tak si nių jun gi nių san ty kį su nor
mi nė mis ben dri nės kal bos fra zė mis. Daž na fra zės kon

5 Pa vyzdžiui, Vy tau to ma čer nio, Hen ri ko na gio, Al gi man to mac kaus, 
liū nės su te mos ir kt. teks tuo se.

6 Plė to ji mo fi gū ros bū din gos dau ge liui po ezi jos teks tų (Ka zio Bra dū no, 
na gio (ypač pa si tel kus ana fo ras), mac kaus ir kt.), ta čiau jos pasi tar nau ja 
pir miau sia iš ryš ki nant pra smės ju de sį į ki tą se man ti nį lau ką, pvz., iš 

gam tos į kul tū rą, žmo gaus eg zis ten ci nę jau se ną, emo ci jas ir pan. 
7 Ko že niaus kie nė, r., Re to ri ka: iškal bos sti lis ti ka, Vil nius: moks lo ir 

en cik lo pe di jų lei dy bos ins ti tu tas, 1999, p. 255.
8 lot man, J., op. cit., s. 79.
9 Ko že niaus kie nė, r., op. cit., p. 215.
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struk ci ja – in ver si nė (vie to mis kei čia mas veiks nys ir 
ta ri nys, o už vis daž niau siai veiks nys ir pa pil di nys) ir 
elip ti nė. Iš lei džia mas na rys nė ra sun kiai nu spė ja mas, 
nors įsi vaiz duoja ma me jun gi ny je ne re tai for mos neut
ra lios, ne nu ro dan čios gi mi nės, skai čiaus ar as mens: 
„Že me po šir  di mi, / gim do ma ne pa gim do ma: / at si dust 
ta vi mi, / vi sų mindo ma.“ („Ka ro že mė“, p. 268) (kur sy
vas mano – R. M.); „Tu žo džiais, žo džiais į ma ne, / tu į 
ma ne vis duo na, duo na.“ („Lie tu va“, p. 279); „Į ru de nio 
žo lę – paukš čiu. / Į ru de nio lan gą – la pu.“ („Tau bū ti“, 
p. 333); „Paukš tis į dan gų. / Žo dis – į šir dį“ („Žo dis“, p. 
337). Iš pa vyz džių maty ti, kad kal ba daik ta var diš ka, t. 
y. sa ki nys kon struo ja mas iš daik ta var džių, būd var džių, 
daik ta var diš kų veiks ma žo džio for mų ir t. t. Bū tent daik
ta var diš kos kal bos var to ji mas le mia fra zės struk tū ros 
api brėž tu mą, san klo dos pa si kar to ji mus, ka dan gi kon
struk ci jų iš, tar kim, veiks nio ir pa pil di nio re per tu a ras 
ri bo tas. Ypač daik ta var diš ku mas tam pa ne pa kan ka mas 
di des nės ap im ties teks tuo se. An tai ei lė raš ty je „Kal bos 
na mai“ (iš rin ki nio „Būk ir pa lai mink“) iš sklei džia mos 
dvi fra zės kon stra vi mo kryp tys. Pir mo sios dvi stro foi dės 
su klos ty tos iš daik ta var diš kų jų žo džių. Ta čiau bū tent 
šia me teks te aki vaiz du, koks trū ku mi nis yra toks fra zės 
kons tra vi mo bū das:

Daik ta var džių sto gas, 
veiks ma žo džių du rys, 
būd var džių lan gai: 
įkirs tas, kaip į ka la dę kir vis, 
li gi pen ties su va ry tas čia.
 („Kal bos na mai“, p. 343)

Dėl veiks ma žo džių iš lei di mo ne tik tam pa ne aiš kios 
sin  tak si nių jun gi nių jung tys bei pra smi nis san ty kis ir 
jei ne lo gi nė, tai bent aso cia ci jo mis grįs ta mo ty va ci ja (iš 
kur at si ran da kir vis – ar čia kal ba ma apie kal bos griūtį, 
ski li mą, ar tai tik po eto mėgs ta mos kai mo leksi kos įpy ni
mas?), bet ap skri tai vi sa stro fos san klo da tam pa nelo giš
ka, me cha niš ka. Nau do jan tis Mar cin ke vi čiaus me ta fo ra, 
šiam „na mui“ aki vaiz džiai stin ga pa ma tų ir sie nų...

Pas ku ti nė je stro foi dė je daik ta var diš kuo sius žo džius 
per sve ria veiks ma žo džiai, ta čiau pra smi nė je, lo gi kos 
plot mė je pa dė tis ne pa ge rė ja: apie bū si mą jį lai ką (at ei
tį) kal ba ma kaip apie kū di kį, rei ka lin gą glo bos, ta čiau 
pa si rink ta raiš ka jį api bū di na vei kiau ob jek tiš kai, kaip 
daik tą: „Im kit jį ant ran kų ir lai ky kit, / kad ne nu si
mes tų, / ne pra pul tų“ (kur sy vas mano – R. M.). Ne aiški 
lieka  ir vi so teks to idė ja: apie ką kal ba ma – apie kal
bos tobu lu mą ar li ki mą, mus, ja kal ban čiuo sius, mū sų 
at ei tį, mū sų ne  at sie ja mu mą nuo gim to sios kal bos? Be 
abe jo, vie name ei lė raš ty je ga li ma kal bė ti apie dau ge lį 
da lykų, ta čiau bū ti na nu brėž ti pa ra le les, mo ty vuo ti jų 
są sa jas, ga lų ga le iš teks to vi su mos tu rė tų pa aiš kė ti net 
lo ka lios me ta fo ros aso cia ty vu sis pa ma tas. Šiuo at ve ju 

ma to me ką ki ta – vėl gi „ko pė čių“ prin ci pu iš dė lio tus 
gra ma ti nius ter mi nus.

Ap skri tai šia me rin ki ny je dažnai peržen gia ma su pran
ta mu mo ir sko nin gos kal bi nės raiš kos ri ba. Iš kar po ma 
ar ba per stum do ma anks čiau nau do ta kon struk ci ja, prie 
pa ma ti nio žo džio (pa vyz džiui, itin pa mėg tų „iš mok ti“, 
„at ei ti“, „gy ven ti“ ir t. t.) jun gia mi nie kaip gra ma tiškai 
ne mo ty vuo ti links niai, hi per tro fuo tos sin tak sės per ver
si jos ne re tai už tem do ei lė raš čio min tį: 

Ištark ma ne, žeme, 
iš tark ma ne ly gų su me džiais...
 („...Iš tam sos iš ėji mas III“, p. 301)

Aš vi są gy ve ni mą 
ne mo ku, kad me dis ty lė tų, 
kad lau kas ko nors ne iš tar tų 
žaliu ir gi liu bo su.
 („Aš vi są gy ve ni mą...“, p. 336)

TrO PŲ GA VY BA: VAi KiŠ KA dĖ liO nĖ

Mar cin ke vi čiaus po ezi jo je ga lė tu me ras ti veik vi sų 
ti pų me ta fo rų ir me to ni mi jų (si nek do chų, per so ni fi ka
ci jų, ka tach re zių ir t. t.), ypač tro pų gau su vė les niuo se 
rin ki niuo se „Gy ve ni mo švel nus pri sig lau di mas“ ir „Būk 
ir pa lai mink“. Bū tent šiuo se rin ki niuo se ma ty ti tam tik
ras do mi nuo jan tis „tro po“ ga mi ni mo bū das – me ta fo ra 
ku ria ma ne vie no ar ki to ob jek to su kel tos aso cia ci jos 
pa grin du, o si met riš kai su kei čiant lek se mas sin tak si
niuo se jun gi niuo se: 

Ar tau ne skau da bū ti?
Ar tau žiū rėt ne šal ta?
Ar ne tam su kal bė ti?
 („De di ka ci ja“, p. 322) 

Iš ta da, kai žiū rė jau ža liai, 
iš te nai, kai gal vo jau bal tai: 
plau kia upė – gi liai ne gi liai, 
ei na sau lė aukš tai ne aukš tai. 
 („Iš ta da, kai žiū rė jau ža liai...“, p. 323) 

Lū pos žo dį pa sė jo. 
Žemė iš ta rė grū dą. 
Vy tu rys pa te kė jo – švie su.
 („Tas žodis“, p. 355)

Skir tin guo se teks tuo se dė lio ja ma vis ta pa ti dė lio nė, 
ta čiau jau iš ke lių pa vyz džių aišku, kad toks me cha
niškas su kei ti mas ne vi sa da pa si tei si na. An tai pas ku ti
nia me pa vyz dy je, nors pir mo ji me ta fo ra pa vei ki, tačiau 
ant ro ji „Že mė iš ta rė grū dą“ net ir ei lė raš čio kon teks te 
at ro do nie kaip ne pa tei si na ma – ji tik de monst ruo

Jus Ti nO mAr cin KE Vi čiAus PO EZi JOs dirB Tu VĖ
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ja nau do ja mą mo de lį, bet ne iš ple čia nei „že mės“, nei 
„grū do“ pra smių. Tro pų gau sa kar tais su ve džio ja po eto 
plunks ną: „Jei gu mįs lin gas ora to riaus kal bė ji mas ima 
var gin ti klau sy to jus, ta da net ir gra žiau sia re to ri nė 
fi gū ra ne ten ka pra smės“9. 

Mar cin ke vi čiaus me ta fo ras bū tų ga li ma skirs ty ti ir ne 
pa gal kal bi nius kri te ri jus, o pa gal jų sko li ni mo si šal ti nį. 
Čia vėl gi ga lio ja „dė lio nės“ prin ci pas – į ei lė raš čio mo
zai ką tel pa vis kas, kas tik pa si ro do tuo me tu pa trauk lu, 
ar, kal bant šių die nų kal ba, ko mer ciš kai per spekty vu: 
vie ni tro pai at ei na iš ro man sų, ki ti – iš ne oro man ti kų 
teks tų, o vė ly vų jų rin ki nių že mės, duo nos, grū do, ari mų 
ir t. t. me ta fo ri ka įtai gau ja jos ry šį su že mi nin kų (ypač 
Ka zio Bra dū no, iš ku rio sko lin ta si ne tik tro pai, bet ir 
ap skri tai pa sau lė vaiz džio åt ra mos) po ezi ja. Tačiau jei 
Bra dū no po ezi jo je „že mė“ ir į jos se man ti nį lau ką pri
siš lie jan tys įvaiz džiai anaip tol ne reiš kia kon kre čios 
že mės10, Mar cin ke vi čiaus po ezi jo je kaip tik to ji ne po e
tiš ka re a ly bė įgau na sva riau sią ak cen tą11. Ne ži nia, dėl 
ko taip at si tin ka – ar dėl to, kad Mar cin ke vi čius per
dėm siau rai su pra to Bra dū no po ezi ją, ar dėl spe ci fi nių 
prie žas čių, ku rias lė mė so vie ti nė san tvar ka. San ty kis 
su že mi nin kais idė ji nia me lyg me ny je lie ka už sklęs tas, 
mat ša lia sko lin tų jų me ta fo rų (ar kar tu su jo mis) sklei
džia si so vie ti nę re a ly bę iš sa kan tys ar pri den gian tys 
tro pai, pa vyz džiui:

Ant lū pų žy dė da mas su pa si žo dis:
gie dok, kad esi, ir ty lėk, kad esi.

Bet nėr tų na mų, kur tu bū tum na mie.
 („Lyg bi tė žie de. Lyg bi te lė žie de...“, p. 361)

10 Žr. skrups ke ly tė, V., „Ka zys Bra dū nas“, in: Lie tu vių eg zo do li te ra tū
ra. 1945–1990, red. Ka zys Bra dū nas, rim vy das Šil ba jo ris, Vil nius: Va ga, 
1997, p. 350; idem, „Ka zio Bra dū no po etiš ko ji pa tir tis“, in: Bra dū nas, 
K., Su telk ti nė, d. 2, Vil nius: Ai dai, 2001, p. 589 ir t.

11 Žr. „Triū sas sa vo so de“, su Jus ti nu mar cin ke vi čiu mi kal ba si li te-
ra tū ros kri ti kas min dau gas Kviet kaus kas, in: Kūrybos studijos ir inter

Pa ky la me iš to, 
 kas bu vo duo ta: 
iš vė lia vos, idė jos 
 ar ba him no. 
Pas kui da li ja me 
 sa ve kaip duo ną 
ir pašau ki mo ieškom 
 kaip li ki mo.
 („Amžinin kai“, p. 205)

Mar cin ke vi čiaus  po ezi jo je ma ty ti ne vie np ras mis 
santy kis su gy ve na mąja tik ro ve: vie na ver tus, pa
rei ga kal bė ti ta da, kai no rė tų si ty lė ti, ki ta ver tus, 
iden  ti  fi kuo ja ma si su nu ga lin čia ir pa jun gian čia „vė
lia vos, him no ir idė jos“ ide o lo gi ja: „Sun ku, sa kau, ta
čiau imu. / Grau du, sa kau, ta čiau ne šu.“ („Pra džia“, p. 
263), „...prieš vė ją iries krū ti ne, / kar to da mas lū po mis:  
taip, / o sie la vis šauk da mas: ne.“ („Nuo gi rių dvel kia 
vė sa...“, 263). 

Vy tau tas Ka vo lis so vie ti nė je po ezi jo je fik sa vo dvi 
tenden ci jas: kal bė ti apie tai, ko rei ka lau ja re ži mas ir 
vi so ke rio pai steng tis liu dy ti vi di nę ne pri klau so my bę, ir 
už si mi nė apie tre čią ke lią – mo ra liai rim tą es te ti nį ieš
ko ji mą12. Net iš ei vių pa ste bė ta Mar cin ke vi čiaus poezi jos 
gi mi nys tė su že mi nin kais tar si liu dy tų to kius ieš ko ji mus 
bu vus, ta čiau net ir že mi nin kų po ezi ja Marcin ke vi čiui 
bu vo raiš kos ir net iš gy ve ni mų aruo das, iš ku rio iš sem ti 
tur tai pa spal vin ti so vie tiz mo spalvo mis. To kia po ezi ja, 
gy ve nant nor ma lio mis gy ve ni mo są ly go mis, ne iš lai ko 
bran dos eg za mi no, į ją galima žiū rė ti tik kaip į die no
raš tį, ku rio da ta – so vie ti niai lai kai.

pretacijos: Jus ti nas Mar cin ke vi čius, p. 19. 
12 Ka vo lis, V., „Pa sau lio srau tas ir są mo nės ar che o lo gi ja“, in: Kūrybos 

studijos ir interpretacijos: Justinas Mar cin ke vi čius, p. 68.
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PAulius suBAčius (g. 1968) – hum. m. dr., Vu Filolo gijos 
fakulteto literatūros istorijos ir teorijos katedros docentas, 
religijos  studijų ir tyrimo centro bendradarbis, „mažosios 
studijos“ ir „laisvosios Europos radijo“ apžvalgininkas.

Dau gu ma mi tų ne tu ri pra džios. Ji bū na taip gi liai 
nu grimz du si pra ėju sio lai ko su te mo se, kad net są ži
nin giau si ty ri nė to jai ne įsten gia pa ti ki mai už čiuop ti 
ver smės, gim dan čios die vus bei he ro jus. Nau jų jų lai kų 
mi tų met ri kai ne sun kiai įskai to mi, ta čiau mi to lo gi nė 
są mo nė, tie, ku riems mi tas yra per smel kian čiai tik ras 
pa sa ko ji mas apie jų pa sau lio pri gim tį bei tvarką, lin kę 
ne pri si min ti is to ri nių ap lin ky bių. Idant at ro dy tų pa ti
ki mas, įkvėp tų eks ta ti nius iš gy ve ni mus, svar biau sias 
mi to per so na žas pa si ro do sce no je jau iš baig tas, šau nus, 
at lie kan tis di džius dar bus, o vi sa kita pri dengia leng va 
už mar šu mo skrais tė. De mi to lo gi za ci jos pa stan gos (jų 
ne sti go ir po At gi mi mo) vie nus mi tus pa pras tai pa kei čia 
ki tais, o kai ku riuos se nuo sius dar gi su stip ri na, nes lie
tu viai ypač pa lan kūs pa var gu siems ir skriau džia miems 
he ro jams. To dėl pa stan gų pa žvelg ti į Jus ti no Mar cin
ke vi čiaus – tau tos po eto – mi to prie šis to rę ir iš ta kas 
šiukš tu ne rei kė tų lai ky ti nu mi ti ni mo ban dy mu. Tai tik 
ar che o lo gi nė per ka sa, įdo mi ži no vams bei mė gė jams, o 
ki tiems – vie na die nis truk dis ręs ti nau jo jo/se no jo gy ve
ni mo val do vų rū mus.

i. mO Ti nA

Mo ti nos fi gū ra pri klau so pa ma ti nėms uni ver sa li joms, 
to dėl net ir jau no je lie tu vių po ezi jo je ji iki XX a. vi durio 
bu vo ne sy kį pa si telk ta per so ni fi kuo ti Baž ny čiai, Tė vy
nei, Sau lei, gim ta jai že mei ir dau ge liui kitų men kes nių 
da ly kų. Is to ri nes per spek ty vas ap mąs tančio Ba ra naus ko 
Gies mi ny kas kal bė jo si su nuo me tuo ta Mo čiu le Lie tu va. 
At gai lau jan čios pa kly dė lės Sa lo mė jos Nė ries ei lė raš čių 
rau do to ja krei pė si į Že my nė lę Juo dą ją močiu tę.

1940 m. at si ra do nau ja pre ten den tė į Mo ti nos ti tu
lą – di dži ą ja rai de ra šo ma vie nin te lė Par ti ja. So vie tinė 
re to ri ka sie kė per im ti bei per ko duo ti pa sto vių jų įvaiz
džių kom plek są, ir šei mos – tė vo, mo ti nos, (di džio jo) 
bro lio, se sių – pa ra dig ma nau ja kal bės kū ri me at li ko 

mi TO PrAdŽiA

Paulius Subačius

svar bų vaid me nį. An tai mi rus Tė vui Sta li nui, Va le
ri ja Val siū nie nė ra šė: „Į Par ti ją vi sų nu kryps ta akys, 
/ Ji – Mo ti na, glo bė ja, Ji pa tars“1. Ta čiau „Aušros“ 
ro man ti kams sun kiai se kė si įkvėp ti po eti nės dva sios 
Tė vy nės–Moti nos jung čiai, tad ką ir kal bė ti apie var
ga nas pa lec kių, su choc kių, rei me rių pa stan gas su teik ti 
pa trauk lų li te ra tū ri nį vei dą di džiau sią bai mę ke lian čiai 
nau jos sant var kos ins ti tu ci jai. Ta len tin gie ji – Vin cas 
My ko lai tisPu ti nas, Al bi nas Žu kaus kas – iš rei ka lo 
pa ra šy tuo se so vie ti niuo se po smuo se ven gė Va dą pa
va din ti tė vu, o Par ti ją – mo ti na. To dėl, kaip Vy tau tas 
Ku bi lius vi siš kai pa grįs tai tei gė vie na me pir mų jų sa vo 
straips nių, to me to „daž nam ei lė raš ty je [...] ran da me 
[...] šal tą po pie ri nį pa to są“2.

Lie tu vių ra šy to jams pa vyz džiu ro dy to je ru sų li te ra
tū ro je taip pat sto ko ta pos mų, ku riuo se ofi cia lie ji sta
bai bū tų su gy vin ti au ten tiš ka są sa ja su as me niš kais 
iš gy ve ni mais. Ma tyt, to dėl SSRS Ra šy to jų są jun gos 
val dy bos sek re to riui Ni ko la jui Ti cho no vui įstri go pe
ri odi ko je iš spaus din tas Mar cin ke vi čiaus ei lė raš tis 
„Mo ti na“. Ir įstri go taip smar kiai, kad šio aukš čiau sio jo 
at sto vo iš Mask vos lū po mis ant ra ja me LSSR ra šy to jų 
su va žia vi me 1954 m. ru de nį dar nė kny gos ne iš lei dęs 
po etas, va ka rykš tis stu den tas bu vo ap skelb tas vie no 
ge riausių lie tu vių po ezi jos kū ri nių au to riu mi3. Šiuo kū
ri niu prade da mas ir ne tru kus iš ėjęs pir ma sis ei lė raš čių 
rin ki nys „Prašau žodžio“. Vie no je au to biog ra fi jų Mar
cin ke vi čius ra šė: „Man bu vo ke tu rio li ka me tų, kai mi rė 
mo ti na. Nie kas taip lig šiol ne gy ve na ma ny je, kaip ji nai. 
Ir nie kas taip ne kal ba ma nim, kaip ji nai. Ji ta po man 
gė rio ir gro žio nor ma, tei sy bės ir mei lės idė ja, gim to sios 
že mės si no ni mu, mo te riš ku mo švie sa“4. At si mi ni mus 
apie mo ti nos rū pes tį ir glo bą po etas jį iš gar si nu sia me 

1 Val siū nie nė, V., „nu sto jo plak ti sta li no krū ti nėj...“, in: Švy tu rys, 
1953, nr. 5; persp. in: Grū to par ko ly ri ka, Vil nius: Gai rės, 2000, p. 
143–144.

2 Ku bi lius, V., „Po eti nis pa to sas“, in: Li te ra tū ra ir me nas, 1950 11 14; 
persp. in: Grū to par ko ly ri ka, p. 10.

 3 Žr. Amb ra sas, K., „Gy ve ni mo apo te o zė“, in: idem, Kri ti kos etiu
dai, Vil nius: Va ga, 1976, p. 38; pir mo ji pub li ka ci ja: Li te ra tū ra ir me
nas, 1960 10 01, 08; dar žr. Šim kus, J., „sva rus pir ma sis žodis“ [rec.: 
mar cin ke vi čius, J., Prašau žodžio], in: idem, Apie li te ra tū rą, Vil nius: 
Vals ty bi nė gro ži nės li te ra tū ros lei dyk la, 1956, p. 330.

4 Ta ry bų Lie tu vos ra šy to jai, m–Ž, Vil nius: Va ga, 1977, p. 33–34.
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ei lė raš ty je per tei kia ta len tin go mis ei lu tė mis: „Nuo blia
vo jai eg li nę len tą, / Ap gau bė mer gau ti ne ska ra... [...] / 
Ne be bus  dau giau aguo nų pie no / Ir liūd nai niū niuo ja
mos dai nos. [...] / Kaip kas dien, / Ji mir da ma pa klau sė: 
/ – Kaip, sū nau, ar vis ką... pa da rei?“

To les niuo se po smuo se „aš“ ima dirb ti fab ri ke, tu ri 
duo nos ir bū rius drau gų, ta čiau stin ga dva si nės at ra
mos, nė ra „kam ma nęs pa klaus ti: / – Kaip, sū nau, / ar 
vis ką pa da rei?“ Eg zis ten ci nę tuš tu mą, ne ati tai so mo 
pra ra di mo dra mą ra šy to jas „įvei kia“ iš ties meist riš kai 
eks tra po liuo da mas mo ti niš ku mo idė ją:

O par tor gas ėjo ne to lie se
Ir iš gir do ma no skun dą jis.

Va ka re,
 kai, švar ką už si me tęs,
Po dar bų
 slin kau na mo niū riai – 
Jis stai ga pa plo jo man per pe tį:
 – Na, sū nau!
Ar vis ką pa da rei? [...]

Tik žinau – 
 kai fab ri kas nu ty la,
Kai mies te
 sušvin ta žibu riai – 
Drau go lū pom
 par ti ja pra by la:
– Kaip, sū nau,
 ar vis ką pa da rei?5 

Dau ge lis lie tu vių ra šy to jų – kas Tė vy nę, kas že mę, 
kas bol še vi kų par ti ją – va di no Mo ti na, ta čiau nė vienas 
iki Mar cin ke vi čiaus ne gre ti no jų, ypač pas ta ro sios, su 
sa vo mo ti na. Po ezi jo je diìdžio sios Mo ti nos įgy da vo mo
ti niš kų bruo žų, ta čiau ne pa jėg da vo pa keis ti tikrõsios, 
o ci tuo to se ei lu tė se „Par ti ja pra by la mo ti nos lū po mis, 
to dėl ji ir bran gi kiek vie nam iš mū sų kaip mo ti na“6, tai gi 
tiek ei lė raš tis, tiek rin ki nys bu vo iš gir tas vi suo se rep re
zen ta ci niuo se to me to li te ra tū ros kri ti kos vei ka luo se7. 
Bū si mo jo liau dies po eto ta len to dė ka že mu ti nis mi to, 
kad įma no mas so vie tiz mas žmo giš ku vei du, ren ti nys 
bu vo su ner tas dar nė ne pra si dė jus „at ly džiui“, dar iki 
Sta li no kul to pa smer ki mo.

Tie sa, pu siau ha giog ra fi niai, pu siau fol klo ri niai pir

mo sios po ka ri nės mo ky to jų li tu a nis tų kar tos pa sa ko ji
mai by lo ja, kad jiems di džiu lį įspū dį pa li ko ne ci tuotas, 
„pri va lo ma duok le“ lai ky tas ei lė raš tis, o po pu lia riau sio je 
to me to pe ri odi ko je – „Ta ry bi nė je mo te ry je“, „Švy tu
ry je“, „Jau ni mo gre to se“ – skelb ta Mar cin ke vi čiaus ir 
Al gi man to Bal ta kio mei lės po ezi ja. Tie nai vūs, ko ne 
moks lei viš ki ei lė raš čiai („Tu juo keis, ra mu nės vis ieš
ko jai“, „Ne ti kėk“, „Pa sa ko ji mas“) esą kė lę džiaugs min gą 
nuo sta bą – ne jau gi taip ga li ra šy ti (bei spaus din tis) 
ir mū sų ben dra am žiai, o ne vien bin kiai ar ais čiai iš 
nesu grą ži na mu sap nu ta pu sios pra ei ties. Ta čiau stip ri 
drau go iš Mask vos ran ka į li te ra tū ri nį eli tą įves di no, 
Vil niaus jau nų jų ra šy to jų sek ci jos pir mi nin ku pa sky rė8 
ne sva jin gą įsi my lė jė lį, o jau nuo lį, ku ris įsten gė ne nu
kryp da mas nuo ide o lo gi nių rei ka la vi mų suž mo gin ti 
Par ti ją. Ir Par ti ja jam da vė už duo tį – su kur ti įti ki na mą, 
po eti nį sa vo kar tos ir po ka ri nės is to ri jos pa veiks lą. Taip 
1955–1956 m. gi mė „Dvi dešim tas pa va sa ris“.

ii. PA VA sA ris

Ne te ko gir dė ti, kad ko kia nors nau ją gy ve ni mą ir 
so cia li nį iš ga ny mą skel bian ti ide o lo gi ja bū tų sa ve ta
pa ti nu si su žie ma, ru de niu ar net va sa ra, su vi du ri ne 
ar vy res ni ą ja kar ta. Re vo liu ci nes re for mas bei mi nių 
entu ziaz mą ge riau siai sim bo li zuo ja pa va sa rio ir jau
nys tės ver žlu mas. Ta čiau so vie tų oku puo tiems lie tu
viams ši to pi ka pir miau sia sie jo si su Mai ro nio „Jau ną ja 
Lie tuva“, tau tų pa va sa riu, o vy rau jan ti at bun dan čios 
gam tos spal va bu vo ypač ne pa gei dau ti nas li te ra tū ri nis 
žy muo, nes kė lė aso cia ci jų su miš ku ir „miš ki niais“. 
Tie sa, My ko lai tisPu ti nas pa siū lė po eti nį pa va sa ri nio 
ir bol še vi kinio ko lo ri to kom pro mi są – „aguo nų lieps
ne lėm pra žys tan čios“ že mės vaiz di nį, bet ko mu nis ti
nio pa va sa rio epas bu vo kie tas rie šu tė lis, „so cia li nių 
prieš ta ra vi mų dras ko mo pa sau lio nė vie nam ra šy to jui 
ne pa vy ko epiš kiau api ben drin ti“9. Po Te ofi lio Til vy čio 
(„Us ny nė“, 1949), Vla do Mo zū riū no („Da lia“, 1951), 
Va le ri jos Val siū nie nės („Ve ro ni ka“, 1952), Edu ar do 
Mie že lai čio („Bro liška po ema“, 1954) sun kio jo už da vi
nio ėmė si Mar cin ke vi čius, „pir mas iš tų kū rė jų, ku riuos 
su bran di no pir mo ji po ka rio stu den tų kar ta“10.

Ši kar ta, maž daug „tris de šim tų jų me tų gi mi mo“, į 
ku rią oku pa ci nis re ži mas dė jo jau no jo so vie ti nės vi
suo me nės avan gar do su for ma vi mo vil tis, bad mi ria vo 
sau sa kim šuo se ben dra bu čiuo se. Jau nuo liai, pa li kę 

5 mar cin ke vi čius, J., „mo ti na“, in: idem, Prašau žodžio, Vil nius: 
Vals ty bi nė gro ži nės li te ra tū ros lei dyk la, 1955, p. 5–7.

6 Šim kus, J., „sva rus pir ma sis žodis...“, p. 329–330.
7 Žr. Šim kus, J., op. cit.; Jo ny nas, A., „Jau no po eto kny ga“ [rec.: 

mar cin ke vi čius, J., Prašau žodžio], in: Li te ra tū ros klau si mai, Vil nius: 
Vals ty bi nė gro ži nės li te ra tū ros lei dyk la, 1956, p. 266–272; Ku bi lius, J., 
„Į po ezi jos aukš tu mas“, in: idem, Mū sų ra šy to jai, Vil nius: Vals ty bi nė 
gro ži nės li te ra tū ros lei dyk la, 1958, p. 194–222.

8 Žr. „lTsr ra šy to jų s-gos val dy bos po sė džio... pro to ko las, 
1954 09 09“, in: Li te ra tū ra 1940–1960: Do ku men tų rin ki nys, sud. J. Vo-
sy lius, Vil nius: Aca de mia, 1992, p. 246.

9 Pa kal niškis, r., Lie tu vių po ema: Pa grin di nės žan ri nės for mos, Vil-
nius: Va ga, 1981, p. 77.

10 Pa kal niškis, r., Po ezi ja, as me ny bė, lai kas: Jus ti no Mar cin ke vi čiaus 
kū ry ba, Vil nius: Va ga, 1969, p. 23.
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kla sės drau gus „še šio lik me čius“ par ti za nų bun ke
riuo se ir pa bė gę mies tan nuo są ži nės grau ži mo bei 
kol cho zuos na va ro mo kai mo, te be bu vo su pas ta ruo ju 
su sie ti iš gy ven ti lei džian čia bam ba gys le. Į Vil nių iš
lei džia mam sū nui krau na mo „če mo da no“ ap ra šy mu ir 
pra si de da „Dvi dešim tas pa va sa ris“, jau pir mo sio mis 
ei lu tė mis įtai giai su pi nan tis gei džia my bę su tik ro ve. 
Stu den tui tė vas „Laik raš tin vy nio ja an tį, / Per pjau na 
pu siau ski lan dį, / [...] Rė žia bry zą la ši nių, / Nu ka bi na 
se ną kum pį, / Rie bų, sto rą – tar si klum pę“. Taip taip, 
rū ky tą kum pį, ku ris iš ti są so viet me tį li ko dar bo žmo gui 
le ga liai ne pa sie kia mos, tik „smul kia bur žu a zi nėms lie
ka noms“ pri ei na mos ge ro vės sim bo liu. Mais to ku pi nas 
ne šu lys – vie nas iš po emos leit mo ty vų, sky riu je „Plak 
gar siau, šir die!“ įterp ta net „Dai na apie če mo da ną“. 
Už si sva jo jęs apie ska nės tus skai ty to jas čia pat su ži no, 
kad tur tin go jo po dė lio šei mi nin kas Kai rys (sic!) – kol
cho zo na rys.

Ta čiau pa gy ros kol cho zams ir gru bi pa nie ka an ti so
vie ti niam po grin džiui yra tik pa ša li niai po emos tai ki
niai, nes LKP jau 1952 m. bu vo kon sta ta vu si „per ga lę“ 
ko lek ty vi za ci jos ir „kla sių ko vos“ fron te. Ak tu a liau sia 
bu vo spręs ti, pa ties au to riaus žo džiais, 
„pa grin di nę so cia lis ti nės lie tu vių na ci
jos pro ble mą“ – is to ri nės ir so cia li nės 
sa vi mo nės „pro ble mą“11, t. y. lie tu vių, 
net stu di juo jan čio jau ni mo po lin kį at
mes ti oku pan tų per ša mas ide o lo gi nes 
po ka rio įvy kių sche mas bei ly gia vos 
„pri va lu mus“. Iki tol li te ra tū ra tik 
pakel tu to nu smer kė ar ba aukš ti no 
kon fron tuo jan čias pa sau lė žiū ras, o 
Mar cin ke vi čius agi ta ci jai už „tei sin gą“ 
gal vo ji mą pa si tel kė šio kią tokią po le
mi ką, lei do tarp stu den tų įsi skver bu
siems „bur žu a zi niams na cio nalis tams“ 
ir jų „su klai din tiems“ abe jo jan tiems 
iš sa ky ti sa vo mo ty vus. Po etas sie kė 
„au ten tiš kai“ pa ro dy ti, „kaip Lie tu vo je 
for muo ja si nau jas so vie ti nis žmo gus: 
svy ruo da mas, abe jo da mas, nu kryp da
mas nuo, au to riaus nuo mo ne, tie saus, 
t. y. ko mu nis ti nio ke lio ir vėl į jį grįž da
mas“12. „Dis ku si jos“ erd vė – fol klo riš kai 
jau nat viš ka, jai api pa vi da lin ti pa si telk ti pa ma ti niai 
tau to sa kos to pai – iš ly dė tu vės, mer ge lės ir ber ne lio pa
si vaikš čio ji mai, ves tu vės bei vai šės. Gar si ą ją te zę apie 
so cia lis ti nį tu ri nį ir tau ti nę for mą vy res nio sios kar tos 
bol še vi kų apo lo ge tai daž niau siai re a li za vo pa si telk da mi 

de mi nu ty vus ir ki tus sti lis ti nius liau dies dai nų ypa tu
mus, ele men ta rias pa ra fra zes. Pa vyz džiui, Gi ra ra šė: 
„Mes pa dai nuo sim dai ną dai ne lę / Kaip gy nėm šven tą 
Ta ry bų ša lį“13. „Dvi dešim tas pa va sa ris“ su ręs tas iš ti sus 
fol klo ri nius na ra ty vus ir juo se glū din čius mi to lo gi nius 
ele men tus įter piant į so vie ti nį kon teks tą, at sar giai per
ko duo jant jų pa sto vi ą sias reikš mes.

Apie ide o lo gi nę prieš prie šą po emo je po ri na ma kaip 
apie as me ni nę dra mą. Ne pa si rin kęs „tei sin gos“ gal vo
se nos Si mas Kai rys pa ti ria pri va čios lai mės de fi ci tą 
– pra ran da pa ti ku sią mer gi ną. Jo „klai das“ at lei džia 
ne vi suo me nė ar jos ins ti tu ci jos, o pa va sa rė jan ti že mė. 
„So cia li nis su si tai ky mas“ įvyks ta prie ki taip gal vo jan čio 
ir to dėl sėk min gai ves tu ves šven čian čio ko le gos sta lo. 
Čia ran da ma ben dra kal ba net su griež tu ko mu nis tinių 
idė jų reiš kė ju Dir žiu, ku riam Par ti jos bal so suž mo gi ni
mo var dan šia pro ga au to rius „lei džia“ iš lenk ti taure lę 
ki tą: „Ir Dir žys į ša lį me ta / Iš pūs tą au to ri te tą: / – Ei, 
bi čiu li, pilk dau giau! – / Jam da bar kur kas sma giau, / 
O vi si prie ši to sta lo / Jam da bar sa vi be ga lo“14.

Idė ji nio kom jau nuo lio sa vu mas stip ri na mas į jo lū pas 
įdė tu jaut riu pa sa ko ji mu apie drau gą, ku ris ryžtin gai 

ko vo jo rau do nų jų pu sė je, nors bu vo pa mal dus, nuo lat 
kal bė jo iš ma mos pa vel dė tą ro ži nį. Skai ty to jų ta pa ti
ni ma sis su nau ja jai san tvar kai po dve jo nių pri ta ru siu 
pa grin di niu vei kė ju ska ti na mas ape liuo jant į re li gi nius 
sen ti men tus (mi ni mi Auš ros Var tai), grau di nant trem

11 mar cin ke vi čiaus pa si sa ky mas: Li te ra tū ra ir me nas, 1966 11 12, cit. 
pa gal: Pa kal niškis, r., Po ezi ja, as me ny bė, lai kas, p. 25–26.

12 [Ost raus kas, K.] A. B., „Po ezi ja iš oku puo tos lie tu vos“ [rec.: 
mieželai tis, E., Ma no lakštin ga la; mar cin ke vi čius, J., Dvi dešim tas pa
va sa ris], in: Li te ra tū ros lan kai, 1959, nr. 8, p. 27.

13 Gi ra, l., „Ka rei viš ka dai ne lė“ [1 red.], in: idem, Raštai, t. 2: 
1940–1946, Vil nius: Vals ty bi nė gro ži nės li te ra tū ros lei dyk la, 1953, 
fak si mi lė įkli ja tarp p. 256–257.

14 mar cin ke vi čius, J., Dvi dešim tas pa va sa ris, [1 red.], Vil nius: Vals-
ty bi nė gro ži nės li te ra tū ros lei dyk la, 1956, p. 248.
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ti nių dai nų mo ty vais: „Če mo da nas ve ži me. / Duo na, 
sū ris til po. / Bet ar tilps, ar tilps ja me / Upe liūkš čio kil
pa?“15 Nors pas ta ro sio se ei lu tė se aiš kiai gir di mos Jo no 
Aisčio in to na ci jos su skam ba ne sy kį, bū tent jo teks tą 
Mar cin ke vi čius ano ni miš kai ci tuo ja kaip stu den tų su
ras tą an ti  so vie ti nį at si šau ki mą (sky rius „Pa skai tos ir 
per trau kos“), o po ezi ją pa ro di juo ja kaip „ne tei sin gos“ 
gal vo se nos šal ti nį ir at ra mą: „Taip, šla mė jo lie pos laime, 
/ Bet tik dviem žmo nėm mūs kai me. / O ba kū žėms tarp 
kle vų / Šlamš tė liū de siu... „sa vu“!“16 (At krei pęs dė me sį 
į ci tuo tą po emos vie tą, Ri čar das Pa kal niš kis mo nog ra
fi jo je ne iš drį so nė pa mi nė ti Ais čio, te nu ro dy da mas, jog 
tai „vie no po eto [...] pra ei ties idi lė“17. Po ke lio li kos me tų 
„Dvi dešim to pa va sa rio“ au to rius tą pa tį Ais čio „Pei za žą“ 
dar sykį kaip nie kur nie ko pa ra fra zuos sa vo ei lė raš ty je 
„Tai gra žiai ma ne au gi no“, o pa gal pas ta rą jį pa ra šy tą 
dai ną la bai pa trio tiš kai trauks pio nie rių cho rai18.)

Ap skri tai kny go je gau su po eti nių sko li nių (Ka zys Bin
kis, Til vy tis), ly ri nių nu kry pi mų, la kių, su fol klo rė ju sių 
fra zių iš stu den tiš ko gy ve ni mo. Gal ne daž nas be ži no, 
kad hu ma ni ta ri nės mi to lo gi jos for mu le ta pu sios ei lutės 
apie per nai nu lū žu sią VU Sar bie vi jaus kie mo puoš me ną: 
„Gels tan tis ber že lis ry mo / Fi lo lo gi jos kie me“, – iš „Dvi
dešim to pa va sa rio“. O kū ri nio pa bai go je, kai ar tė ja ma 
prie „nu lem tos“ pa sau lė žiū ri nės ato maz gos, įterp tos dvi 
veiks mą pri stab dan čios, iš va dų ties mu ku mą „pa minkš
ti nan čios“ in ter liu di jos. Ant ro ji iš jų, at lie kan ti pa našią 
funk ci ją kaip ir „Jau no sios Lie tu vos“ di gre si jos, kalba  
apie leng vai ero ti zuo tos, iš pa ša lo iš si va da vu sios gam tos 
ir „at si pei kė ju sios“, „su si vo ku sios“ jau nys tės der mę... 
ta čiau ly riš ką vaiz de lį kiek su drums čia kau kian čios 
fab ri kų si re nos. Po emos ant raš tės se man ti nis ko das 
taip pat nė ra toks vie na reikš mis, kaip at ro do iš pir mo 
žvilgs nio, mat ji ati duo ta spau dai ne tru kus po SSKP 
XX suva žia vi mo. Vėl iš si verž ta į avan gar dą, nes ne vie
ną in te   li gen tą įti ki nu si, sto ti kom par ti jon pa ska ti nu si 
„at ly džio“ pro pa gan da, esą iš krai py mai ir ne ge ro vės 
bai gė si, pra si dės žmo giš kas so cia liz mas, dar tik žen gė 
pa čius pir muo sius žings nius.

Vis dėl to Par ti jos pa va sa ris ne bu vo toks sėk min gas, 
kaip no rė jo si rau do ną bi lie tą tuoj pat ga vu siam au to
riui ir jo glo bė jams. Nors po ket ve rių me tų reng da mas 
an trą lei di mą Mar cin ke vi čius teks tą ge ro kai tai sė, vis 
vien „ne iš ven gė ka te go riš ko to no, iš anks to ži no mos ir 
to dėl sche ma tiš kos ato maz gos ar iliust ra ty viš kų he ro jų 
po el gių, dis pu tų“19. Dėl šių pa sta bų apie po emą – Res

pub li ki nės pre mi jos lau re a tę – Pa kal niš kiui te ko rim
tos py los nuo LKP CK tuo met dir bu sio Juo zo Step šio20. 
Kubi lius, Vi tas Areš ka, Pa kal niš kis bu vo tie kri ti kai, 
ku rie val džios aky se mė gi no pa tei sin ti drą ses nius 
„pa si šiau šusių“ po etų ieš ko ji mus. Mar cin ke vi čių gi iki 
aš tun to  de šimt me čio pra džios, kai jis ta po vi suo ti nės 
ado ra ci jos ob jek tu, nuo kri tiš kes nių at si lie pi mų mū ru 
už sto jo žy mūs ide o lo gi nio „gry nu mo“ prie vaiz dai – Amb
ra sas bei Step šys.

Mar cin ke vi čius so viet me čiu dar bent du sy kius ko
re ga vo sa vą ją po ka rio sam pra tą ir vis pa tai ky da vo į 
tak tą su vy rau jan čia ofi cia lio sios švie suo me nės nuo
sta ta ar ba duo da vo jai pra džią. 1966 m. pa ra šy ta me 
cik le „1946ie ji“ jis „at si me na, kad vie na me gim na zi jos 
suole sė dė ję par ti za nai ir stri bai su dras kė gy vą kraš tą 
tar pu sa vio ko vo je“21, t. y. iš ryš ki na tra giš ką ją kon flik to, 
ku riam il gai niui pri tai ky ta for mu lė: „bro lis prieš bro
lį“, – di men si ją. Ši for mu lė vie toj is to ri nio tei sin gu mo ir 
po li ti nio tei sė tu mo klau si mų pa siū lė ben dro ken tėji mo, 
ne lem tos, o svar biau sia – be pras miš kos brol žu dys tės 
te ori ją, ku ri tuoj pat per sun kė sep tin to  de šimt me čio 
pa bai gos – aš tun to  de šimt me čio pra džios lie tu vių pro
zos kū ri nius ir vi suo me nės gal vo se ną.

Po aš tuo ne rių me tų su kur to je ba la džių po emo je „De
vy ni bro liai“ ne lie ka nė pa da li ji mo į dvi sto vyk las, o tik 
vi sus pri slė gu si is to ri jos naš ta, ko ne ben dri ka rių kapai,  
ku rie at si to li nus lai ke tam pa ly riš kų is to ri jos dra ma tiz
mo ap mąs ty mų ob jek tu. Ši di džiai mo de ruo ta in ter pre
ta ci ja ti ko (ir te be tin ka?) ko ne vi siems. Iš sky rus tuos, 
ku rie ne įsten gė pa mirš ti, kad ša lis oku puo ta, par ti za nų 
pa lai kai te be gu li kal kių duo bė se, to dėl „Sek ma die nio 
at si du si mas“: „O, ko kia di di pa lai ma, / kai ap link tik rai 
ra mu“22, – tė ra sa viap gau lė. Areš kos žo džiais: „Mar cin
ke vi čius kū rė tau ti nę idi lę“23, mes pri dė tu me – ko mu
niz mo auš ros švie so je. Ne ma žes nė sa viap gau lė (o gal 
bran dus ko mu nis ti nis ti kė ji mas) – po emė lės pabai go je 
skel bia mas dar vie nas jau nat viš kai op ti mis tiš kas pa
va sa ris su ryš kia pra di ne kal ba mo jo lai ko nuo ro da: „...
šian dien šu nys ne si liau ja lot. / Skal bi nius įrau dę mo ters 
džiaus to. / Pri la šė jo ki bi ras su los, / to sal daus pa va sa
ri nio džiaugs mo“24 (kur sy vas ma no – P. S.).

iii. liAu dis

Prie pir mu pa va sa ri niu už si mo ji mu ne iki ga lo „iš
spręs tos“ jau no sios in te li gen ti jos sa vi vo kos pro ble mos 

15 Ibid., p. 41.
16 Ibid., p. 124.
17 Pa kal niškis, r., Po ezi ja, as me ny bė, lai kas, p. 38.
18 Pla tes nį ko men ta rą žr. su ba čius, P., „Po stro man ti nis pa trio-

tizmas: brežne vi niai teks tai ir veiks mai“, in: Ro man tiz mai po ro man
tiz mo, sud. Gied rė Jan ke vi čiū tė, Vil nius: Kul tū ros ir me no ins ti tu tas, 
2000, p. 174.

19 Pa kal niškis, r., op. cit., p. 60.
20 Žr. stepšys, J., „di de lės po ezi jos pė do mis“ [rec.: Pa kal niškis, r., 

Po ezi ja, as me ny bė, lai kas], in: Li te ra tū ra ir me nas, 1969 11 29; persp.  
stepšys, J., Po ezi jos so cia lu mas, Vil nius: Va ga, 1986, p. 317–323.

21 Šil ba jo ris, r., „Žmo gus ir žodis po ka ri nė je lie tu vos po ezi jo je“, 
in: idem, Ne tek ties žen klai, Vil nius: Va ga, 1992, p. 554, pir mo ji pub-
li ka ci ja: Ai dai, 1983, nr. 1.

22 mar cin ke vi čius, J., „de vy ni bro liai: Ba la džių po ema“, in: idem, 
Ei lė raš čiai. Ma žo sios po emos, Vil nius: Va ga, 1975, p. 357.

23 Areška, V., Lie tu vių ta ry bi nė ly ri ka: Žan ri nė sis te ma, Vil nius: Va-
ga, 1983, p. 376.
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po etas grį žo ki ta me val džios už sa ky mu pa ra šy ta me 
 kūri ny je – ro ma ne25 „Pu šis, ku ri juo kė si“ (1960). Tam
sias jo ge ne zės ap lin ky bes pa vie ši no To mas Venc lo va, 
tačiau mums šį sy kį svar biau tai, kas ne abe jo ti nai 
buvo nuošir di au to riaus po zi ci ja – „Tau tiš kai nu si tei
ku sio Mar cinke vi čiaus tuo me ti nis ne igia mas po žiū ris 
į mo der ni ą ją Va ka rų kul tū rą, iš reikš tas apy sa ko je, 
[ku ris] su ta po su ofi cia li ą ja li ni ja“26. Bo di mės dar sy kį 
grįž ti prie „su puvu sių Va ka rų“ at me ti mo is to ri jos, ku ri 
sku biai bu vo 700 tūks tan čių eg zem plio rių ti ra žu iš pla
tin ta ru siš kai, iš vers ta į SSRS tau tų ir so cia liz mo ša lių 
kal bas. Gal ji ką ir pa ska ti no nu mo ti ran ka į fi lo so fi jos 
stu di jas, ta čiau de kla ra ty vios idė jos, jog me ni nin kus 
ga li įkvėp ti fab ri kų ir dar bi nin kų pra kai to po ezi ja, ga ju 
mi tu tik rai ne pa ver tė.

Kas ki ta – „tau ti nis nu si tei ki mas“, ku riam iš reikš
ti tre je tu me tų anks čiau pre teks tą da vė LKP CK 
krei pima sis į ra šy to jus ir me ni nin kus dėl Pir čiu pių 
kan ki nių at mi ni mo įam ži ni mo. Mar cin ke vi čius iš syk 
pa ra šė ei lė raš tį „Gy ve ni mas“, o 1958–1959 m. – iš šios 
užuo maz gos kil di na mą po emą „Krau jas ir pe le nai“. 
Jo je poe tas pa kan ka mai sėk min gai su si do ro jo su li gi 
tol at ro džiu siu ne įkan da mu už da vi niu 
su teik ti po eti nės gyvy bės so vie tiš kai 
trak tuo ja mai liau džiai – vi sų di džių jų 
vi suo me ni nių permai nų jė gai, dar vie
nam idė ji nio per ko da vi mo be si šau kian
čiam se man ti niam bran duo liui.

Jau se nuo siuo se raštuo se, pa vyzdžiui, 
Mi ka lo jaus Daukšos „Po sti lė je“, „liau
dies“ są vo ka ret sy kiais var to ta kaip 
„tau tos“ si no ni mas: Lu ko evan ge li jos 
skai  ti nio ver ti me Jė zaus gi mi mą Vieš
pa ties an ge las skel bia „vi sai liaudžiai“. 
Ši si no ni mi ja daug maž ga lio jo XIX a. 
pa bai gos ir XX a. pradžios vi suo me ni
nia me dis kur se – nors „tau ta“ ryš kiai 
do mi na vo, jos et no ling vis ti nė mo ty va ci
ja, lie tu vy bės vals tie tiš kos šak nys lė mė 
„liau dies“ kaip kai miško sios tau tos dau
gu mos ir tra di ci jų grin dė jos su pra ti mą. 
„Tau tą“ ir „liau dį“ su prie ši no so vie ti nė 
ide o lo gi ja, lie tu vių liau dies ieš ko ju si 
tarp dau giau sia ne lie tu viš ko mies to 
pro le ta ria to, o kai me ta pa ti nu si ją tik su var guo me ne. 
„Prie Ne mu no kai me / Dai nas apie lai mę“ dai nuo jan čios 
liau dies27 vaiz de liai bu vo pa ra diš kai sta tiš ki, to li mi 
tra di ci nei vals tie tiš kai (ir iš kai mo ki lu sių in te li gen tų) 

pa sau lė jau tai, liau diš kam tau tiš ku mui.
Mar cin ke vi čiaus už mo jui sim bo li nė je plot mė je at kur ti 

„liau dies“ ir „tau tos“ dar ną pir miau sia kliu dė kla si nė 
žem dir bių de mar ka ci ja. Rei kė jo stip raus ide o lo gi nio 
ar gu men to, idant ko mu nis ti nė je per spek ty vo je tap tų 
įma no mas liau diš ko jo tau tiš ku mo puo se lė tas žvilgs nis į 
kai mą kaip vi su mą, api ben drin tas, is to ri nių ir so cia li nių 
ri bų ne pai san tis žem dir biš kos kul tū ros su vo ki mas. Ir 
po etas tą ar gu men tą pa tei kė įžvelg da mas ir iš plė to da
mas LKP CK nu ta ri mo dėl Pir čiu pių me mo ria lo min
tį – kiek vie ną, tai gi ir so vie ti nį, „di dį jį pa sa ko ji mą“ tu ri 
pa rem ti kan ki nių mo ty vas. Kan ki nių, ku riuos ki taip, 
nei Nė ries ap dai nuo tą Mar ją Mel nik („Ma ri ja Mel ni
kai tė“) ar Til vy čio su Garcîa Lor ca pa ly gintą pro le tarą 
Vy tautą Mont vilą („Dai na gy vy bės kai na“), sa vais ga lė tų 
lai ky ti dau gu ma lie tu vių. Pir čiu piuo se su de gin tas vi sas, 
išti sas kai mas, to dėl „Krau jo ir pe le nų“ mar ti rolo gas 
ga lė jo at ver ti pla čią liau diš ko tau tiš ku mo pa ra dig mą. 
„In dok tri nuo tas „ak ty vi zuo ti na cio na li nį cha rak te rį“ 
au to rius“28, ma tyt, pir ma sis so vie ti nė je lie tu vių li te ra
tū ro je sėk min gai su da rė lyg tį: tau tos žmo gus = kai mo 
žmo gus =  liau dies žmo gus = so vie ti nis žmo gus. Į kla ses 

bei po kla sius iki tol net po ezi jo je skirs ty ti ir prieš prie
šin ti kai mo žmo nės po emo je iš ky la kaip be veik ho mo
ge niš ka (su ne di de lė mis iš da vi kų iš im ti mis) lie tu vių 
liau dis, so cia lis ti nės tau tos šak nis.

24 mar cin ke vi čius, J., „de vy ni bro liai“, p. 360.
25 Įpras ta šį kū ri nį va din ti apy sa ka, bet mes ne ma to me te ori nio pa-

grin do lai ky tis Va ka rų li te ra tū ro lo gų prak tiš kai ne var to ja mo ter mi no ir jį 
tai ky ti 130 pus la pių vei ka lui, ku ris vi siš kai ati tin ka šiuo lai ki nę ro ma no 
žan ro sam pra tą ap im ties ir struk tū ri nių ypa ty bių po žiū riu.

26 mi tai tė, d., To mas Venc lo va: Biog ra fi jos ir kū ry bos žen klai, Vil nius: 
lie tu vių li te ra tū ros ir tau to sa kos ins ti tu tas, 2002, p. 33.

27 mieželai tis, E., „Ant ne mu no kran to: dai na“ [1953?], in: idem, 
Ma no lakštin ga la, Vil nius: Vals ty bi nė gro ži nės li te ra tū ros lei dyk la, 
1956, p. 319.
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PAulius suBAčius

Kū ri ny je vėl gi eks plo a tuo ja mas sod rus tau to sa ki nių 
mo ty vų ir na ra ty vi nių kon struk ci jų klo das. Po emo je 
„Dvi dešim tas pa va sa ris“, išsky rus ke lias nos tal giškas 
nuo tru pas, vy ra vo bra vū riš kų už sta lės dai nų, kar tais 
net „čias tuš ki nės“ in to na ci jos, anot Vy tau to A. Jo nyno, 
dzin gu liu kai, ta pę „stip riu emo ci niu pa tie ka lu ma ža raš
čių ma sėm“29. O „Krau jas ir pe le nai“ žen gia aukš čiau 
plebso  sko nio slenks čio net po psui ar ti miau siuo se epi
zo duo se („Kai žy di ie vos ir ber žai, / Tik se niams mie go 
per ma žai“30). Au to rius la vi ruo ja tarp liau dies dai nos, 
ro manso, gies mės ir re vo liu ci nių ti ra dų, pa si ro dy da mas 
liau dišku la bai pla čia šio žo džio pras me31. Jis po eti zuo ja 
nau jos, vaiž gan tiš ką ka no ną at švie ži nan čios ide a lių jų 
tau ti nių–liau di nių ti pų po ros, Na pa lio ir Jur gos, grožį 
bei mei lę. Rau do nų jų par ti za nų tal ki nin ko ir jo iš rink
to sios gel ton ka sės tau to sa ki nį gro žį bei kiek at vi res nę 
nei fol klo re mei lę. Ta čiau di džio ji kū ri nio nau jie na – fol
klo ro pa ra fra zė se glū din čias mi to nuo tru pas, is to rinę 
Prū si jos ana lo gi ją, rėks min gos pub li cis ti kos ske vel dras 
įi man ti re li gi nė kai mo (= tau tos) au kos ir pri si kė li mo 
mo ty va ci ja.

Po emo je su už mo ju mė gi na ma pa skleis ti, įdieg ti, su
stip rin ti ti kė ji mą ko mu nis ti niu Lie tu vos „iš ga ny mu“ 
sie kiant gel mi nės jo in ter fe ren ci jos su re li gi ne tra di ci ja. 
Tra di ci ja, ku ri nu me lio ruo ta iki ne pa vo jin go abst raktu
mo, pa vers ta sen ti men tų, sim bo lių, mi ti nių pa sa ko jimų 
rin ki niu, at skir ta nuo te ocen tri nės ir ben druo me ni nės 
di men si jos. Pa stan ga pa brėž ti šią at skir tį lė mė šiaip 
jau Mar cin ke vi čiaus teks tams ne bū din gą pik tą iš puo lį 
prieš Baž ny čią („Pir moj ei lėj aš kal ti nu baž ny čią, / Nes 
ji iš mo kė žmo gų at si klaup ti, / O at si klau pus ga li ma tik 
mir ti“32) – „įro dy mą“, kad nė ra nie ko ben dra tarp jos ir 
Ka lė dų nak ties mis te ri ją imi tuo jan čios kū ri nio pa bai gos 
bei dau gy bės ki tų krikš čio ny bės na ra ty vo pa ra fra zių. 
Vien ko ver tas dar vie nos Mo ti nos pa veiks las – šiuo syk 
pa si tel kus po Kry žiu mi stoiš kai ken čian čios Die vo Gim
dy to jos bruo žus su kur tas Lie tu vos įvaiz dis. „Krau jas 
ir pe le nai“ ne bu vo vie nin te lis ar anks ty viausias po eto 
kū ri nys, ku ria me brai džio ja ne ma ty tas ne gir dėtas 
pan teiz mo, pa go ny bės, ka ta li kiš kų sim bo lių, kai miš kų 
dar bų „li tur gi jos“ ir žmo gaus su die vi ni mo ken tau ras. 
Vis dėl to taip drą siai pa si telk ti vi sus įma no mus so vie
tams sve ti mų tra di ci jų sim bo li nius iš tek lius nau jo sios 
san tvar kos ir nau jo jo tau tos–liau dies žmo gaus iš aukš
ti ni mui dar ne bu vo ry žę sis nei Mar cin ke vi čius, nei joks 
ki tas ra šy to jas.

Į li te ra tū ri nę apy kai tą su iš kil min go mis apei go mis 

po ema su grą ži na die vy bės kil nu mu ir tva ru mu pa
ženk lin tą Lie tu vą Tė vy nę: „Įdie kit, mo ti nos, vai kams / 
Tė vy nės mei lę kuo di džiau sią“33. Ta čiau ci tuo ta pa te ti ka 
nu skam ba pa mi nė jus Na pa lio ko vą „dėl Tė vy nės“, kurią 
sun ku in ter pre tuo ti ki taip nei Ta ry bi nę Tė vy nę. Kaimas, 
žem dir biš ka pa sau lė jau ta ir die vo gar ba re a bi lituo ja ma 
kaip liau dies–tau tos pa grin das. Ta čiau šis kai mas yra 
kai mas be že mės, nes jos nuo sa vy bės ak tas – Mar čiaus 
iš da vys tės žen klas. Ši die vo gar ba – be Baž ny čios ir be 
Die vo, o tau ta –  be men kiau sių vals ty bin gu mo at ri bu
tų. To dėl jos sak ra li za ci ja at lie pė be že mio, be pi lie čio, 
ne ži nia kuo ir ko dėl ti kin čio, ta čiau kai mą ir miš ką 
ado ruo jan čio so vie ti nio lie tu vio po rei kį, idant bū tų do
zuo tai pa dir gin ti jo pa trio ti niai jaus mai.

iV. PA min KlAs

Re tas me ta fi zi nių šak nų sto ko jan tis ti kė ji mas iš si ver
čia be sta bų. Ko mu nis ti nei re li gi jai tar nau jan ti po ezi ja 
pir mai siais oku pa ci jos me tais jau bu vo pri ren tu si dau
gy bę at gra sių sto vy lų, ku rios kė lė bai mę, ta čiau var giai 
ga lė jo tap ti šil tes nių jaus mų ob jek tu. Mar cin ke vi čius 
ir čia ryž tin gai grie bė si ly ri ko ste buk la da rio laz  de lės, 
ku ri ap glu di no ak me ni nius monst rus, pa į vai ri no ju bi
lie ji nius ei lia vi mus, tais pa čiais re li gi niais bei kai miš
kais to pais at mieš da ma odes tiek apie so vie ti nius, tiek 
apie tau ti nius he ro jus. Pa ly gi ni mui – trys pro gi niai 
kū ri niai: 1957 m. Pet ro Cvir kos mir ties de šimt me čiui 
pa ra šy tas „Pa min klas“, 1964 m. Kris ti jo no Do ne lai čio 
gi mi mo 250osioms me ti nėms su kur ta po e ma „Do ne
lai tis“ ir 1966 m. ar tė jan čiam bol še vi ki nės re vo liu ci jos 
50me čiui de di kuo tas34 cik las „Šian die ni nis  Le ni nas“. 
To liau ci tuo ja mo se ne di de lė se at kar pė lė se ne sun kiai 
at se ka mos teks ti nės pa ra le lės:

Aš pa im čiau lie tu viš kos že mės
Ir iš jos nu lip dy čiau pa min klą – 
Di de lį, kad ma ty tų vi sa Lie tu va.
At si plėš čiau dan gaus
Ir iš jo pa da ry čiau akis,
Ku rios, kaip ir mū sų dan gus,
Ma ty tų vi są Lie tu vą.35

Pri va lo me sa ve
 Nuimt nuo pje des ta lų
(Ne pje des ta lais ji, po ezi ja, gy va)
Ir Do ne lai tį pa so dint

28 [Jo ny nas, V. A.] Pa peč kys, Z., „Jus ti nas mar cin ke vi čius“, in: Met
me nys, 1967, nr. 13, p. 62.

29 Ibid., p. 61–62.
30 mar cin ke vi čius, J., Krau jas ir pe le nai: He ro ji nė po ema, Vil nius: 

Vals ty bi nė gro ži nės li te ra tū ros lei dyk la, 1960, p. 50.
31 Plg. api ben dri nan tį sky re lį apie po emą „Krau jas ir pe le nai“: „liau-

diš ku mas ir na cio na li nis po bū dis“, in: Šep kus, l., Lie tu vių li te ra tū ros 

va do vė lis XI kla sei, 4-as leid., Kau nas: Švie sa, 1975, p. 295.
32 mar cin ke vi čius, J., Krau jas ir pe le nai, p. 117.
33 Ibid., p. 90.
34 rin ki ny je „me di niai til tai“ to kios de di ka ci jos nė ra, ta čiau ją bu vus 

pa vie šin tą liu di ja ano me to spau da; žr. stepšys, J., „ne sens tan tis va rio 
gau di mas“, in: idem, Po ezi jos so cia lu mas, p. 192, pir mo ji pub li ka ci-
ja: Per ga lė, 1968, nr. 2.
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 Prie sa vo dar bo sta lo.
Te bū na dar bo sta las – Lie tu va.36

Jam nėr ka da sto vėt ant pje des ta lo,
Bib lio te kų len ty no se il sė tis, – 
Jam rei kia gin čy tis, įro di nė ti sa vo,
Su ru ti na už vie no sta lo sės tis.37 
(vi sur kur sy vas ma no – P. S.)

„Le ni nas – gy va, te be ko vo jan ti jė ga, o ne už kon ser
vuo ta iš min tis“38, – aiš ki no pas ta rą jį ei lė raš tį so vie ti nis 
va do vė lis. Ki ta me to pa ties cik lo ei lė raš ty je esą „kal ba
ma apie Le ni no ges te at gy jan čią, sro ve nan čią am žiaus 
įtam pą“39. Ar gi pas ta rie ji api ben dri ni mai ne tin ka dviem 
anks tes niems pa min klams? Ar ba prie šin gai, ar gi vi sa 
ma tan čio Cvir kos–ap vaiz dos akys pri klau so ki tai pa
ra dig mai nei Do ne lai tis, ku ris „da vė pra džią mums. / Ir 
da vė lai ką“, bei Le ni no bal sas – „klau san tis jo, ga li ma į 
mir tį / tar si į gy ve ni mą iš eit“? Pa gal pa na šias „pro por
ci jas“ vė liau su ręs ta dar ke lio li ka trium fo ar kų – kaip 
pa mal die ji ne svars to, koks žmo gus po za vo šv. Pet ro 
sta tu lai, taip ta len tin go sa vi mo nės puo džiaus ran ko
se po etiz mų mo lis leng vai su si min kė čia į Cvir kos ar 
Maž vy do, čia į Le ni no ar Min dau go, čia į Pir čiu pių ar 
Ab lin gos pa min klą.

Au to riaus ne glu mi no, o il gai niui ir skai ty to jams li
ko pri im ti na, kad Lie tu va už ėmė  „Kris tau, iš girsk“ 
vie tą kiek vie nam sta bui ir kiek vie na pro ga kal ba mo je 
nuo pel nų li ta ni jo je, kad vis gi lė jo Ge ro sios Nau jie nos 
ir komu niz mo pa ža do in ter fe ren ci ja. Ji, ma tyt, ati ti ko 
Mar cin  ke vi čiaus de kla ruo tą ra šy to jo mi si jos ir sa vi vo
kos mak si mą: „Tik ras pa šau ki mas – būt tik ru: / kaip 
žaiz da – sa vu, ne iš gal vo tu“40. Įsi ti ki nęs, kad le ni niz mo 
„ne rai dė, o jo es mė tei si“, po etas tą es mę ėmė reikš
ti vis ki to mis bei ki to kio mis „rai dė mis“ ir taip nu to lo 
nuo so vie ti nių pir ma vaiz džių, kad kar tais bu vo sun ku 
net su si vok ti, koks yra ste buk lo, už ku rį „rei kia sa vim 
už mo kė ti“41 sub stra tas. An tai la bai svar bus Mar cin
ke vi čiaus tau tos ap mąs ty muo se žo džio daik tiš kos 
fak tū ros, tak ti li nio kon tak to su kal ba po jū tis pir mą 
kar tą „iš ban dy tas“ ei lė raš ty je „Le ni nas kal ba“: Le ni nas 

„Kaip ke pu rę – min tį, te zę glam žo“, „grie bia žo dį, sve
ria, me ta, lanks to“42. Gi lus ir mo ty vuo tas ti kė ji mas, jog 
„ma ne išau gi nu si liau dis ma no pos mo klau sys“43, lei do 
Mar cin ke vi čiui sa vo skai ty to jus ve džio ti nuo vie nos 
prie ki tos poe ti ne ste la pa vers tos idė jos, lyg jie bū tų 
ap gy ven din ti skulp tū rų par ke.

Sta ty da mas pa min klus ki tiems, jis vis grįž da vo ir prie 
anks ty vo je jau nys tė je ėmu sios ka muo ti idė jos pa čiam 
įsi am žin ti. Dar stu di jų me tais pa vie šin ta me ei lė raš ty je 
„Ma no ry tas“, ku ris pir mo je kny go je įdė tas ant ruo ju, 
po etas de kla ra vo: „Ei ni – / Ir lie ka pė dos aiš kios, / Ir 
jų – ne be už snig ti! / Sma gu / Po sa vo že mę vaikš čiot / Ir 
pėd sa kus pa lik ti!“44 Kaip čia ne pri si min si anks ty vojo 
Nė ries rin ki nė lio „Anks ti ry tą“ su to pa ties pa va di nimo 
įva di niu kū ri nė liu: „Ry tą auk su pa ra šy tą / Sa vo var dą 
aš ran du“45. Be je, Mar cin ke vi čius no rė jo sa vo kny ge lę 
pa  va din ti la bai pa na šiai – „Ma no ry tas“, ta čiau per 
svars  ty mą Ra šy to jų są jun go je Mie že lai tis įver ti no tokią 
ant raš tę kaip ne la bai vy ku sią46. Su jau nat viš ka bra vū ra 
vie no ei lė raš čio ant raš tė je Mar cin ke vi čius de kla ra vo: 
„Aš ne bi jau mir ties“, o ki ta me, pa va din ta me „Ne  mir tin
gu mas“, sa vo he ro jų ir sa vo pa ties „lem tį“ pio nie riš kai 
iš skan da vo: „Tau ne reiks, / Kad ai niai ne pa mirš tų, / 
Mo nu men te / Kal ti pa var dės: / Nie kad, nie kad / Su žmo
gum ne mirš ta / Ko mu niz mą sta tan čio / Gar bė!“47

Šian die nė je Mar cin ke vi čiaus mi to lo gi jo je re tai grįž
ta ma at gal to liau nei sep tin to –aš tun to  de šimt me čių 
ri ba, kai mo nog ra fi jos ir mo kyk li nio va do vė lio ga lu
ti nai įpa min klin tas oku puo tos Lie tu vos gy va sis kla
si kas ėmė si sub ti les nių tau tos is to ri jos ir sa vi mo nės 
vi vi sek ci jų. O apie mi to iš ta kas sun ku bū tų at si liep ti 
tiks liau, nei tai pa da rė Vy tau tas A. Jo ny nas. Pir mą jį 
po eto kū rybos lai ko tar pį jis 1967 m. api ben dri no taip: 
„Jus ti no Mar cin ke vi čiaus po ezi jos me džio gy vo ji šer dis 
yra ab so liu tus ti kė ji mas ko mu nis ti nės dok tri nos tie sa 
ir jos per ga le pa sau ly je. Dėl to, kaip vi sų eg zal tuo tų 
ne ofi tų, jo gies mė ir pa te tiš ka, ir re to riš ka, ir nai vi, ir 
su ve džio jan ti, klai di nan ti, bet kar tu ir kaž kur pa siu
tu siai tik ra“48. Pa kan ka mai tik ra, kad tap tų so vie ti nės 
kul tū ros čia bu vių šven tai siais teks tais.

35 mar cin ke vi čius, J., „Pa min klas. P. cvir kai“, in: Per ga lė, 1957, 
nr. 5, p. 3.

36 mar cin ke vi čius, J., Do ne lai tis: Po ema, Vil nius: Va ga, 1964, 
p. 52.

37 mar cin ke vi čius, J., „le ni nas dir ba“, in: idem, Me di niai til tai, Vil-
nius: Va ga, 1966, p. 30.

38 Šep kus, l., op. cit., p. 253.
39 Tri mo nis, r., Žmo gus ir epo cha po ezi jo je, Vil nius: Va ga, 1981, 

p. 134.
40 mar cin ke vi čius, J., „ne pa si ten ki ni mas“, in: idem, Me di niai til tai, 

p. 115.
41 mar cin ke vi čius, J., „lieps no jan tis krū mas“, in: idem, Lieps no jan tis 

krū mas, Vil nius: Va ga, 1968, p. 87.

42 mar cin ke vi čius, J., „le ni nas kal ba“, in: idem, Me di niai til tai, 
p. 32.

43 mar cin ke vi čius, J., „džiaugs mas“, in: Li te ra tū ra ir me nas, 1955 04 16, 
cit. pa gal: Pa kal niškis, r., Po ezi ja, as me ny bė, lai kas, p. 67.

44 mar cin ke vi čius, J., „ma no ry tas“, in: idem, Prašau žodžio, p. 11.
45 nė ris, s., „Anks ti ry tą“, in: idem, Raštai, t. 1, Vil nius: Vals ty bi nė 

gro ži nės li te ra tū ros lei dyk la, 1957, p. 16.
46 Žr. „lTsr ra šy to jų są jun gos po etų sek ci jos su si rin ki mo pro to ko-

las, 1954 11 24“, in: Rašyto jas po ka rio me tais: Do ku men tų rin ki nys, 
Vil nius: Va ga, 1991, p. 383.

47 mar cin ke vi čius, J., „ne mir tin gu mas“, in: idem, Prašau žodžio, 
p. 28.

48 [Jo ny nas, V. A.] Pa peč kys, Z., op. cit., p. 53.
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Ko kia me lai ke įsi kū ru si Lie tu vos kul
tū ra? Šis klau si mas at ro do be pras mis 
ar ba ba na lus. Juk vi si jau try li ka me tų 
gy ve na me ne pri klau so mo je Lie tu vo je 
bei vi sa eg zis ten ci ja esa me susi ję su 
jos esa my be. Ta čiau ar tą esa my bę ap
čiuo pia me ir kul tū riš kai? Tuo  tenka 
su abe jo ti, iš gir dus pas ta ruo ju metu  
pa gau sė ju sius in te lek tu a lų ir kul tū
ri nin kų sa vi veik los ap mąs ty mus. Su
si da ro įspū dis, jog mū sų kul tū ra sklei
džia si erd vė je, ku ri yra tar si da bar ty je, 
ta čiau ana pus lai ko; jog vi siems į akis 
kren tan tis jos ne pa jė gumas pa teik ti 
gi les nių da bar ties verti ni mų kaip tik 
ir ky la iš lai ko po jū čio sto kos.

La bai nu ste bi no vie no je te le vi zi jos 
kul tū ros lai do je da ly va vu sio, šiuo me
tu itin di de lę po li ti nę įta ką kul tū rai 
be įgau nan čio Kres cen ci jaus Stoš kaus 
nuo sta ta. Re gis, bu vo dis ku tuo ja ma 
apie da bar ties ir so vie ti nės kul tū ros 
si tu a ci jos Lie tu vo je skir tu mus bei 
spe  ci fi ką. Stoš kus ne vie na reikš miš kai 
pa reiš kė, jog kul tū ros žmo gus ar vei
kė jas iš es mės gy ve na ne pa ki tusio je 
si tu a ci jo je. So viet me čiu in te lek tua  lai 
bu vo tie žmo nės, ku rie su ge bė da vo 
įgy ti dis tan ci ją nuo to, kas vyks ta 
ap lin kui. Tą pa čią dis tan ci ją kul tū ri
nin kai įgy ja ir šian dien. Tad kul tū ros 
žmo gaus pa dė ties pa ma ti nių nuo sta
tų pras me ne ga li ma bū tų trak tuo ti 
kaip pa si kei tu sios, nors tam tik rų 
ap lin ky bių po ky čių ir esa ma. Šio je 
Stoš kaus nuo sta to je, išreikšto je ir 
ki to mis pro go mis, įdo miau sias yra 
nu sa ky ta sis kul tū ri nin ko san ty kis 
su lai ku. Kul tū ri nin kas esąs žmo gus, 
ku ris yra kul tū ro je ir tu ri su ja kri ti nį 
san tykį, ta čiau bū tent įsi kū ręs ana
pus da bar ties ak tu a lu mo, ana pus to 
lai ko, kuris ki tai vi suo me nės da liai 
tu ri eg zis ten ci nės, gal net gy vy bi nės 
reikš mės.

aka de my bė

Kalendorinė kultūra
TOMAS DAUGIRDAS

Sun ku prieš  ta rau ti kai ku riems au
to riaus tei gi niams. Ne sun ku su tik ti 
su tuo, kad vie na iš in te lek tu a lo už
duo čių yra „įvar dy ti da bar ti nę būk lę“. 
Ta čiau skai ty da mi to liau su ži no me, 
kad „bet koks fik sa vi mas yra tik ap
ra ši nė ji mas pu tų, esan čių pa čia me 
pa vir šiu je, kad vi sos vi di nės ko vos 
ir prieš prie šos tik den gia tik ruo sius 
ban gi nius ir srau tus, ku rie jau nu
lė mė mū sų da bar tį, kar tu ir is to ri ją, 
nu lė mė ir at ei tį“. Tad vis kas ne mū sų 
ran ko se, nors mums, vi suo me nei, ir 
rei kia iliu zi jos, kad yra ki taip. Tam 
vi sais lai kais ir vi so se vi suo me nė se ir 
rei kia in te lek tu a lųkul tū ri nin kų: jie 
tie kia eg zis ten ci jos iliu zi jas ir sap nus. 
Lai kas, ku rį įžvel gia in te lek tu a las, yra 
ne pa val dus nie kam. Jo ne for muo ja 
iš as mens ky lan tys veiks mai. Jis yra 
„ana pus“ ma to mos re a ly bės vyks tan čio 
ir žmo nių eg zis ten ci ją for muo jan čio 
vyks mo. Ži no ma, kiek vie nas iš pro tė tų 
iki ga lo su vo kęs šį sa vo be jė giš ku mą, 
tad in te lek tu a lai ir esą tam tik ri anes
te zio lo gai, sa vo įvar di ji mais kur da mi 
iliu zi ją, jog re a ly bė eg zis tuo ja. 

Iš pir mo žvilgs nio ne įti kė ti na, kad 
du skir tin gus kul tū ri nius tiks lus ir 
kū ry bi nį pa jė gu mą tu rin tys in te lek
tu a lai iš sa ko tą pa čią min tį: re a liai 
vyks tan tys ap čiuo pia mi pro ce sai (eg
zis ten ci niai, po li ti niai, so cia li niai, 
kul  tū ri niai) nė ra es miš kai reikš min gi. 
Svar biau si da ly kai vyks ta vie no kia me 

ar ki to kia me „ana pus“ 
laiko ir da bar ties. Vie nas 
kul tū ri nin kas sie kia ja
me, jį pri si jau kin da mas, 
įsi kur ti ir pats tap ti tų 
pro ce sų for muo to ju; ki
tas įžvel gia ano ni miš ką 
ir sve ti mą šio „ana pus“ 
ga lią, liu di jan čią apie 
bet ko kio žmo gaus veiks

Bū da mas šio je ne lai ki nė je erd vė
je, jis at si du ria la bai pa ra dok sa lio je 
situ a ci jo je. Pri si im da mas ab so liu čią 
atsa ko my bę už kul tū ri nį vyks mą, jis 
lieka  ne at sa kin gas už kon kre čius da
ly kus, nes, bū da mas „ana pus“, su jais 
ne su si sais to. Bū da mas kul tū ro je, jis 
lie ka vi siškai už jos. Ži no ma, aky les nis 
ir įta res nis žmo gus pa sa ky tų, jog šis 
„ne  su in te re suo tu mas“ tė ra nu duo tas, 
jog už jo iš tik rų jų glū di la bai kon kre
tūs ga lios kul tū rai in te re sai. Nes tik 
ki tus įti ki nęs, jog už imi „neut ra lią“ 
vie tą kul tū ros at žvil giu, ga li įtei sin ti 
sa vo no rą ją val dy ti ir kon tro liuo ti. Šią 
nuo sta tą ga li ma aiš kin ti ir kaip so vie
ti nįso cia li nį in te lek tu a lų jį pa vel dą. 
Jie bu vę pri vi le gi juo ti, ir tai sutei kę 
ga li my bę jiems sau giai už si da ry ti nuo 
vi suo me nės ati tver ta me dram b lio 
kau lo bokš te. Gal būt jiems ši po zi ci ja 
pa to gi ir da bar, nes, už merk  da mi akis 
prieš kon kre čias so vie ti nės kul tū ros 
si tu a ci jos blo gy bes, jie, ją for ma vę, 
ga li ir šian dien ki tus įti kin ti sa vo 
so cia li niu ir mo ra li niu ne pa kal ti na
mu mu. Ta čiau šiuo kart leis ki me sau 
pa ti kė ti tuo, kas čia at vi rai iš pa žįs ta
ma: in te lek tu a las ir kul tū ri nin kas yra 
ana pus esa mos (po li ti nės, so cia li nės, 
net kul tū ri nės) kas  die ny bės. Pa ti kė ti 
šiais žodžiais įga li na tai, kad ši po zi ci
ja nė ra in di vi du a li. Ją pa ra dok sa liai 
at kar to ja kul tū ri nin kai, ku rie, dau
ge lio pri pa ži ni mu, yra ins ti tu ciškai 
ma žiau siai su sais ty ti 
 so vie ti nės pra ei ties bei 
šian dien yra kul tū riš kai 
pro duk ty viau si.

Gin ta ras Be res ne vi čius 
esė „In te lek tu a las: mi si ja“ 
(Me tai, 2003, Nr. 3) ap
ta ria šian dien Lie tu vo je 
gy ve nan čio in te lek tu a lo 
 pa rei gas ir už da vi nius. 
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mo ir ini cia ty vos, per žen gian čios tik 
iliu zi nį pro ce sų „įvar di ji mą“, be jė giš
ku mą. Šį ben drą po žiū rį, ne sve ti mą ir 
ki tiems in te lek tu a lams, tik gal ne taip 
aiš kiai su for mu luo tą, ga li me nu sa ky ti 
įvai riai: kaip mi ti nį, ikik rikš čio niš ką 
ar po krikš čio niš ką, gal vo ji mą. Žmo gus 
yra įsuk tas į am ži no jo pa si kar to ji
mo ar am ži no jo su grį ži mo ra tą, ku r 
at si ra di mas ly di mas išny ki mo, kur 
ne ga li ma jo kia nau ja pradžia, įvy kis 
ar is to ri ja, o da bar tis tė ra vie na iš 
dau ge lio da bar čių, ne pa žen klin ta pra
ei ties iš gy ve ni mo ir ak ty vaus at ei ties 
lau ki mo įtam pos. 

Pir miau sia ši in te lek tu a lų po zi ci ja 
esa mo jo lai ko at žvil giu lei džia pa aiš
kin ti, ko dėl iki šiol to kie su dė tingi kul
tū ri nin kų ir po li ti kų san ty kiai. Jie yra 
žen kli na mi jei ne prie šiš ku mo, tai bent 
są mo nin go at si ri bo ji mo kaip tik iš pir
mų jų pu sės. Tai su si ję, ma tyt, ne tik su 
tuo, kad po li ti ka yra „nešva ri“ veik la. 
La biau siai „at stu mian tis“ da ly kas po li
ti nia me gy ve ni me, ko ge ro, yra tas, kad 
re a li po li ti nė kas die ny bė ne tel pa į in
te lek tu a lų tu ri mą lai ko ir kas die ny bės 
sche mą. Kaip tik po li ti nis gy ve ni mas 
žy mi, jog esa ma įvy kių bei is to ri jos. Po
li ti nis vyks mas pri ki ša mai pa ro do, jog 
vieni  įvy kiai yra svar bes ni, ki ti ma žiau 
svar būs at ei ties vyks mui, jog įvy kius 
su ke lia kon kre tūs žmo nės ar žmo nių 
ben dri jos, ir kad juos ga li ma ir tenka  
ver tin ti ne iš ant lai ki nės ar ana pus
lai ki nės, o iš is to ri nės per spek ty vos. 

In te lek tu a lams pa lik ti „sa vą“ erdvę  
ir lai ką bei įsi kur ti ten, kur sklei džia
si ir po li ti ka, ne reiš kia, jog jie tu rėtų 
im ti po li ti kuo ti. Vei kiau jie tu rė tų 
įsi kur ti ta me lai kiška me kon kre čiais 
įvy kiais pa žen klin ta me pa sau ly je, 
ku ria me gy ve na me kiek vie nas mū
sų. Štai, iš pir mo žvilgs nio, po li ti nį 
ir kul tū ri nį įvy kiš ku mą sie kia su
sie ti iš ak ty vaus po li ti nio gy ve ni mo 
pa si trau kęs in te lek tu a las Ro mu al
das Ozo las, kny go mis bei pus la piais 
sa vait raš čiuo se vie šin da mas sa vo 
po li ti nius die no raš čius. Pa ra dok sa lu 

ir dės nin ga tai, kad šių die no raš čių 
ra di masis ta po įma no mas kai Ozo las 
de po li ti za vo si bei sky rė sau iš ori nio 
ver tin to jo vaid me nį. Įsi kū ri mas ana
pus po li ti kos su vo kia mas kaip ga ran
tas „šva ru mo“, ne pa kal ti na mu mo to, 
kas vyks ta po li ti nia me ar ap skri tai 
gy ve ni me, at žvil giu: „Par la men ta rai 
di di na iš mo kas, vy riau sy bių žmo nės 
ku ria sau įslap tin tus ver slus, tei si
nin kų luo mas įsi tei si na kaip vi siš kai 
ne pa ju di na ma tvir to vė tik su sa vo 
vi di ne gy ve ni mo tvar ka“. O ką tuo met 
veikia kul tū ri nin kai? „Juk fi lo so fų 
pri vi le gi ja ir yra duo ti ne po li ti kos 
teks tus, o min ties įžval gas, te gul ir 
mig lo tas pra džioj.“ Ta čiau ap čiuo pia
ma kas die  ny bė, lai ki nė kon kre ty bė, o 
ne įžval gų, idė jų ir vaiz di nių pa sau lis 
yra vie ta, ku rio je ne tik ga li su si tik ti, 
bet ir re a liai su si tin ka įvai riau si žmo
nės. „Ana pus“ tū nan tis ste bė to jas šios 
ga li my bės at si sa ko. 

Net kul tū ros kū rė jai tie sio gi ne pras 
me pa si ro do be jė giai įveik ti šį „ana
pus“. Ma rius Ivaš ke vi čius ro ma ne 
„Ža li“ ėmė si pre ten zin go už da vinio 
kū ry biš kai ak tu a li zuo ti lai ką. Au to
rius, ge rai iš ma ny da mas mū sų kul
tū ri niokū ry bi nio žai di mo tai syk les, 
pa si tel kė is to ri nį kon teks tą net ne
siek da mas kal bė ti apie kon kre čius 
fak tus ir įvy kius po ka rio Lie tu vo je. 
Aud rin ga po le mi ka apie šį ro ma ną 
kaip tik ir už vi rė to dėl, kad esa ma 
žmo nių, ku riems ši is to ri ja dar ne
pra ra du si gy ve ni miš ko ak tu a lu mo. 
Kita ver tus, gin čai aiš kiau siai liu di
ja, jog kul tū ros kū rė jai ir iš is to ri nės 
per spek ty vos į įvy kius žiū rin tys, net 
juos iš gy ve nę žmo nės gy ve na skir
tin guose pa sau liuo se. Ivaš ke vi čius 
tei sin gai pa žy mi, jog bū tų iš ven gęs 
puo li mo, jei ro ma no veiks mo ne bū tų 
kon kre ti za vęs, tad jį bū tų pa li kęs 
skleis tis nie kam ne ži no mo je erd vė je 
ir lai ke, nie kam ne ma ty tų „žmo nių“ 
pa sau ly je.

Sa vai me su pran ta ma, kad po li ti nis 
gy ve ni mas ne ap ima vi sos mū sų kas

die nos kon kre ty bės. Jis yra tik da lis, 
nors šiuo me tu gal būt ir la biau siai 
iš ryš kė ju si, kiek vie nam mū sų gy ve
ni miš kai svar bios lai kiškos raiš kos. 
Kul tū ri nin kai tik rai ne tu rė tų tap ti po
li ti niais ana li ti kais, jie tu rė tų ap tik ti 
ki tas įvy kių ir įtam pos tarp atei  ties ir 
pra ei ties pažen klin tas raiš kas. Ta čiau 
šian dien at si ri bo da mi nuo po li ti nių 
re a li jų in te lek tu a lai ir kul tū ros kū
rė jai sie kia ne ap tik ti nau jus pa sau
lius, o pa lik ti eg zis tuo jan tį jį. Ki ta 
ver tus, ir pa tys po li ti niai įvy kiai yra 
sa vai me svar būs kul tū rai. Kai ku rie 
jų žy mi svar bius po sū kius kul tūri
niuo se pro ce suo se bei at ve ria nau jas 
ar nai ki na se nas kul tū ri nės raiš kos 
per spek ty vas. Kiek vie nas pri pa žins, 
kad ne pri klau so my bės pa skel bi mas 
Lie tu vo je – po li ti nis įvy kis – bu vo taip 
pat la bai svar bus ir Lie tu vos kul tūrai. 
Toks svar bus, kad ga li tap ti at skai tos 
taš ku ver ti nant dau ge lį šian die nos 
kul tū ros gy ve ni mo vyks mų. Ta čiau 
įsi kū rus erd vė je ana pus lai ko pra
de da ma ne su vok ti, ko kie įvy kiai es ti 
kul tū riš kai svar būs ir ko dėl.

Mū sų kul tū ros įsi kū ri mas ana pus 
lai ko yra iš šū kis kul tū ros kri ti kams 
bei kul tū ros pro ce sų ana li ti kams. Jei 
kul tū ra su vo kia ma kaip lai kiš kai bei 
as me niš kai ne ar ti ku liuo ta kū rė jų 
raiš ka, kaip ne nu trūks ta mas pro ce sas, 
ku ria me aki mir kai iš ky la ir pra nyks
ta as me ny bės ir epo chos, kul tū ros 
reiš ki niai ne ga li tap ti įvy kiais. Net 
po stmo der niz mas, pa si ro dęs mū sų 
kul tū ri nė je erd vė je, ne ta po įvy kiu. 
Trum pai pa bu vęs „nau ju“ reiš ki niu, jis 
vi siškai pa ni ro į men kai ar ti ku liuo tą 
kul tū ros reiš ki nių ma sę. Tad nie ko 
keis ta, kad kny gų re cen zi jos, kul tū ros 
reiš ki nių ap ta ri mai pa tei kia mi kaip 
esė, sa vi raiš kos frag men tai, ku rie 
kul tū ros reiš ki nius ne pa da ro įvy kiais, 
o ni ve liuo ja. Gal ka da mū sų vie šo ji 
kul tū ra taps kon kre ti ir tik ro viš ka, 
gal būt net krikš čio niš ka, ta čiau šiuo 
me tu ji pa na ši į ka len do ri nį lie tu viš
ką pa va sa rį. 
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KAiP GAlimA dErinTi ŽVilGsnĮ  
Į ldK PAVEldĄ?

Al fre das Bum blaus kas

1. ŽVilGsniAi

Ne tik lie tu vių, bet ir len kų bei ru sų is to riog ra fi ja yra 
pri pa ži nu si, kad se no ji Lie tu vos vals ty bė – Lie tu vos 
Di džio ji Ku ni gaikš ti ja (to liau – LDK), eg zis ta vu si XI
II–XVI II a., – yra lie tu vių et no so kū ri nys1. An tra ver tus, 
se niai ži no ma, kad LDK bu vo dau gia tau tė, dau gia kon
fe sė ir dau gia kul tū rė ša lis2. Šian dien kar tais ma no ma, 
kad to kia sa vo įvai ro ve se no ji Lie tu va iš si ski ria Eu ro pos 
is to ri jo je3. Vi si šie api bū di ni mai tin ka ir LDK sos ti nei 
Vil niui. LDK ir Vil niaus mul ti kul tū riš ku mo idėjos at
si sa ky ta Lie tu vos oku pa ci jų4 ir na cio na liz mų laikais 
(XIX–XX a.). Sie kiant ide o lo giš kai pa grįs ti anek  si jas 
ar mo der nių jų tau ti nių vals ty bių gi mi mą, ieš ko ma 
„grynų jų“ tau ti nių („lie tu viš ko“, „len kiš ko“, „ru siš ko“, 
„bal ta  ru siš ko“) LDK is to ri jos mo de lių ar ba Lie tu va vaiz
duo ja ma si kaip ci vi li zaci jų – ru siš ko sios, len kiš ko sios ir 
vo kiško sios – ko vos lau kas. Taip su si for ma vo ste re o ti pai 
apie „Vil nių – se ną len kų mies tą“, LDK kaip „ru sų“ ar 

istorija

AlFrEdAs BumBlAusKAs (g. 1956) – prof., hum. m. dr., 
Vu istorijos fakulteto istorijos teorijos ir kultūros istorijos ka-
tedros vedėjas.

ti kių at ve jais. Šiaip kon fe si jos ne tik jung da vo kai ku rias tau tas (pvz., 
evan ge li kai re for ma tai bu vo lie tu viai, len kai, ru sė nai, vo kie čiai, ško tai), 
bet ir są ly go da vo dar di des nę et no kul tū ri nę įvai ro vę (pvz., ru sė nai bu vo 
ir sta čia ti kiai, ir ka ta li kai, ir uni tai, ir evan ge li kai re for ma tai).

3 Žy maus len kų is to ri ko Hen ry ko sam so no wic ziaus ma ny mu, 1569 m. 
su si kū ru si jung ti nė len ki jos–lie tu vos vals ty bė – Abie jų Tau tų respub-
li ka – sa vo et no kul tū ri ne įvai ro ve ne tu rė jo ana lo gų Eu ro pos is to ri jo je; 
žr. sam so no wicz, H., „Wkùad Eu ro py Úrod ko wo-Wschod nej do cy wi li-
zac ji eu ro piej skiej“, in: Lit hu a nia: Kwar tal nik poúwie co ny prob le mom 
Eu ro py Úrod ko woWschod niej, Wars za wa, 1994, nr. 2 (11) – 3 (12), 
s. 23–31. Ten ka tik pri dur ti, kad šios įvai ro vės di des nę da lį į Abie jų Tau tų 
res pub li ką „at ne šė“ ldK. Kai ka da ši įvai ro vė nu sa ko ma „to le ran ci jos“ 
są vo ka. ne si gi lin da mi į jos te ori nį pa grįs tu mą, vis dėl to pa teik si me iš-
kal bin gą fak tą: Šv. Bal tra mie jaus nak ties (1568 m.) epo cho je ldK 1563 
m. su ly gi na mos vi sų krikš čio niš kų kon fe si jų teisės. 

4 1795 m. len ki jos–lie tu vos vals ty bę pa si da li jo Prū si ja, Aust ri ja ir 
ru si ja – pas ta ra jai ati te ko be veik vi sa ldK te ri to ri ja. Po Pir mo jo pa-
sau li nio ka ro ldK is to ri nė je erd vė je kū rė si tau ti nės lie tu vių, bal ta ru sių 
ir uk rai nie čių vals ty bės, ta čiau į šią erd vę pre ten da vo ir ją ga lų ga le 
pa si da li jo bol še vi ki nė ru si ja ir len ki ja. Pas ta ro ji už ėmė ir Vilnių, o 
lie tu va, ne at si sa ky da ma tei sių į is to ri nę sos ti nę, kū rė si su „lai ki ną ja“ 
sos ti ne Kau ne. Pra si dė jus Ant ra jam pa sau li niam ka rui, ssrs iš plė tė sa vo 
te ri to ri ją ne tik už im da ma iki tol len ki jai pri klau siu sias Va ka rų uk rai-
ną, Va ka rų Bal ta ru si ją ir Piet ry čių lie tu vą su Vil niu mi (1939 m.), bet 
ir oku puo da ma lie tu vos res pub li ką (1940 m.). Ši taip į va ka rus  ssrs 
pa si stū mė jo to liau nei sie kė ldK. si tu a ci ja iš es mės ne pa si kei tė ir po 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro iki pat 1990 m. 

„bal ta ru sių“ vals ty bę. Šie ste re o ti pai ir gin čai dėl LDK 
po bū džio bei pre ten zi jos į Vil nių ne tik tu rė jo ir te be tu ri 
po vei kį san ty kiams tarp kai my ni nių vals ty bių, bet ir 
pa lie ka pėd sa ką šian die nių Lie tu vos tau tų (lie tu vių, 
len kų, ru sų, bal ta ru sių) iden ti te tuo se. To dėl tar si ir 
netu rė tų stebin ti iš pra ei ties at ei nan tis ste re o ti pi nis 
po lin kis Vil niaus kraš to vaiz džiu ir ar chi tek tū ra ar gu
men tuo ti Vil niaus len kiš ku mą, cerk vių ku po lais grįs ti 
mies to bal ta ru sišku mą ar ru siš ku mą. Ne nu si leidžia ir 
lie tu viai, nei iš šio, nei iš to „su lie tu vin da mi“ kai ku rių 
Vil niaus aikš čių ir gat vių pa va di ni mus. To kie po lin kiai 
ir veiks mai aki vaiz džiai ne ko rek tiš ki, jie at si re mia į 
se ną sias na cio na lis ti nes ide o lo gi nes pa ra dig mas. Ta
čiau šian die nia me viešajame Lie tu vos dis kur se, at ro
do, dau giau dė me sio krei pia ma ne į šiuos ste re o ti pų ir 
iden ti te tų san kir tų maz gus, o į „eg zo tiš kas“ ir „Vil niaus 
da ly bo se“ ne da ly vau jan čias (tie sa, gi lias, iš LDK lai kų 
at ei nan čias, isto ri nes tra di ci jas tu rin čių) žy dų, ka rai mų, 

1 čia pa kaks pa mi nė ti iš ki lų jį Hen ry ko Ùow miañskio vei ka lą apie 
lie tu vos vals ty bės ir vi suo me nės ge ne zę; žr. Ùow miañski, H., Stu dia 
nad poc ząt ka mi spo ùec zenst wa i pañst wa li tew skie go, t. 1–2, Wil no, 
1931–1932; plg. Пашуто, В., Образование Литовского государства, 
Москва, 1956. T. p. pa mi nė ti na len kų is to ri ko Jer zy Och mañs kio stu-
di ja apie lie tu vos et ni nes ri bas Vi du ram žiais: Och mañski, J., Li tew s ka 
gra ni ca et nic zna na wscho dzie od epo chi ple mien nej do XVI wie ku, 
Poz nañ, 1981. Šia me kon teks te kaip an ti moks li nius svai čio ji mus rei-
kia trak tuo ti kai ku rias šian die nės bal ta ru sių is to riog ra fi jos ten den ci jas 
teig ti ldK bu vus bal ta ru sių su kur ta vals ty be; žr. Jer ma lo vič, m., Pa 
slia dach ad na ho mi fa, minsk, 1991. Fun da men ta li ir triuš ki nan ti šio 
dar bo kri ti ka: Gu da vi čius, E., „Vie no mi to pėd sa kais“, in: At gi mi mas, 
1994, nr. 30–32. 

2 Pa grin di nės tau tos: lie tu viai, ru sė nai (tai ldK ry tų sla vai, iš ku rių 
XVii–XVi ii a. su si for muos uk rai nie čiai ir bal ta ru siai), len kai, ru sai, 
žy dai. Bū ta to to rių, vo kie čių, ka rai mų, ško tų, ar mė nų ben druo me nių. 
Pagrindi nės kon fe si nės ben druo me nės: ka ta li kai, sta čia ti kiai, uni tai, 
sen ti kiai, evan ge li kai re for ma tai, evan ge li kai liu te ro nai, ju dė jai, mu -
sul  mo nai, ka rai tai. XVi–XVii a. bū ta an ti tri ni ta riz mo ir ana bap tiz mo 
se kė jų ben d ruo me nių. Et ni nės ir kon fe si nės ri bos iš es mės su ta po tik 
žy dų–ju dė jų, to to rių–mu sul mo nų, ka rai mų–ka rai tų ir iš da lies ru sų–sen-
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to to rių ir ru sų sen ti kių ben dri jas5. Šio teks to tiks las – 
pra dė ti ieš ko ti is to riog ra fi nių prie lai dų, ku rios leis tų 
LDK ir Vil niaus is to rijos te moms ko eg zis tuo ti įvai rių 
Lie tu vos tau ti nių ben dri jų, ypač lie tu vių, len kų, ru sų, 
uk rai nie čių ir bal ta ru sių, iden ti te tuo se. Mū sų ana li zė 
orien tuo ja si į po slin kius, vyks tan čius is to ri jos ty ri muo
se, ir tai drau ge tu rė tų įga lin ti su for mu luo ti nau jus 
klau si mus LDK ir Vil niaus is to ri jai, taip pat – siū ly ti 
siu že tus bei hi po te zes įvai riems tau ti niams ir kul tū ri
niams iden ti te tams. 

2. KiTOKiO ŽVilGsniO PriElAidOs

Kol įvai rių tau tų (ru sų, len kų, lie tu vių) Lie tu vos is
to ri jos is to riog ra fi nės mo kyk los va do va vo si tra di ci ne 
is to ris ti ne me to do lo gi ja (ku rios ob jek tas yra po li ti nė 
vals ty bės is to ri ja), tol bu vo ne daug ga li my bių iš si va
duo ti iš na cio na lis ti nių ide o lo gi jų nu lem tų ste re o ti pų. 
To dėl šios is to riog ra fi nės mo kyk los Lie tu vos is to ri jo je 
ma tė sa vo vals ty bių in te re sus, kartu ut ri ra vo sa vo 
tau tų vaid me nį šio je is to ri jo je. Na tū ra lu, kad to kia me 
dis kur se įvai rių et no kul tū ri nių ben dri jų is to ri ja sunkiai  
ran da sa vo vie tą. Šian die nė je lie tu vių is to riogra fi jo je 
pa mažu ski na si ke lią so cia li nės is to ri jos me to do lo gi ja, 
ku rio je ty ri mo ob jek tu tam pa ne be vals ty bė ar tau ta, o 
vi suo me nė. To kiu at ve ju at si ran da vil tis, kad et no cen
tri nis po žiū ris į šimt me tę is to ri ją tu rė tų už leis ti vie tą 
daugia kul tū rės pra ei ties ty ri mams. Ta čiau šian die nis 
is to ri jos moks las tu ri bū ti ne tik at vi ras „eg zo tiš kai“ 
pra ei ties įvai ro vei, bet ir da bar ties is to ri nių sa vi mo nių 
įvai rovei bei kul tū ri nės po li ti kos re a li joms. At ro do, kad 
to kiu po žiū riu re mia si lie tu vių XIX a. atgi mi mo ty ri nė
to jai, ku rie kal ba apie len ka kal bės Lie tu vos ba jo ri jos 
ty ri mų ak tu a lu mą „kul tū ros eko lo gi jos“ po žiū riu. Ta čiau 
svar bu į pra ei tį žvelg ti ne tik iš moks li nia me dis kur se ar 
kul tū ros po li ti ko je iš si kris ta li zuo jan čių pro ble mų, bet 
ir ak ty viai kur ti kul tū ros ir is to ri nės są mo nės įvai ro vę. 
To mas Venc lo va ne se niai pa ste bė jo: „Vil nius yra lie tu
viš kas, bet var gu ar jo liki mas bus la bai pra smin gas, 
jei nors iš da lies ne at si kurs jo dau gia kul tū ris au di nys, 
tam tik ra LDK tra di ci ja“6. Tai gi šian die nia me is to ri jos 
moks le ne tik to le ruo ja mi įvai rūs po žiū riai į pra ei tį, bet 
ir ak cen tuo ja ma is to rijos moks lo bei is to ri ko pa rei ga 
ne ni ve liuo ti skir tin gus po žiū rius, o ak ty viai ug dy ti 
sa va ran kiš kus tau ti nius ir kul tū ri nius iden ti te tus. Tai 

ir yra šiuo lai ki nia me is tori jos moks le de kla ruo ja mas 
is to ri nės są mo nės mul ti pers pek ty vu mo prin ci pas. Šio je 
plot mė je ypač su ak tu a lė ja is to ri ko gebė ji mas ba lan suo
ti tarp sie kio pa žin ti ob jek ty vią re alybę ir ak cep tuo ti 
at ski rų ben druo me nių bei žmo nių is to ri nės są mo nės 
kon fi gū ra ci jas. Is to ri ko tiks las yra ne tiek ieš ko ti ben
dro var dik lio, kiek pa dė ti įvai riems iden tite tams su ras ti 
ko rek tiš kas for mu les, ku rios leis tų šiems iden ti te tams 
ko eg zis tuo ti, at ver tų per spek ty vą įvai rių is to ri nių są mo
nių pa vi da lų dia lo gams, o ne kon flik tams. To dėl aiš ku, 
kad, ne įsi sa vi nus bei neišru tu lio jus mul ti pers pek ty vios 
me to do lo gi jos, sun kiai įma no ma su de rin ti po žiū rius į 
kon flik ti nius is to ri jos siu že tus kon kre čių ša lių is to ri jos 
va do vė liuo se (tuo už si i ma su da ro mos dvi ša lės lei dy bos 
ko mi si jos), juo la biau – įves ti „sa vų“ tau ti nių ma žu mų 
is to ri nės są mo nės per spek ty vas į mo ky mo pro gra mas. 
Iki šiol beveik ne mąs ty ta, ko kie turė tų bū ti Lie tu vos 
is to ri jos va do vė liai, skir ti Lie tu vos len kams, ru sams ar 
bal taru siams. At ro do, kad ši pro blema yra pa lik ta spręs ti 
pa čioms tau ti nėms ben dri joms. Ta čiau jų ak ty vu mas 
ir in te lek ti nis po ten cia las la bai skiria si, ski ria si, kaip 
mi nė ta, ir Lie tu vos vi suo me nės dė me sys bei san ty kis 
su at ski ro mis ben druo me nė mis. Tuo tarpu  is to ri nių 
są mo nių įvai ro vei yra bū ti na gy va, bent užuo maz go je 
eventu a liai eg zis tuo jan ti ben druo me nės nuo sta ta. Bū
tent ji ga li, sig na li zuo da ma sa vo is to ri nę per spek ty vą, 
tap ti po stū miu plėsti moks li nės is to rio gra fi jos po žiū rių 
spek trą. 

„Ob jek ty vu sis“ žvilgs nis (ar ba, tiks liau, žvilgs nis 
da ro si vis ob jek ty ves nis) mul ti pers pek ty vio je me to do
lo gi jo je ran da si ta da, kai is to ri nės są mo nės per spek ty va 
brė žia ma kiek ga lint „aukš tes ne tra jek to ri ja“ – pa ky
lant į ša lies ar vi so re gio no is to rijos, sa vos ci vi li za ci jos 
ar net ben draž mo giš ką lyg me nį. Būtent tai žy mu sis 
vo kie čių is to ri jos te ore ti kas Jor nas Rüse nas ir va di na 
„san tar vi niu ob jek ty vu mu“. An tra ver tus, šis po žiū ris 
ir iš is to ri ko rei ka lau ja są ži nin gai de kla ruo ti sa vo pa
sau lė žiū ros prie lai das ir iden ti te tą. Juo kais tar kim, 
kad mū sų „siau riau sias“ iden ti te tas at si re mia į XIX a. 
pradžios po eto Si mo no Sta ne vi čiaus žvilgs nį – „ma čiau 
Vil nių, se ną mies tą, nuo že mai čių be ap sės tą“. Nie kas 
ne atims iš že mai čio tei sės Vil nių lai ky ti sa va sos ti ne. 
An tra ver tus, že mai tiš ku mas lei džia tar si iš ša lies 
pa žvelg ti į len kų, ru sų ir net lie tu vių da ly va vi mą kon
flik tuo se dėl Vil niaus.

5 At kreip si me dė me sį į lie tu vos kul tū ros pa vel do tūks tant me čio 
vir tu a lios pa ro dos struk tū rą – jo je pri sis ta to lie tu vos ru sai sen ti kiai, 
ka rai mai, to to riai, žy dai. At ski rai nuo sen ti kių yra lie tu vos ru sų pus-
la pis, ta čiau nė ra bal ta ru sių, uk rai nie čių ir len kų pus la pių (žr.: http://
al ka.mch.mii.lt/fo je.lt.htm). iden tiš ka ir vie no nau jau sių lei di nių struk-
tū ra: Lie tu vos tau ti nės ma žu mos: kul tū ros pa vel das, Vil nius: Kronta, 
2001. Tie sa, Vil niaus len kai reiš kia si kur da mi as me ni nius pus la pius, 
skirtus Vilniaus is to ri jai. An tra ver tus, bū tent len kų ir lie tu vos len kų 

is to ri nė sa vi monė yra tur tin giau sia vaiz di nių ir stip riau sia moks li nės 
is to riog ra fi jos užnugariu. Be to, lie tu vos len kai (gre ta žy dų ir ru sų) yra 
aki vaiz dus lie tuvos ži niask lai dos prie mo nių pri ori te tas; žr. Kiau la kis, 
G., „Tau ti nės ma žu mos lie tu vos dien raš čiuo se: kas die nės są mo nės 
at spin džiai“, in: Ar tium uni tio, http://www.ar tium.lt/bre vi/va ria/taut.
html, (2002 08 09).

6 Venc lo va, T., „Pra ras to oru mo beieškant“, in: Kul tū ros ba rai, 1997, 
nr. 8–9, p. 8.

KAiP GAlimA dErinTi ŽVilGsnĮ Į ldK PAVEldĄ?
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ldK didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio antkapio 
fragmentas. Apie 1578. Kijevas, Pečiorų vienuolynas

Al FrE dAs Bum BlAus KAs

3. liE Tu VA liETuViAms, BET nE TiK JiEms...

Mo der nių jų lai kų is to ri nė sa vi mo nė for ma vo si XIX a. 
ro man tiz mo idė jų pa grin du. Šios sa vi mo nės kla si ki nį 
mo de lį su kū rė tau ti nio at gi mi mo pa triar chais lai ko mi 
Si mo nas Dau kan tas ir Jo nas Ba sa na vi čius, siek da mi 
iš si va duo ti ne tik iš Ru si jos po li ti nės prie spau dos, bet 
ir len kų kul tū ri nės įta kos, jie su for mu la vo an ti ci vi
liza ci nę, an ti va ka rie tiš ką, an ti krikš čio niš ką, kartu 
ir an ti len kiš ką kul tū ri nę pro gra mą, ku ri Lie tu vos 
kul tū ros es min giau siu ir ver tin giau siu bruo žu lai kė 
lie tu vių iki krikš  čio niš ką  kul tū rą ir jos tra di ci jas. Jų 
ma ny mu, jei gu ci vi li za ci ja Lie tu vo je yra len kiška, tai 
jos lie tuviams ir ne rei kia; jei gu len kai tei gia, kad jie 
už vil kę lie tu viams ci vi li za ci jos marški nius, tai, Dau
kan to at sa ky mu, lie tu viai gra žūs ir be šių marš ki nių. 

Tik ro ji Lie tu vos kul tū ra bu vu si pa go niška, su krikš tu 
pra si de dąs kul tū ros nuos mu kis, ku rio vie nas pa vi da
lų ir yra po lo ni za ci ja. Ap skri tai krikš tas ir ci vi li za ci ja 
bu vę pri mes ti Lie tuvai ir išve dę jį iš sa varankiško, 
uni ka laus rai dos ke lio. 

Taip pa tys lie tu viai tar si at si sa kė tei sių į LDK 
XV–XVI II a. pa vel dą. An tra ver tus, kol 1385 m. Krė vos 

su tar tis su Len ki ja ir 1387 m. krikš tas bu vo lai ko mi 
Lie tu  vos nuos mu kio pra džia, tol Lie tu vos kul tū ros 
pa no ra mo je ne ga lė jo bū ti nuo sek lios vie tos ki tų tau tų, 
ypač Lie tu vos len kų, kul tū ros pa vel dui. 

XX a. pirmoje pu sė je lie tu vių is to riog ra fi ja su for mu la
vo LDK po li ti nės įvy kių is to ri jos kon cep ci ją, ku rio je vals
ty bės ir vals ty bės idė jos kul mi na ci ja bu vo lai ko mi jau ne 
iki k rikš čio niš ki, o Vy tau to Didžio jo lai kai, ypač Vy tauto 
ka rū na ci jos pro jek tas 1429–1430 m., tu rė jęs pa nai kin ti 
Krė vos su tar ti mi nu lem tą ne ly gia tei sę Lie tu vos pa dė tį 
Len ki jos at žvil giu. Tai gi lie tu vių is to rio g ra fi ja, opo nuo
da ma len kų is to riog ra fi jos po žiū riui į Lie tu vą, kaip į 
Jo gai los krai tį, sie kė su for muo ti „sky ry bų“ ide o lo giją. 
Vis dėl to vė les nė je vals ty bės is to ri jo je bu vo ma to mas 
nuos mu kis. Tie sa, po 1569 m. Liub li no uni jos su Len ki ja 
dar bu vo pa brė žia mi Lie tu vos vals ty bin gu mo bruo žai, 
ta čiau juos ga lu ti nai su nai ki nu si 1791 m. Ge gu žės 3io
sios die nos kon sti tu ci ja, ku rio je vals ty be va di na ma vien 
Len ki ja. Kar tu lie tu vių is to riog ra fi ja tu rė jo pri pa žin ti 
ir LDK kul tū ros len kė ji mo pro ce sus. Šia me kon teks te 
ir bu vo su for mu luo tas žy miau sio Lie tu vos tar  pu ka rio 
is to ri ko Adol fo Ša po kos ra gi ni mas – „Ieš ko ki me lie tu vių 
Lie tu vos is to ri jo je“. Ta čiau šis siau ras etno cen tris ti nis 
po žiū ris lei do apei ti ci vi li za ci nę pro ble  ma ti ką ir kartu 
eli mi na vo bet ko kį ob jek ty vų Len ki jos ci vi li za ci nės įta
kos Lie tu vos is tori jai įver ti ni mą. An tra ver tus, Ša po ka 
sa vo Vil niaus is to rijo je7, pa ra šy to je iš ei vi jo je, ne sie kė 
re a li zuo ti ir mi nė to prin ci po. Mat lie tu vius su vo kiant 
XX a. pirmos pu sės pras me (lie tu vis ir LDK lai kais 
tu rė jęs kal bė ti ir ra šy ti tik lie tu viš kai), šis prin ci pas 
bu vo sun kiai įgy ven di na mas, ypač Vil niaus is to ri jo je. 
Štai dėl ko Šapo ka ne plė to jo XX a. pirmos pu sės len kų 
is to ri kų pa ste bė ji mų apie lie tu vius Vil niaus isto ri jo je, 
au to ma tiš kai „sa vo am ži no sios sos ti nės is to ri ją“ lai ky
da mas lie tu viška. Tie sa, kai ku rios mažumos Ša po kos 
dar be ret sy kiais fik suo ja mos, ta čiau šie pa stebė ji mai 
ne lie čia stam bių jų is to ri nės są mo nės įtam pos zo nų, t. 
y. Vil niaus lie tu višku molen kišku moru sišku mo pro
ble ma ti kos. 

Kad ir kaip bū tų pa ra dok sa lu, li tu a no cen tri nė 
pro gra ma bu vo pa stū mė ta į prie kį so viet me čiu. Bu
vo ne mažai pa da ry ta at ran dant lie tu vius ir lie tu vių 
kal bą vie ša ja me gy ve ni me – tiek ka ta li kiško je, tiek 
protestan tiško je ap lin ko je ir net gi XVII–XVI II a. 
Vil niu je. Tačiau var gu ar to les nės kon kre čių lie tu
vių pa ieš kos galėtų la bai pa di dinti jų nuo šim tį LDK 
ir Vil niaus, ypač XIX–XX a. pirmos pu sės is to ri jo je. 
To dėl šis em pi ri nis lietu viš kumo kon cep tas ne lei do 
pra plės ti lie tu vių is to ri nės są mo nės per spek ty vų ir 
iš si verž ti XX a. antroje pu sė je iš „ko lo ni za to riaus“ 
sve ti ma me mies te kom plek so. 

7 Šapo ka, A., Se na sis Vil nius: Vil niaus mies to is to ri jos bruožai iki 
XVII a. pa bai gos, new York, 1963. 
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Per mai nos (tie sa, li tu a no cen tri nės pa ra dig mos rė
muo se) pra si dė jo, kai į lie tu vių is to ri nę per spek ty vą 
bu vo jau so viet me čiu įves ta ru sė nų kal ba ra šy tas LDK 
kan ce lia ri jos do ku men tų kom plek sas Lie tu vos Met ri ka, 
taip pat Lie tu vos Met raš čiai ir LDK tei sės ko dek sai 
Lie tu vos Sta tu tai. Šios raš ti jos at žvil giu – at ro do, ne
no rint „ati duo ti“ jos bal ta ru siams (ar ru sams) – bu vo 
pri im ta for mu lė „LDK sla vų kan ce lia ri nė kal ba“, taip ši 
kal ba ne ati duo da ma nė vie nai iš gy vų tau tų. Ka dan gi 
šia kal ba ra šė ir lie tu viai (tai ro do šio je kal bo je su ras ti 
li tu a niz mai), tai lie tu vių tra di ci nė is to ri nė są mo nė iš li ko 
„rami“. Šio je vie to je svar bu pa brėž ti, kad „ne lie tu viš
kos“ rašti jos įve di mas į lie tu viš ką per spek ty vą daž nai 
baig da vo si ties pir mo sios lie tu viško s kny gos au to riu mi 
Martynu Maž vy du. Nuo XVI a. vi du rio lie tu viš ku pa vel
du buvo lai koma jau tik lie tu via kal bė raš ti ja. 

To les niu žings niu ta po lo ty niško sios kul tū ros įve di
mas į lie tu vių is to ri nės są mo nės per spek ty vą. Tie sa, iš 
pir mo žvilgs nio pas ta rą ją ten den ci ją ga lė tu me lai ky ti 
ne pri eš ta rau jan čia li tu a no cen tri nei pro gra mai, nes lo ty
niš ką ją kul tū ri nę tra di ci ją bu vo ne sun ku „at skel ti“ nuo 
mo no po li nę tei sę į ją reiš ku sios tra di ci nės len kiš ko sios 
is to ri nės per spek ty vos. To kiam ju de siui lie tu viai tar
si ne tu rė jo kon ku ren tų (ne bent tai bū tų bal ta ru siai), 
nes juk bergž džia ieš ko ti „lo ty nų“ is to ri nės są mo nės 
per spek ty vos Lie tu vo je. Pas ta rai siais me tais nu ei ta 
dar to liau – sten gia ma si į lie tu vių is to ri nės są mo nės 
per spek ty vą įves ti len kiš ką ją Lie tu vos raš ti ją. Pas ta
ra sis reiš ki nys jau rė mė si iš so viet me čio at ei nan čia 
Juo zo Jur gi nio su for muluo ta vals ty bi nio pa trio tiz mo ir 
vals ty bi nės sa vi mo nės kon cep ci ja. Tei sy bės dė lei rei kia 
pa sa ky ti, kad to kia pro gra ma ne ga lė jo bū ti iš plė to ta tol, 
kol ne bu vo moks le įtvir tin tas tei gi nys apie LDK vals ty
bin gu mą po Liub li no uni jos. Kol tai įro di nė jo lietu viai, 
lū žio tar si ne bu vo. Jis įvy ko, kai len kų is to riogra  fi jos 
ten den ci ją ig no ruo ti LDK vals ty bin gu mą pa nei gė pa ti 
šiuo lai ki nė len kų is to riog ra fi ja8. Šiuo lai ki nė je lie tu vių 
is to riog ra fi jo je mi nė ta vals ty bi nio pa trio tiz mo kon cep ci ja 
bu vo to liau ru tu lio ja ma, kal bant apie LDK XVI–XVII 
a. „po li ti nę tau tą“. 

Vi sų šių ten den ci jų api ben dri ni mu, kar tu ir nau
ju Lie tu vos kul tū ros is to ri jos mo de liu rei kė tų lai ky ti 
 Edvardo Gu da vi čius su for mu luo tą Lie tu vos eu ro pei
zacijos kon cep ci ją9. Eu ro pei za ci jos kon kre ti iš raiš ka 

buvo įvai ria kal biai Lie tu vos kul tū ros va rian tai. Vi sų 
 pir  ma tai – tra di ci nis ru sė niš ka sis mo de lis: mi nė ti 
 Lie tu vos Met ri ka, Sta tu tai ir Met raš čiai. 

Iš kur šis mo de lis? LDK jau kū ri mo si sta di jo je vyk dė 
eks pan si ją į fe o da li nį su si skal dy mą išgy ve nan čias ir 
mon go lų to to rių nu ka ria vi mus pa ty ru sias ry tų sla vų 
ar ba sen ru sių erd ves. Jau XI II a. bu vo pri jung ta va
di na mo ji Juo do ji Ru sia (dab. va ka ri nė Bal ta ru si ja), 
ku rią vė liau kar tu su et ni ne Lie tu va di die ji ku ni gaikš
čiai lai kė „tik rą ja Lie tu va“ (Li tu a nia pro pria). XIV a. 
LDK už ė mė  be veik pu sę Ki je vo Ru sios že mių, ku rio se 
su si for ma vo sri ti nės, au to no mi ją tu rin čios že mės (Po
loc kas, Vi tebs kas, Smo lens kas, Ki je vas, Čer ni go vas, 
Vo lui nė). Lie tu vos vals ty bei už ėmus sen ru sių že mes, 
jų vie ti nin kais ta pę lie tu vių ku ni gaikš čiai ne re tai pri
im da vo sta čia ti ky bę. Pra džią šiam pro ce sui da vė jau 
Lie tu vos vals ty bės įkū rė jo Min dau go sū nus Vai šel ga, 
ku ris ne tik pa si krikš ti jo, bet ir ta po sta čia ti kių vie nuo
liu – pasitrau kė į jo pa ties įkur tą Lau ru ša vo vie nuo ly ną 
ant Nemu no kran to, prie pat lie tu vių et ni nių že mių. 
Jau XIV a. pra džio je šia me vie nuo ly ne bu vo su kur tas 
įspū din gas kul tū ros pa min klas – Lau rušavo evan ge li
ja. Tai anks ty viau sia LDK ži no ma ran kraš ti nė kny ga. 
An tra ver tus, tai, kad Lau ru ša vo evan ge li ja bu vo su
kur ta bū tent lie tu vių įkur ta me vie nuo ly ne, ro do, kad 
sta čia tikiš kai raš ti jai ga lė jo tu rė ti įta kos ir lie tu viai. 
Sta čia ti ky bę di die ji ku ni gaikš čiai to le ra vo ne tik sos
ti nė je Vil niu je (čia nuo XIV a. ži no ma mies to „ru sė nų 
pu sė“ – rus ska ja sto ro na), bet ir dva re. Kai ku rios jų 
žmo nos bu vo sta čia ti kės, ku rios lais vai iš pa ži no sa vo 
ti kė ji mą ir joms bu vo fun duo ja mos cerk vės. Sta čia ti kių 
tu rė jo bū ti ir valdo vo raš ti nė je. Šie Lie tu vos val do vams 
dir bę, sta čia tikių vie nuo ly nuo se raš to iš mo kę ru sė nų 
kil mės raš ti nin kai ir bu vo veiks nys, lė męs ge res nes 
są ly gas šios kal bos „star tui“ jau nau jo mis kul tū ri nė mis 
są ly go mis XIV a. pa bai go je. Ta da įvy kęs pa vė luo tas 
Lie tu vos krikš tas nu lė mė, kad Lie tu va su si dū rė jau 
ne be su vie nuo ly nų Eu ro pa, o su uni ver si te tų Eu ro pa. 
Lie tu vai no rint išlik ti sa vo kul tū rą tu rin čia vals ty be ir 
neiškris ti iš Vi du rio Eu ro pos (vos į ją pa te kus), rei kė
jo įvyk dy ti kul tū ros šuo lį – bent jau stai giai su si kur ti 
rašto in dust ri ją. XVI a. pradžio je Lie tu va tai jau bu vo 
pa da riu si, t. y. įvyk dė tai, ko ne te ko da ry ti nė vie nai 
Eu ro pos tau tai. Ta čiau kul tū ros šuo lis jau vien dėl sa vo 

8 Žr. Bar dach, J.; leúno dors ki, B.; Pietr zak, m., His to ria ust ro ju 
i pra wa pols kie go, Wars za wa, 1993; Bar dach, J., Rzec zpos po li ta 
Oboj ga Na rodów, Wars za wa, 1998. Pla čiau žr. Bum blaus kas, A., 
„Pols ko-li tew skie sto sun ki ci wi li za cyj ne. Prze mia ny w sta no wis kach 
his to riog ra fic znych obu na rodów“, in: Przeg ląd Wschod ni, 1999, t. 5, 
zesz. 4 (20), s. 745–762.

9 Gu da vi čius, E., Lie tu vos is to ri ja, t. 1, Vil nius: lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 1999. Kon cep tu a liau si Ed var do Gu da vi čiaus straips-
niai su dė ti į straips nių rin ki nį: Lie tu vos eu ro pė ji mo ke liais. Is to ri nės 
stu di jos, sud. Alfredas Bum blaus kas, rimvydas Pet raus kas, Vil nius: 
Aidai, 2002. Žr. t. p. į šį rin ki nį ne įė ju sius straips nius: Gu da vi čius, 

E., „The Way of lit hu a nia to the His to ry of the World“, in: Lie tu va, 
1991, nr. 1, p. 14–16; idem, „lie tu vos ke lias į pa sau lio is to ri ją“, in: 
Lie tu vos isto ri jos stu di jos, 1994, nr. 2, p. 94–100; idem, „lie tu vių 
tau tos anks ty vie ji amžiai: lai mė ji mai ir pra ra di mai“, in: Kul tū ros ba rai, 
1994, nr. 5, p. 57–60; idem, „lie tu vos pri ta pi mo prie Eu ro pos is to ri nė 
per spek ty va“, in: Lietu vos moks las, 1995, t. 3, kn. 6, p. 4–17; idem, 
„lit hu a nian’s ro ad to Eu ro pe“, in: Lit hu a nian his to ri cal stu dies, 1997, 
nr. 2, p. 15–27; idem, „The ro ad of the bo ok to lit hu a nia“, in: Mar ty
nas Mažvy das and old Lit hu a nia, Vil nius, 1998, p. 59–99; idem, „Jak 
po ja wiù się mo del euro pej skiej kul tu ry lit winów“, in: Lit hu a nia, 1999, 
nr. 1–2 (30–31), s. 47–50. 
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Al FrE dAs Bum BlAus KAs

stai gu mo lėmė ką ki ta – Lie tu va ne tu rė jo lai ko mo ky tis 
rašyti sa vaip. Kadan gi sa vo raš to lie tu viai dar ne bu vo 
su kū rę, o sta čiati kių raš ti ja tu rė jo sa vą tra di ci ją, to dėl 
ši rašti ja ma siškai pa pli to ir ta po ofi cia li ą ja LDK kal ba 
(iki 1697 m.). Ja XV–XVI a. ir bu vo su kur ti pa grin di niai 
rašti jos pa mink lai – Lie tu vos val do vų kan ce lia ri jos ar
chy vas Lie tu vos Met ri ka, Lie tu vos di džių jų ku ni gaikš čių 
ir di di kų ideo  lo gi ją iš reiš kę Lie tu vos Met raš čiai ir lie
tu vių pa pro tinės tei sės pa grin du LDK tei sę ko di fi ka vę 
Lie tu vos Sta tutai. 

XVI a. ru sė nų kal ba pra dė tos spaus din ti baž ny ti nės 
kny gos (Pran ciš kus Sko ri na), pra dė ta ja ra šy ti pub
licis  ti kos ir po ezi jos kū ri niai. Ru sė niš kai kū rė ne vien 
ru sė nai, bet net ir lie tu viai (Andrius Rimša). Vis dėl to 
ru sė niš ka sis kultū ros mo de lis pa ma žu ny ko ir pra rado 
reikš mę, dau guma jo at sto vų per ėjo, ypač po Bras tos 
baž ny ti nės uni jos, prie len kų kal bos. Ta čiau, kaip mi
nė ta, iki pat 1697 m. bū tent ru sė nų kal ba iš lai kė ofi
cia lio sios kal bos sta tu są. 

Jau XVI a. vidurio pub li cis tas Mi cha lo nas Lie tu vis 
pro tes ta vo prieš ru sė nų kal bos įsi ga lė ji mą ir siū lė jai 
al ter na ty vą – lo ty nų kal bą. Lo ty niš ką jį kul tū ros mode lį 
ska ti no Re ne san so idė jos, ta čiau jo pa grin das bu vo la bai 
svar bus Lie tu vos ba jo rų tau ti nės sa vi mo nės ele men
tas – lie tu vių kil mės iš ro mė nų te ori ja. Ta čiau lo ty nų 
kal ba bu vo var to ja ma jau nuo Lie tu vos krikš to lai kų. 
1499 m. Dan ci ge bu vo iš paus din ta pir mo ji Lie tu vo je pa
rengta kny ga – Vil niaus ka pi tu los ka nau nin ko Mar ty no 
„Agen da“. Pa ma žu lo ty nų kal ba pa skli do už Ka ta li kų 
Bažny čios sie nų, XVI a. ja bu vo ra šo mi pa sau lie ti niai 
vei ka lai, ja ra šė ne tik ka ta li kai, bet ir re for ma tai. Dar 
la biau lo ty nų kal bą iš plė to jo jė zui tai, 1579 m. įkū rę 
Vilniaus uni ver si te tą. Šio uni ver si te to pro fe so riai XVII a. 
su kū rė pla čiai Eu ro po je pa skli du sių kū ri nių. Ypač tai 
pa sa ky ti na apie lo gi kos, re to ri kos, te olo gi jos mo kyk
las. Vil niaus uni ver si te to pro fe so rių vei ka lai  pa sie kė 
net pro tes tan tiš ką ją An gli ją, pvz., Mar ty no Smig lec kio 
„Lo gi ka“ (1618) rė mė si ne tik Sor bo nos, bet ir Oks for do 
dak ta rai, o vie nu žy miau siu Eu ro pos Ba ro ko epo chos 
po etu lai ko mo Mo tie jaus Ka zi mie ro Sar bie vijaus po ezi ja 
1646 m. bu vo iš vers ta iš lo ty nų net į an glų kalbą  ir bu vo 
stu di juo ja ma Eu ro pos uni ver si te tuo se vie toj įpras tai 
skai to mo Ho ra ci jaus. Tie sa, šie abu iš ki lie ji Vil niaus 
pro fe so riai bu vo len kų kil mės, ta čiau jau XVII a. vi du ry je 
jiems pri ly go ir lie tu vių kil mės  Žy gi man tas Liauks mi
nas, ku rio re to ri kos ir mu zi kos te ori jos va dovė liai bu vo 
ke lio li ka kar tų lei džia mi įvai riuo se Eu ro pos mies tuo se. 
Tuo tar pu Lie tu vos vi suo me nei be ne reikš min giau sias 
lo ty niš ka s vei ka las bu vo Vil niaus uni versi te to pro fe so
riaus Al ber to Ko ja la vi čiausVi jū ko „Lie  tu  vos is to ri ja“. 
Jo je per pa sa ko ti le gen di nės ir anks ty vo sios Lie tu vos 
is to ri jos siu že tai pa skli do vi suo me nė je ir iki pat XVI II 
a. vi du rio su da rė vie ną iš svar biau sių LDK po li ti nės 
tau tos sa vi mo nę for muo jan čių veiks nių. 

Nors lo ty niš ka sis mo de lis iš da lies lie tu viams at sto jo 
mo de lio gim tą ja kal ba po rei kį, ta čiau jau XVI a. vidu 
ry je, kaip al ter na ty va Mi cha lo no Lie tu vio pro gra mai, 
bu vo su for muo ta lie tu via kal bės kul tū ros pro gra ma. 
Tai pa da rė re for ma ci jos LDK pra di nin kas Ab ra o mas 
Kul vie tis. Pa si nau do da mas re for ma ci jos idė jo mis, iš
kė lu sio mis gim to sios kal bos svar bą ben drau jant su 
Die vu, jis su for ma vo to kią kul tū ri nę pro gra mą, ku ri 
lie tu vių kal bą tu rė jo pa da ry ti vi sos švie ti mo sis te mos 
pa grin du, pa kel ti šią kal bą į vals ty bės in te re sų ly gį ir 

taip iš ug dy ti lie tu vių in te li gen ti ją. Šią pro gra mą Kul
vie tis ban dė įvyk dy ti emig ra ci jo je Prū si jo je, kur kar tu 
su Sta nis lo vu Ra po lio niu ta po pir mai siais ką tik (1544) 
įkur to Ka ra liau čiaus uni ver si te to pro fe so riais. Pro gra
ma bu vo pra dė ta įgy ven din ti jau po Kul vie čio mir ties, 
1547 m. išlei dus pir mą ją lie tu viš ką kny gą – Mar ty no 
Maž vy do „Ka te kiz mą“. Nors iš spaus din ta Prū si jo je, 
ji bu vo skir ta LDK. Tai gi Kul vie tis ge rai su vo kė kul
tūros si tu a ci ją. Lie tu vos di duo me nė, at si sa ky da ma 
ru sė nų raš to kalbos,  rin ko si len kų kal bą ne tik raš ti jai, 
bet ir ben dra vi mui. Mi cha lo nas Lie tu vis siū lė ru sė nų 
kal bą keis ti lo ty nų kal ba, o Kul vie tis – lie tu vių. Ta čiau 
šiam pro jek tui Lie tu vos vi suo me nė ne bu vo pa si ren gu
si. Jis pra dė tas įgy ven din ti tik po 300 me tų – tau ti nio 
at gi mi mo lai kais. 

Vis dėl to kon fe si jų var žy bų są ly go mis spaus din tos 
knygos lie tu vių kal ba at si ra do ir pa čio je LDK. Taip 
Ka ta li kų Baž ny čios vei kė jas Mi ka lo jus Dauk ša pa ren
gė pir mą ją lie tu viš ką kny gą LDK – „Ka te kiz mą“ (1595) 
ir „Po sti lę“ (1599). „Po sti lės“ pra tar mė je, ku ri, be je, 
parašy ta len kų kal ba, krei pė si į Lie tu vos vi suo me nę, 
ra ginda mas kur ti raš ti ją lie tu vių kal ba. Dauk šos veik la 
se no jo je is to riog ra fi jo je bu vo pa va din ta „šauks mu ty
ruo se“, taip pa brė žiant jos uni ka lu mą. Šian dien ži no
ma, kad lie tu viš kų kny gų lei di mas ne nu trū ko per vi są 
Ba ro ko epo chą, tai da rė ir ka ta li kai, ir pro tes tan tai. 
Ta čiau aiš ku, kad šių kny gų bū ta ge ro kai ma žiau nei 
len kiš kų ar loty niš kų. Vis dėl to lie tu viš ki pa moks lai 
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net Vil niu je iš liko iki pat XVI II a. pirmos pu sės. Nors 
XVII a. kny gų leidy bo je vy ra vo lo ty nų kal ba, ta čiau vis 
la biau pli to lenkakalbis Lie tu vos kul tū ros mo de lis, ku rį 
ska ti no in teg ra ci niai pro ce sai vie ša ja me gy ve ni me. 

Šio pro ce so po stū miu ta po re for ma ci ja. 1563 m. Bib
li jos ver ti mą į len kų, o ne į kurią ki tą kal bą, lie tu vių 
di di kas Mi ka lo jus Rad vi la Juo da sis mo ty va vo tuo, kad 
ji „bū tų liau džiai su pran ta ma“. Kaip tik šio anks ty vo jo 
len kė ji mo kul mi na ci ja ta po 1582 m. Mo tie jaus Stryj
kov skio „Len ki jos, Lie tu vos, Že mai čių ir vi sos Ru sios 
kro ni ka“, ta pu si pa ran ki ne kny ga Lie tu vos ba jo ri jai 
Ba ro ko epo cho je. Pa ma žu „su pran ta ma kal ba“, t. y. 
lenkiš kai, pra dė jo ra šy ti ir mo ty vuo ti to kios raš ti jos 
po rei kį ir et ni nės lie tu vių kil mės ra šy to jai. Len kų kal
bos vaid me nį Lie tu vos kul tū ro je api ben dri no vie nas iš 
Rad vilų sa vo laiš ke, ra šy ta me 1615 m.: „Nors lie tu viu 
esu gimęs ir lie tu viu teks man mir ti, ta čiau tu ri me 
var to ti mū sų tė vy nė je len kų kal bą“. Tad nors Lie tu va 
ir to liau bandė ra šy ti ir lo ty niš kai, ir net lie tu viš kai, 
ta čiau len kė jimo pro ce sas (ypač XVI II a.) pa ma žu apė
mė vi są Lie tu vos po li ti nį ir kul tū ri nį eli tą. Len kų kal ba 
pa ma žu įsi ga lė jo ir ofi cia lio jo je raš ti jo je – 1697 m. Sei
me jai su tei kia mas vals ty bi nės kal bos sta tu sas vie toj 
anks čiau var to tos ru sė nų raš tų kal bos. Tai, kad len kų 
kal ba buvo įtei sin ta kaip vals ty bi nė pa čių Lie tu vos ba
jo rų rei ka la vi mu, ro dy tų, jog len kų kal ba pla tin ta ne 
prie var ta – tai bu vo Lie tu vos vi suo me nės pa si rin ki mas 
ar ba kalbi nis len kė ji mas, o ne po lo ni za ci ja. 

Vis dėl to vi si šie ke tu ri kul tū ros mo de liai bu vo vie no 
ben dro – eu ro pi nio Lie tu vos kul tū ros – mo de lio su de
da mo sios da lys. Dar il gai net len kiš kai kal ban ti Lie
tu vos ba jo ri ja iš lai kė lie tu viš ką vals ty bi nę sa vi mo nę, 
be si re mian čią gar bin gos Lie tu vos pra ei ties vaiz di niu. 
Tai gi lie tu viš ko ji tau ti nė sa vi mo nė, pra ra du si kal bą, 
kaip es mi nį tau tos kul tū ros ele men tą, į pir mą vie tą 
iškė lė ba jo rų ir vals ty bės kil mę. Maža to, to kia sa vi
mo nė stip rė jo ir net gi ta po in teg ra ci niu veiks niu ki tos 
– rusė nų ir len kų – kil mės ba jo ri jai. XVII a. vi du ry je 
kai ku rie len kų kil mės Lie tu vos žmo nės pa si ra ši nė jo 
taip: gen te po lo nus, na tio ne li tu a nus – len kų kil mės, 
lie tuvių tautos.  Ne aiš ku, ar ru sė nų kil mės ba jo ri ja var
to jo pa na šų po sa kį, ta čiau ži no me, kad Len ki jo je bū ta 
gen te rut he nus, na tio ne po lo nus. Vie nas da ly kas yra 
ne abejo ti nas: lietu vių „na ci jos“ sa vi mo nė XVII a. dar 
bu vo labai  stip ri. Tik ge ro kai vė liau (XIX a.) at si ra do 
at virkš ti nis po sa kis: gen te li tu a nus, na tio ne po lo nus. 

Tai gi tuo met Lie tu va jau bu vo lai ko ma tik Len ki jos 
da li mi, kaip ir Mo zū rija. 

Tuo tar pu kol gy va vo LDK, lie tu vių sa vi mo nė je Lie
tu va tu rė jo pri lyg ti Len ki jai. Jei gu ir pa si va di na ma 
len kais, tai tu ri ma ome nyje, kad lie tu viai yra dar di
des nės et no po li ti nės ben dri jos – len kų mak ro na ci jos 
da lis (pa na šiai kaip šian dien an glai, ame ri kie čiai, ka
na die čiai, aust ra lai yra lai ko mi an glo sak sais), aiš kiai 
su pran tant, kad esa me ki to kie, gal net ge res ni len kai 
ne gu pa čio je Len ki jo je, pa brė žiant sa vo pri klau so my bę 
Abie jų Tau tų Res pub li kai. 

Vis dėl to len kiš ka sis Lie tu vos kul tū ros mo de lis su ge
bė jo įveik ti sa vo kon ku ren tus ir pa ver tė Lie tu vos kul
tū rą „ant rą ja len kų ci vi li za ci jos lai da“. To kio reiš ki nio 
ana lo gi jos – an gliš ko sios kul tū ros lai da Ai ri jo je (ką ir 
kal bė ti apie JAV ir Aust ra li ją), da niš ko sios – Nor ve gi
jo je, pran cū ziš ko sios – Ka na dos Kve be ke, is pa niš ko sios 
kul tū ros lai dos Mek si ko je ar Ar gen ti no je, por tu ga liš
ko sios – Bra zi li jo je. 

Ta čiau LDK, kaip is to ri nis sub jek tas, išli ko iki pat 
1795 m. Šiuo at žvil giu len kų is to ri ko Ju lius zo Bar
dacho ty ri mai nu si pel nė lie tu vių is to ri nei per spek ty
vai dau giau nei pa ti lie tu vių is to riog ra fi ja. Bū tent šis 
isto ri kas su reikš mi no XVI II a. pa bai gos Lie tu vos sava
ran kiš ku mo siu že tą – Ge gu žės 3io sios d. kon sti tu cijos 
pa tai są Za ręc ze nie wza jem ne Oboj ga Na rodów. Barda cho 
ma ny mu, Lie tu vos 1791ųjų me tų kar ta ir jos veik la 
ta po at spir ties taš ku Lie tu vos sa va ran kiš kumo as pira
ci joms per vi są XIX a. ir net Lie tu vos Ne pri klau so my bės 
at kū ri mui 1918 m.10 Šią jung tį lė mė ne tik LDK eli to 
sa va ran kiš kos sa vi mo nės bu vi mas XVII–XVI II a., bet 
ir tai, kad šio sa va ran kišku mo pa grin du lie tu viš ka sa
vi mo nė XVII–XVI II a. tu rė jo bū ti pra dėju si for muo tis ir 
lie tu vių smul kio jo je ba jo ri jo je bei vals tie ti jos vir šū nė je. 
Šie sluoks niai ir ta po lie tu vių at  gi mi mo XIX a. pa grin du 
ir at ne šė LDK vals ty bin gu mo idė ją iki XX a. 

Re ziu muo ki me – šiuo lai ki nės is to riog ra fi jos po slin
kiai ver čia LDK ir jos sos ti nės Vil niaus is to ri jo je ne 
tiek ieš ko ti gry nų jų „lie tu vy bės“ ap raiš kų, o įves ti vi są 
dau gia kul tū rį, dau gia kon fe sį ir dau gia kal bį jo pa vel dą 
į lie tu vių is to ri nės są mo nės per spek ty vas. LDK kul tū
ros eu ro pei za ci jos kon cep tas ga li pa dė ti įveik ti lie tu vių 
sa vi mo nės kom plek sus, an tra ver tus, eu ro pei za ci jos ir 
„ant ro sios len kų ci vi li za ci jos lai dos“ kon cep tas at ve ria 
nau jas is to ri nės są mo nės per spek ty vas su LDK is to ri ja 
sa ve sie jan tiems Lie tu vos ir Vil niaus len kams.

10 Bar dach, J., „Kon sty tuc ja 3 ma ja a unia pols ko-li tew ska“, in: Przeg
ląd his to ryc zny, 1991, t. 82, zesz. 3–4, s. 383–410; idem, „Kon sty tuc ja 
3 ma ja a Za ręc ze nie Wza jem ne Oboj ga na rodów z 20 X 1791 ro ku“, 

in: Lit hu a nia, 1991, nr. 3 (4), s. 23–32; idem, „Kon sty tuc ja 3 ma ja a 
Za ręc ze nie Wza jem ne Oboj ga na rodów 1791 ro ku“, in: Stu dia iu ri
di ca, 1992, t. 24, s. 26.
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„Mo ra li nis spren di nys pa na šus į re li gi nį tuo, kad jis 
pa rem tas ti kė ji mu to kio mis re a ly bė mis, ku rių nė
ra“1, – sa kė Fried ri chas Niet zsche. Ga li ma pri dur ti, 
kad moks li nis spren di nys taip pat pa našus į re li gi nį. 
Moks li nin kai nuo la tos ža da pa ro dy ti žmo gaus akims 
ne ma to mą kas die nio pa sau lio tik ro vę, ne ma to mus ry
šius, jė gas ir struk   tū ras. Di džiau sia bet ku rio moks lo 
sva jo nė – regi mas daik tų for mas pa vers ti for mu lė mis. 
Moks li nin kai po stu luo ja ne ma to mą pa sau lį, kad juo 
rem da mie si ga lė tų pa aiš kin ti ma to mą. 

Šiuo po žiū riu moks las yra ga na pa vo jin gas už si ė mi
mas – ga li ma grei tai pra ras ti že mę po ko jo mis. Ga lima 
taip nu tol ti nuo kas die nio pa sau lio, kad jau no ri si 
klaus ti, ku ris iš jų yra tik res nis: moks lo ku ria mas ar 
kas die ny bės, ne ma to mas ar ma to mas pa sau lis? Moks lo 
fi lo so fi jos, psi cho lo gi jos ir žino ji mo so cio lo gi jos pa skir
tis – pa dė ti įveik ti šį re a ly bės pra ra di mo po jū tį. Po 
Thomo Kuh no dar bų po žiū ris į moks lą ta po daug re a lis
tiš kes nis – bu vo su grįž ta prie tie sos, kad va di na ma sis 
moks li nis ob jek ty vu mas yra tam tik ros moks li nin kų 
ben druo me nės kū ri nys.

So cia li niai moks lai il gą lai ką bu vo mo ra lės moks lų, 
tiks liau – mo ra lės fi lo so fi jos, – da lis, ki taip ta riant, 
tarp mo ra li nio ir moks li nio ti kė ji mo ne eg zis ta vo ko
kio nors di des nio kon flik to. Vė liau at si ra do di džio ji 
bi he vio ris ti nė pa gun da su nai kin ti bet ko kius glau
des nius so cio lo gi jos ir mo ra lės fi lo so fi jos ry šius. Tai 
bu vo sky ry bos iš iš skai čia vi mo: be jų ne bū tų bu vę 
įma no ma su ras ti so cia li nių fak tų kaip daik tų ir bent 
kiek pa do riau atro dy ti gam tos moks lų aki vaiz do je. 
Keis tai bū tų at ro dęs šiuo lai ki nis so cia li nis moks las, 
sa ve trak tuo jan tis kaip mo ra li nių moks lų pa da li nį, 
kai jau net me nai at vi rai pra dė jo kal bė ti apie sa vo 
amo ra lu mą, ne pri klau so my bę nuo eti kos. So cio lo gai 
bu vo pri vers ti pa sa ky ti, kad jie taip pat pri ta ria „me
nas me nui“ idė jai.

 So cia li nių moks lų ir mo ra lės fi lo so fi jos sky ry bos tu

rė jo mo ra li nį pa grin dą. Jų dė ka bu vo ga li ma su kur ti 
dau giau gė rio, ir tai įkvė pė ty ri nė to jus nuo Ap švie tos 
lai kų. Bu vo ti ki ma, kad au to no miš kas so cia li nis moks las 
ga li tap ti vie nu iš svar biau sių so cia li nę pa žan gą skati
nan čių veiks nių. Po stmo der niz mas, kaip ma no Je a nas 
Fran çois Ly o tar d’as, pa kir to ši tą ti kė ji mą2. So cia li nių 
moks lų at sto vai su pra to, kad jie ga li pa tys le gi ti muo ti 
sa vo veiks mus be ko kio nors di des nio Ap švie tos lai kų 
so cia li nių ir po li ti nių idė jų po vei kio. 

Jei gu taip yra iš tik rų jų, tai iš es mės kei čia si eti nis 
so cia li nių moks lų sta tu sas – jie pra ran da anks tes nę 
mi si ją. So cia li nių moks lų spe cia lis tai yra ne žmo ni jos 
pažan gos ska tin to jai, o tam pa in for ma ci jos apie vi suome
nę ga min to jais. Kar lo Mar xo žodžiais ta rus, ko vo to jai už 
žmo ni jos pa žan gą tam pa pro ti nio dar bo pro le ta rais. Jų 
ben druo me nė, jei gu ti kė tu me Mar xu, neišven gia mai yra 
su sve ti mė ju si: dir ba tik tam, kad iš gy ven tų, parda vi nė ja 
sa vo dar bo jė gą, ban do pri si tai ky ti prie rin kos są ly gų, 
var žo si dėl ri bo tų iš tek lių, o jų ben dru mas – vien tik ro
jo ben dru mo su ro ga tas. Žmo ni jos pažan ga ga li reikštis 
tik kaip ne nu ma ty ta so cia li nių moks lų pa sek mė, tai 
yra vi siš kai pa gal Fried ri cho von Ha y e ko ap ra šy tus 
spon ta niš kos rin kos tvar kos dės nius.

Jei gu ti kė tume ki tu so cio lo gi jos kla si ku, ka pi ta liz mą 
kadaise iš mai ti no pro tes tan tiš ko ji eti ka3. Da nie lis Bel
las ma no, kad ka pi ta liz mas šian dien jau funk cio nuo ja 
be šitos eti kos4. Kaž kas pa na šaus ga li bū ti at si ti kę ir 
so cia li niams moks lams. Pra dė ję nuo kil nios švie tė jų 
mi sijos, jų at sto vai da bar gy ve na vi siškai ki to kio mis 
idė jomis. Da bar ti nis jų užda vi nys – teik ti pa slau gas 
in for ma ci jos rin kos var to to jams. 

Mes daž nai ne su vo kia me prieš ta ra vi mo tarp se no
sios uni ver si te to idė jos ir da bar ti nio so cia li nio moks lo. 
Mo der nu sis so cia li nis moks las bu vo įsta ty tas į iš es mės 
vi du ram žiš ką uni ver si te tų tvar ką. Iš prin ci po se na sis 
uni ver si te tas bu vo su ma ny tas kaip uni ka li žmo nių 
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ben dra vi mo vie ta. Čia tu rė jo rink tis tie sos, gė rio ir 
gro žio pa ži ni mo sie kian tys žmo nės. Nai vu bu vo klaus ti, 
ko kią mi si ją uni ver si te tas pri va lo at lik ti vi suo me nė je. 
Jis pats bu vo uni ka li vi suo me nė, tu rin ti sa vo mo ra li
nius įsi pa rei go ji mus. Uni ver si te tai bu vo ku ria mi ne tik 
moks li nei, bet ir mo ra li nei mi si jai. 

Se no ji uni ver si te ti nio gy ve ni mo tra di ci ja su si for ma vo 
vi siš kai ki to kių mo ra li nių įsi ti ki ni mų kon teks te ne gu 
da bar ti nis po žiū ris į kul tū rą. Bo lo ni jos ar Ber ly no uni
ver si te to įkū ri mo lai kais bu vo ma no ma, kad kul tū ra yra 
ypa tin ga žem dir bys tė, orien tuo ta į sie los ir ap lin kos 
kulti va vi mą. Tuo tar pu šian dien mū sų jau ne ste bi na 
„nar ko ma nų“ ar „nu si kal tė lių kul tū ros“ ter mi nas. Jau 
ma no me, kad jei gu ne na tū ra, va di na si, kul tū ra. Kad 
bū tum vi sa ver tis vi suo me nės na rys, šian dien ne be reikia 
ko kių nors di des nių mo ra li nio to bu lė ji mo pa stan gų. 
Net nu si kal ti mai so cia li nio or ga niz mo funk cio na vi mo 
po žiū riu trak tuo ja mi kaip po zi ty vus da ly kas. 

Da bar ti niai so cia li nių moks lų spe cia lis tai daž nai pri
me na bat siu vius be ba tų. Jie 
ga li daug sam pro tau ti apie 
 vi siškai nuo jų nu to lu sias 
ben druo me nes, ta čiau taip 
ir ne su ge ba pa ma ty ti sa vo 
ben druo me nės pro ble mų. An
t hony Gid den sas šiuo me tu 
mėgs ta kal bė ti apie bend ruo
me nės iš sau go ji mą po tra di ci
nės vi suo me nės są ly go mis5. 
Ta čiau jo nor ma ty vi nės pro
gra mos sun kiai tam pa kū nu. 
Net so cio lo gai su si du ria su 
di de lė mis bend ruo me nės iš
sau go ji mo pro ble mo mis.

Kal bos apie ben druo me nę 
šiuo me tu yra ta pu sios ma din
gu da ly ku. So cio lo gai mėgs ta 
daug kal bė ti apie se ną sias 
ben druo me nes griau nan čius 
veiks nius, po li ti kos fi lo so fai 
su kū rė ga lin gą ko mu ni ta
riz mo są jū dį, o psicho  lo gai 
pri ra šė dau gy bę kny gų apie 
ben druo me ni nės psi cho lo gi jos 
reikš mę. Šiuo po žiū riu pa si tvir ti na Ro ber to Nis be to nu
brėž ta so cio lo gi nės min ties rai dos ten denci ja: juo la biau 
ben druo me nė iš tik rų jų nyks ta, juo ge riau ją se ka si 
ap tar ti te oriš kai ir su reikš min ti prak tiš kai6.

Po tra di ci nė vi suo me nė yra ne gai les tin ga so cia li nių 
moks lų at sto vams. Jų ben druo me nei iš lai ky ti rei ka lin

gos są mo nin gos kiek vie no jos na rio pa stan gos, aiš kus 
pa si rin ki mas ir ap si spren di mas. Jo kia ben druo me nė 
šian dien jau nė ra sa vai me ga ran tuo tas da ly kas. Bet 
ku riai iš jų iš lai ky ti rei kia ne ma žų mo ra li nių pa stan
gų. Jei gu so cia li nių ir hu ma ni ta ri nių moks lų at sto vai 
neno ri rū pin tis sa vo ben druo me nė mis, tai jų ga li ir 
ne lik ti. Jas ga li pa keis ti įvai rios vien pro ce dū ri niais 
prin ci pais pa rem tos or ga ni za ci jos. 

Zyg mun tas Bau ma nas su gal vo jo pa sa ko ji mą, kad šiuo
lai ki nis po stmo der nus žmo gus yra bas tū nas, gy ve nan tis 
pa gal prin ci pą „fi ziš kai ar ti, bet dva siš kai to li“7. Tai 
tik riau siai tin ka ir so cia li nių moks lų at sto vams. Nors 
taip pat sėk min gai ga li ma bū tų pri tai ky ti ir ki tą – Je a no 
Baud ril lar d’o pa sa ko ji mą apie si mu liak rus. So cia li nių 
moks lų spe cia lis tai tik si mu liuo ja „tik rą jį“ moks lą. 

Re li gi jo je kai ku rių ins ti tu ci jų griu vi mas kar tais bū na 
po zi ty vus da ly kas, at ve rian tis ke lią ti kė ji mui. Tačiau 
mū sų po stmo der ni būk lė yra daug keb les nis klau si mas. 
Ap švie tos lai kų maiš ti nin kai šian dien jau ta po biu rok

ra tais, ku rie įvai riau siais 
re klami niais triu kais ban do 
iš sau go ti nyks tan tį ti kė ji mą 
so cia li niu moks lu. Baud ril lar
d’o žodžiais, jie ban do įro dy ti, 
kad eg zis tuo ja tam tik ros 
ver ty bės, ta čiau li ku sios tik 
meist riškai su konst ruo tos 
si mu lia ci jos. So cia li nis moks
las daž nai pri mena ri tu a lą, 
ati trū ku sį nuo jį iš mai ti nu sių 
mo ra li nių įsi ti ki ni mų. To dėl 
vie nin te lė iš ei tis – gel bė tis 
for muo jant įvaiz džius, įtvir ti
nant viešuo sius ryšius ir tam 
tik rus ga lios san ty kius. 

Šian dien jau ga li ma klaus
ti, ar įma no ma iš lai ky ti tai, 
ką Jur ge nas Ha ber ma sas 
va di na „gy ve na mo jo pa sau
lio“ są vo ka8. Ne tik kas die nio 
pa sau lio žmo nės, bet ir moks
li nin kai ken čia nuo to pa ties 
da ly ko – „stra te gi nio veiks
mo“ per tek liaus. Jie trokš ta 

pel no, eko no minės nau dos, vi suo me nės pri pa ži ni mo ir 
po li ti nės bei kul tū ri nės įta kos. Ben druo me nė jiems čia 
ga li pa dė ti ne dau giau ne gu pa ka ruok liui vir vė. 

Daug pri si dė ję prie per il gą lai ką nu si sto vė ju sių mo ra
li nio ir kul tū ri nio gy ve ni mo tra di ci jų grio vi mo, šiuolai
ki niai so cia li nių moks lų spe cia lis tai pa me tė aiš kes nius 

5 Gid dens, A., The Third Way: The Re ne wal of So cial De moc ra cy, 
Po li ty Press, 1998; The Third Way and its Cri tics, Po li ty Press, 2000.

6 nis be tas, r., So cio lo gi jos tra di ci ja, iš an glų k. ver tė d. Gu de lis, 
Vil nius: Pra dai, 2000.

7 Bau ma nas, Z., Glo ba li za ci ja: pa sek mės žmo gui, iš an glų k. ver tė 
Vy tau tas ru ba vi čius, Vil nius: stro fa, 2002, p. 119–155.

8 Ha ber mas, J., The The o ry of Com mu ni ca ti ve Ac tion, transl. T. mccart-
hy, vol. 1–2, Bos ton: Be acon Press, 1984–1987. 
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sa vo veik los mo ty vus. Pa si tvir ti no se niai ži no ma tiesa,  
kad vien moks lo prie mo nė mis ne įma no ma su kur ti tam 
tik rų svar bių žmo gaus veik los pra smin gu mo šal ti nių. 
Jei gu tai pa vyk tų pa da ry ti, tai ša lia moks lo jau se niau
siai gy vuo tų pa ti tik riau sia bar ba ry bė. Moks lui rei kia 
ki tų – ne moks li nių pra smės šal ti nių. Ti kė ji mą ne ma to
mais tik ro vės dės niais dar tu ri pa pil dy ti ti kė ji mas kai 
ku riais mo ra li niais, re li gi niais ir fi lo so fi niais da ly kais, 
ku rie nu ro do ne tai, kas yra, bet tai, kas pri va lo bū ti. 

Po li ti nė kul tū ra pra si de da nuo šei mos, nuo tvar
kos dau gia bu čio na mo laip ti nė je ar kny gų my lė to jų 
drau gi jos su si rin ki mo. Vi sa tai ga lio ja ir moks li nin kų 
ben druo me nei, ku ri taip pat pra si de da nuo dis ku si jų 
uni ver si te tuo se, kny gų re cen zi jų ra šy mo ar pro fe si nės 
or ga ni za ci jos veik los. Vi siems ši tiems da ly kams ga li
ma su teik ti skir tin gus to bu lu mo stan dar tus ir vi si jie 
ga li bū ti trak tuo ja mi kaip tam tik ras kul tū ri nis lai
mė ji mas. Ne už ten ka so cio lo gi ją pa vers ti so cio lo gi jos 
ty rimo ob jek tu, kaip tai mėgs ta ma da ry ti po Pier re’o 
Bour dieu Ho mo Aca de mi cus. Dar bū ti nas ki tas, la biau 
prak ti nis spren di mas – rei kia pa keis ti kai ku riuos ne
ti ku sius aka de mi nės ben druo me nės gy ve ni mo įpro čius. 
Gal būt šis už da vi nys ne svar bus Har var do, Oks for do 
ar Sor bo nos ben druo me nėms, ta čiau jis tik rai yra 
ne pra ra dęs aktua  lu mo Vil niaus, Kau no ar Klai pė dos 
uni ver si te tuo se.

Lie tu vai rei kia šiuo lai ki nio so cia li nio moks lo, nes šis 
moks las yra bū ti na mo der nios vi suo me nės gy va vi mo są
ly ga. Ta čiau ne ga li me ne ma ty ti skir tu mo tarp Lie tu vos 
ir Va ka rų aka de mi nių ben druo me nių. Va ka rie tiš kos 
te ori nės idė jos sa vai me ne su ku ria ben druo me nės. Tam 
rei ka lin gi mū sų pa čių or ga ni za ci niai su ge bė ji mai ir mo
ra li nės pa stan gos. Ga li me sėk min gai nau do tis Va ka rų 
fon dų pa gal ba, ta čiau ne tu ri me užmiršti, kad ne vis kas 
pri klau so vien nuo pi ni gų. Ro ber tas Put na mas įti ki na
mai pa ro dė, kaip gau da mi tą pa čią fi nan si nę pa ra mą, 
Šiau rės ir Pie tų Ita li jos gy ven to jai ne vie no dai tvar ko 
sa vi val dos rei ka lus. Tiek po li ti ko je, tiek ir moks le daug 
kas pri klau so nuo nu si sto vė ju sių ben druo me ni nio gy
ve ni mo tra di ci jų. 

Pe te ris Ber ge ris ne se niai pa skel bė straips nį „Kas at
si ti ko so cio lo gi jai?“10. Jo nuo mo ne, da bar ti nę so cio lo gi nę 
min tį žlug do du pa grin di niai veiks niai: me to do lo gi nis 
fe ti šiz mas ir di džiu lis no ras da ly vau ti kul tū ri niuo se 
ka ruo se. Ber ge ris ne nu ro do tre čios šią dis cip li ną de mo
ra li zuo jan čios prie žas ties – ją ka daise įkvė pu sios eti kos 
su ny ki mo. So cia li niai moks lai ne sun kiai ga li veik ti 
pa gal Ma xo We be rio pa siū ly tą tri jų pa ko pų kon cep ci ją: 
iš pradžių tam tik ros ty ri mą įkve pian čios ver ty bi nės 

nuo sta tos, pas kui griež ta me to do lo gi nė dis cip li na, o ga
liau siai – vėl ver ti ni mams pa val dūs ty ri mo re zul ta tai. 
Ta čiau vie noks ben druo me nės vaiz das, kai į ją žiū rima 
per Aris to te lio eti kos priz mę, o ki toks, kai jo je įsi ga li 
Niet zsche’s ar Je re my Bent ha mo idė jos.

Pa bė gę nuo eti kos me to do lo gi jos lyg me niu, šiuo lai
ki niai so cia li niai moks lai ne ga li nuo jos iš si va duo ti 
bendruo me nės lyg me niu. Išva ry ta pro du ris, fi lo so fi ja 
ne  sun  kiai grįž ta pro lan gą. Tai, ga li ma sa ky ti, praktiš
kai įkū ny tos mo ra lės fi lo so fi jos lyg muo. Už so cia li nių 
moks lų ka ted rų ir ins ti tu tų vi sa da ne sun kiai ga li ma 
ras ti tam tik ras eti nes idė jas. 

Ber ge ris at krei pia dė me sį į tai, kad pir mie ji Či ka gos 
mo kyk los so cio lo gai ap si gy ven da vo kuk lia me vieš buty je 
ir pra dė da vo tir ti kai my nys tė je esan čias ben druo me nes. 
O da bar ti niai jų se kė jai sa vo veik lą pra de da kiek ki taip 
– nuo pi ni gų pro jek tams pra šy mo. Ga li ma sa ky ti, kad 
pa si kei tė moks li nių ty ri mų or ga ni za vi mo bū das. Ta čiau 
ga li ma ryž tis ir kiek ki taip tvir tin ti – pa si kei tė ne tik 
or ga ni za ci ja, bet ir moks li nio dar bo eti ka. 

Veiks mų mo ty va ci ja yra la bai svar bus da ly kas. Be 
są mo nin go tam tik rų da ly kų pa si rin ki mo, mums dar 
reikia tu rė ti lai mės tam tik rai mo ty va ci jai. Žmo nių 
po el giai nu ma to kaž ką dau giau, ne gu ga li ma iš reikš ti 
žo džiais. Mo ti na Te re sė sa vo pa gal bą varg šams aiš ki
no žo džiais „jie yra su kur ti pa gal Die vo pa veiks lą“. Šis 
pa sa ky mas skam ba ga na ba na liai, ta čiau už jo sto vi tik
rai įspū din gi dar bai. Dau gy bė ti kin čių jų ga li pa kar to ti 
šiuos žo džius, ta čiau tik re tas iš mū sų sa vo po el giais 
ga li pri lyg ti mo ti nai Te re sei11.

Lie tu viš kų jų so cia li nių moks lų at ei tis taip pat pri
klau so nuo ba na laus da ly ko – su ge bė ji mo iš sau go ti tam 
tik ras ben dras ver ty bes. Bent ha mas yra pa li kęs garsi ą ją 
fra zę, kad ben druo me nė yra fik ci ja. Ne rei kia įro di nėti, 
jog re mian tis to kia fi lo so fi ja ne įma no ma su kur ti ko kios 
nors tvir tes nės aka de mi nės ben druo me nės. Tam rei
ka lin ga vi siš kai ki ta fi lo so fi ja. Nors gal būt Bent ha mo 
fi lo so fi ja ir ge riau siai tin ka da bar ti nei mū sų so cia li nių 
moks lų si tu a ci jai ap ra šy ti.

Vil niaus uni ver si te to Fi lo so fi jos is to ri jos ir lo gi kos 
ka ted ro je ne se niai te ko dis ku tuo ti apie fi lo so fų pro ble
mas. Ga na grei tai pri ėjo me prie ben dros iš va dos, kad 
pa grin di nė šios spe cia ly bės pro ble ma – su trū ki nė ję 
ben d ruomeni niai ry šiai. Fi lo so fai ne su ge ba su si rink ti 
ne tik ben drai šven tei, bet ir ven gia ko kio nors di des nio 
bend ro įsi pa rei go ji mo. Juos pa ten ki na į in di vi dusato
mus iš si skaidžiu si ben druo me nė: fa kul te to spe cia ly bės 
gy ve na kas sau, ka ted ros – rū pi na si vien sa vo išli ki mu, 
tarp ka ted ros na rių – ma žai ką ben dra tu rin čių žmo
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nių su si rin ki mai, stu den tai rū pi na si sa vo, o dės ty to jai 
– sa vo rei ka lais. 

Pla to nas, Aris to te lis, Au gus ti nas ir Ak vi nie tis ma nė, 
kad po li ti ka yra žmo nių mo ra li nių įsi ti ki ni mų tęsi nys. 
Jie ti kė jo, jog šio je veik lo je vis kas pri klau so ne tiek nuo 
me to do lo gi nio pa si ren gi mo, kiek nuo tam tik rų eti nių 
prie lai dų. Nic co lo Ma chia vel li ir Tho mas Hob be sas 
su kū rė mo der nų jį so cia li nį moks lą – jie žmo nių el ge sį 
pra dė jo trak tuo ti kaip me džia gą ty ri mams, be ko kio 
nors di des nio dė me sio jų mo ra li niams įsi ti ki ni mams. 
Dėl to kios per mai nos so cia li niai moks lai pa da rė tik rai 
ne ma žą pa žan gą: jie ta po ra fi nuo tes ni me to do lo giš kai 
ir ga na stip riai pa vei kė žmo nių kas die nius veiks mus. 
Ta čiau, kaip ir vi sa da pa na šiais at ve jais at si tin ka, ša lia 
pa sie ki mų iš ryš kė jo ir kai ku rie svar būs pra ra di mai. 

Rei kia su tik ti su Ber ge riu, ma nan čiu, kad da bar
tiniai so cia li niai moks lai yra pri vers ti la vi ruo ti tarp 
me to do lo gi nio fe ti šiz mo ir įvai riau sių ide o lo gi nių 
žy gių. Tarp ši tų dvi ejų da ly kų eg zis tuo ja es mi nis 
skir tu mas. Pir mu at ve ju ban do ma su ar tė ti su gam
tos moks lais, o  an tru links ta ma da ry ti įvai riau sius 
re for ma to riš kus pro jek tus. Ta čiau ir vie nu, ir ki tu at
ve ju vis kas pri klau so nuo to pa ties da ly ko – nuo tam 
tik ros eti kos išsau go ji mo. To kios pat, kaip, pa vyzdžiui, 
We be rio ap ra šy ta krikš čio niš ko ji eti ka, su ge bė ju si su
kur ti ka  pitalis ti nę santvar ką. Moks lų nuos mu kiai yra 
ga na daž nai su tin ka mas reiš ki nys, ir juos są ly go ja ne 
vien me to do lo gi nės klaidos.  Aka de mi nę ben druo me nę  
įkve pian čios eti kos su ny ki mas taip pat ga li bū ti trak 
tuojamas kaip svar bus moks lą smuk dan tis veiks nys. 

So cia li nių moks lų spe cia lis tai šian dien grįž ta prie kai 
ku rių pa pras tų idė jų. Vie na iš jų yra pa grįs ta įsi ti kini
mu, kad ei li nis pi lie tis taip pat yra so cia li nis te ore tikas 
mė gė jas: jis ieš ko sa vęs ir sa vo vi suo me nės su pra ti mo. 
Ki ta idė ja yra abe jo ti nes nė, ta čiau jo je taip pat glū di 
tam tik ras tie sos grū das – šiuo lai ki nių so cia li nių moks
lų re duk cio niz mas, eks ter na liz mas ir me to do lo giz mas 
da ro grįž ta mą jį po vei kį aka de mi nei ben druo me nei. Šis 
povei kis su ku ria de mo ra li za ci jos efek tą: so cio lo gai vis 
mažiau no ri kal bė ti apie mo ra li nes sa vo ben druo me nės 
pro ble mas. Jiems at ro do, kad šio je sri ty je vis kas ga li 
su si tvar ky ti sa vai me, pa gal lais vo sios rin kos tvar kos 
dės nius. 

De mo ra li zuo jan tį re duk cio niz mo, eks ter na liz mo ir 
me to do lo giz mo po vei kį įma no ma įveik ti tik so cio lo
gams mė gė jams pa žįs ta mu bū du – su grį žus prie kai 
ku rių ben druo me ni nių ver ty bių. Lie tu vo je šiuo me tu 
daž niau siai ka muo ja ne tiek įtam pa tarp me to do lo gi
nių ir ver ty bi nių įsi ti ki ni mų, kiek ti kė ji mo so cia li nio 
moks lo reikšme  pra ra di mas. Nors moks li nin kai to liau 
ra šo kny gas ir skai to pa skai tas, jie ne be ti ki ko kiu nors 
aukš tes niu so cia li nio moks lo pa šau ki mu. Tai su ku ria 
schi zof re nišką situ a ci ją: kal ba me Wil hel mo Hum bold to 
žo džiais, o galvo ja me pa gal Pau lo Fe y e ra ben do moks lo 
fi lo so fi jos stan dar tus. Šią aka de mi nę schi zof re ni ją ga li 
įveik ti tik ben druo me nės at si nau ji ni mas. Tik ben dros 
moks li nin kų pa stan gos ga li pa dė ti iš sau go ti tam tik rus 
aukš tes nius pro fe si nės veik los stan dar tus, moks li nio 
dar bo prasmingu mo šal ti nius ir ko kias nors di des nes 
pa ska tas kū rybai.

ETi KA ir sO ciA li niŲ mOKs lŲ AT Ei Tis
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Gal būt ma ne, kaip Ame ri kos lie tu vį, tik apė mė pa trio
tiš kos nuo tai kos ste bint pas ta rų jų die nų įvy kius Ira
ke – ira kie čių džiaugs mą nu ver tus Sa da mą Hu sei ną, 
ste bė ti nai veiks min gą, grei tą ir gai les tin gą ka ro ak ciją, 
tvar kin gus, ope ra ty vius ir iš kal bius ame ri kie čių ka rei
vius. Gal kar tais vien dėl to man pa si ro dė, jog kri ti kuo
da mas Ame ri kos spren di mą ka riau ti su Ira ku N. Ž.A. 
Nr. 3 (p. 80–81), Kęs tu tis K. Gir nius per šo ka ne ma žai 
ak tu a lių fak tų ir daug kur re mia si tei gi niais, ku riuos 
var gu ar ga li ma įro dy ti? Gal man Gir niaus straips nyje 
tik pa si vai de no ne su de ri na mi prieš ta ra vi mai tarp idea
lis tiš kų ir re a lis tiš kų po zi ci jų? 

Pa vyzdžiui, Gir nius rašo: „Ira kas ne tu ri bran duo li nio 
gin klo, o jo bio lo gi niai ir che mi niai gin klai ne ga li bū ti 
nu kreip ti prieš ki tas ša lis dėl ra ke tų ir ki tos tech ni nės 
įran gos sto kos“.

Man at ro do, kad Ira ko ra ke tų ant puo liai per pir mą
jį Per sų įlan kos ka rą pa ro dė, jog jos, be abe jo nės, yra 
nu kreip tos į ki tas ša lis, pa vyzdžiui, į Sau do Ara bi ją, 
Ku vei tą, Iz ra e lį – ir ga li jas pa siek ti. 1991ųjų pa liau
bų su tar tis už drau dė to kio nuo to lio ra ke tas ir nu ma tė 
tvar ką, ku ri leis tų tai pa tik rin ti. Sa da mas Hu sei nas šios 
pa liau bų su tar ties są ly gos ne pai sė, truk dy da mas ar ba 
draus da mas ins pek to riams tik rin ti jo ra ke tas. 

Ar Ira kas tu ri bran duo li nį gin klą? Vei kiau siai ne, 
bet man ding mes to ne ži no me, ka dan gi Ira kas truk dė 
ins pek ci joms ir pa ga liau iš pra šė ins pek to rius 1998 m. 
Kad Ira kas kū rė bran duo li nį gin klą, ži no me iš ira kie čių 
moks li nin kų, pa bė gu sių iš Ira ko. Jei gu Ira kas ne tu ri 
bran duo li nio gin klo ir jo ne ku ria, jis ga lė jo tai įro dy ti, 
ne truk dy da mas ins pek to riams.

Be je, kaip ži nia, ma si nio nai ki ni mo gin klais už pul ti 
ki tą ša lį ga li ma ne tik ra ke to mis, tad reik tų ap tar ti ir 
ki tą Kęs tu čio tei gi nį: „Ne įro dy ta, kad Ira kas tu ri ryšių  
su Al Qa e da ar ki tais mu sul mo nų te ro ris tais“.

Man ne aišku – ar Gir nius ma no, kad to kį ry šį ga li ma 
bū tų įro dy ti ne įvy kus kon kre čiam te ro ro iš puo liui? Ar 
jis siū lo lauk ti, kol bus tai įro dy ta? Jei ne, ko kio laips

nio „įro dy mo“ jis rei ka lau tų ir ko dėl, jo nuo mo ne, jau 
pa teik ti įro dy mai „ne įti ki na“? To jis ne pa aiški na. 

Bet Kęs tu tis įsi ti ki nęs, jog: „Te ro ris tams bū tų leng viau 
įsi gy ti bio lo gi nių ir che mi nių gin klų iš pra stai sau go mų 
at sar gų Ru si jo je“.

Man tai skam ba kaip gry nas spė lio ji mas. To mes 
nežino me, nes nežino me, ko kius ry šius te ro ris tai tu ri 
su Hu sei nu ir ko kių ry šių jie tu ri Ru si jo je. Be je, kalbant  
apie įro dy mus, nors daž nai būgš tau ja ma dėl ne va pras 
tai sau go mų Ru si jos ma si nio nai ki ni mo gin klų san dė
lių, kol kas dar ne pa vy ko įro dy ti, jog kam nors pa vy ko 
iš ru sų pa vog ti ma si nio nai ki ni mo gin klą. Tuo tar pu 
Pran cū zi ja Ira kui par da vė ato mi nį re ak to rių.

Pa ga liau ar tai, jog yra ki tų gin klų šal ti nių, reiš kia, 
kad ne ver ta su nai kin ti bent vie no jų? Ko dėl ne ver čiamas 
Kim Džon Yras, bet ver čia mas Hu sei nas? Dvi priežas tys: 
Hu sei ną nu vers ti ne tik pa pras čiau, bet jo nu verti mui 
esa ma šio kio to kio tei si nio pa grin do. Ma ny čiau, tai tu
rė tų džiu gin ti tarp tau ti nės tei sės ša li nin kus (pla čiau 
apie tai vė liau). 

„Ka ras tei si na mas spė lio ji mu, jog at ei ty je Ira kas, kar
tu su te ro ris tais, gal būt pa nau dos bio lo gi nį ar che mi nį 
gin klą prieš JAV.“

„Ka ro veiks mų ne ga li ma pa tei sin ti te ori niais svars
ty mais ir at ei ties prog no zė mis.“

Šią pa sta bą sun ku su pras ti. Ka ro veiks mus bū tent 
tei si na me ar ba smer kia me te ori niais svars ty mais – juk 
pats tei sin gu mas yra te ori nė są vo ka, apie ku rią Girnius 
ir rašo, gvil den da mas pa dė tį Ira ke. O kaip ki taip tu rime 
svars ty ti, ar im tis ko kio nors veiks mo, ar ne, jei gu ne 
at ei ties prog no zė mis? Be to, kad at ei ties prog no zė mis 
ga li ma tei sin ti ka rą, ki ta me sa ki ny je pri pa žįs ta pats 
Kęs tu tis, tar da mas, kad iš anks ti nis puo li mas ga li būti 
patei si na mas. Anot jo, „tei sin go ka ro te ori ja ir tarp tau
ti nė tei sė lei džia vie nai ša liai skelb ti ka rą tik ag re sijos 
ar aki vaiz džiai ren gia mos ag re si jos at ve ju“. Pas ta rasis 
kri te ri jus yra ne kas ki ta, o tik „at ei ties prog no zė“ – 
prie šo veiks mų ir ga li mų veiks mų in ter pre ta ci ja. Bet 
pa nag ri nė ki me, ką reiš kia „aki vaiz džiai ren gia ma 
ag re si ja“ ir ko dėl Gir nius ma no, kad ne ga li ma tei sin ti 
ka ro spė lio nė mis? 

Iš anks ti nį puo li mą tei sin ti ga li ma tik spė lio ji mais. 
Pa vyz džiui, teks spė lio ti, ar prie šo klas tin gi ir ne aiš

dArius udrYs – claremont Graduate university dokto ran-
tas, „laisvosios Europos ra di jo“ lietuvių tarny bos bendradar-
bis Prahoje.

ka ro kri ti ko kri ti kos kri ti ka

Da rius Ud rys

pro et contra



193NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2003 /  4

kūs veiks mai by lo ja apie gre sian tį ant puo lį, ar ne. Šiais  
lai kais iš puo lio grės mę ma tuo ti sun kiau ne gu ka daise, 
nes, ži nia, la ga mi ne ga li ma pa slėp ti gin klą, ku riuo 
įma no ma su nai kin ti ar ba už terš ti vi są mies tą. Taip 
pat, nors Gir nius ir ga li nau do tis dau gy be ži niask lai
dos šal ti nių, jam vis dėl to ne pri ei na mi tie žval gy bos 
duo me nys, ku riuos tu ri, pa vyzdžiui, JAV vy riau sy bė, 
ku riai ir pa ti kė ta to kius klau si mus spręs ti. Nors vi si 
mes, ži no ma, tu ri me nuo mo nę šiuo klau si mu, mū sų 
ži nios, ko ge ro, pa ly gin ti ri bo tos.

Taip pat spė lio ji mai ga li bū ti dau giau ar ma žiau ti
kė ti ni. Sa da mas Hu sei nas, ku rio smo gi kai net gi ban dė 
pa si kė sin ti į bu vu sį JAV pre zi den tą Ge or ge’ą Bus hą, 
kai šis lan kė si Ku vei te 1993 m., ir ku rio di plo ma tai 
Pra ho je, pa sak Če ki jos tei sė sau gos pa rei gū nų, ren gę 
te roro iš puo lį prieš Gir niaus dar bo vie tę – „Lais vo sios 
Eu ro pos ra di ją“, – lai kė JAV sa vo priešu. Hu sei nas kū rė 
ma si nio nai ki ni mo gin klus ir jais su nai ki no tūks tan
čius kur dų. Tad ne aišku, ko kiu pa grin du Gir nius ma no, 
kad spė lio ji mai, jog Hu sei nas ga lė tų per duo ti ma si nio 
nai ki ni mo gin klą te ro ris tams – ne pa grįs ti.

„ES ir ara bų ša lys il gai ra gi no Va šing to ną pa nau do ti 
sa vo įta ką Iz ra e lio ir pa les ti nie čių kon flik tui su švel nin
ti, aiš kin da mos, jog ne iš spren dus šio kon flik to, tai ka 
Vi du rio Ry tuo se ne įma no ma. Bus ho ad mi nist ra ci ja 
at me ti nė jo šiuos siū ly mus, teig da ma, kad tai du skir
tin gi klau si mai. Da bar aiš ki na ma, kad vis dėl to esa ma 
tar pu sa vio ry šių, kad Ira ko nu ka ria vi mas – rak tas į 
re gio no taiką.“

Tai ne tiks lu. Kiek te ko 
gir dė ti, Bus ho vy riau sy bė 
ne tvir ti no, kad tarp pa les
ti nie čių pro ble mos ir ara
bų prie šiš ku mo JAV nė ra 
jo kio ry šio. Bus ho vy riau sy
bė tik ne ma no, kad prie žas
tin gumo ry šys yra toks, ko kį 
per ša ara bų vals ty bės ir ES. 
Anot jų, ara bų prie šiš  ku mą 
JAV ir Va ka rams ap skri  tai 
kurs to Ame ri kos pa  ra ma 
 Iz ra e liui ir at si sa ky mas 
 pri vers ti jį da ry ti tiek nuo
lai dų pa les ti nie čiams, kiek 
jie  rei ka lau ja. 

Bus ho vy riau sy bė ma no 
prie šin gai: kad įtam pai tarp 
pa les ti nie čių ir Iz ra e lio di
džiau sią po vei kį tu ri ara bų 
va do vai, ku rie šį kon flik tą 
kurs to siek da mi pa da ry ti 
iš JAV ir Iz ra e lio at pir ki
mo ožį, nu kreip ti dė me sį 
nuo jų pa čių dik ta to riš kos 

ir ne  sėkmin gos po li ti kos, ku ri yra tik ra ara bų skur do 
ir ne vil ties priežas tis. 

Bus ho vy riau sy bė taip pat pa da rė iš va dą, jog JAV 
pri si de da prie šios pro ble mos ne rem da mos Iz ra e lį, o 
rem da mos tuos pa čius ara bų dik ta to rius, ku rie lai ko 
sa vo žmo nes prie spau do je ir kurs to ne apy kan tą žy dams 
bei Va ka rams, bi jo da mos, kaip Gir nius, jog su kū rus 
ara biš ko se ša ly se de mok ra ti ją, „var gu ar re zul ta tai 
džiu gin tų“. Be to, jei gu rin ki mų ara bų ša ly se re zul ta tai 
ir ne džiu gin tų, ar tuo pa grin du ga li ma to liau ne ig ti šių 
žmo nių sa vi val dos ir ap si spren di mo tei sę re miant juos 
val dan čius dik ta to rius?

„Ne si ki ši mo į ki tų ša lių vi daus rei ka lus prin ci po at si
sa ky mas ati da ry tų pa vo jin gą Pan do ros skry nią.“

Sa da mas Hu sei nas pats įtei si no tarp tau ti nės ben
dri jos ki ši mą si į Ira ko vi daus rei ka lus, už pul da mas 
Ku vei tą 1991 m. ir po ka ro pa si rašyda mas pa liau bų 
su tar tį su jį nu ga lė ju sia ko a li ci ja, ku ri ri bo jo Hu sei no 
ga lią ir ku rios pa grin du su kur tos ne skrai dy mo zo nos 
bei ins pek ci jų tvar ka. Taip ir pra si dė jo jo „bė dos“ 
dėl JTO ir JAV „kišimo si“. Ne jau gi Gir nius per ša 
at si da vi mą to kiam Re al po li tik prin ci pui, net jei gu jis 
aki vaiz džiai ke lia di džiu lės ne tei sy bės pa vo jų ir ku ris 
Ira ko at žvil giu lio vė si ga lio ti jau prieš de šimt me tį – ir 
dar pri ta riant ne va tarp tau ti nius san ty kius pri žiū rin
čiai JTO? Ir pa ga liau kaip toks prin ci pas su de ri na mas 
su krikš čio niška tei sin go jo ka ro sam pra ta, ku ri lei džia 
skelb ti ka rą, jei gu taip sie kia ma įgy ven din ti tei sin gu

Benigna Kasparavičiūtė. Komanda. 2001–2002.
Gintauto Trimako nuotrauka
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mą? Ar žmo gus tar nau ja įsta ty mui, ar įsta ty mas žmo gui? 
Jei gu Gir niui gai la, kad ka ras Ira ke suž lug dys ide

a lis tiš ką „po SSRS su by rė ji mo įsi žie bu sią vil tį, kad 
pasau lis ras ben drą kal bą ir vie ni jan čius po li ti nius 
ide a lus“, ko dėl jis čia aukš ti na ne si ki ši mo prin ci pą, 
ku ris kaip tik už ker ta ke lią pa sau lį vie ni jan čių po
li ti nių ide a lų at ra di mui ir įgy ven di ni mui ša ly se, ku
rias val do žiau rūs dik ta to riai? Ne ga li ma iš Gir niaus 
pa sta bų da ry ti iš va dos, kad jam ne rū pi, ko kie bus tie 
ide a lai – rei kia many ti, kad vie nas jų bū tų pa gar ba 
žmo gaus oru mui – ar kad „pa sau lis“ reiš kia pa sau lio 
žmo nes, o ne vien jų val do vus. Tad ne aiš ku, ko dėl ne
si ki ši mo prin ci pas ap skritai tu rė tų truk dy ti nu vers ti 
žmo gų, ku rį Gir nius va di na „nuožmiu dik ta to riu mi“, 
pa si tai kius pro gai, juo lab at si žvel giant į ne to kį jau 
men ką tei si nį pa grin dą.

Ar JAV nu ta ri mas nu baus ti Ira ką už JTO re zo liu ci jų 
ne pai sy mą at vers ko kią nors „Pan do ros skry nią“, ku ri dar 
nė ra at ver ta? Nors pa sau lio ša lių pa stan gos  su kur ti 
tarp tau ti nę tei si nę vals ty bę svei kin ti nos, ta tei si nė vals
ty bė dar to li gra žu ne su kur ta. Jai, tarp kit ko, trūks ta 
po li ci jos, t. y. vyk do mo sios valdžios – kol kas tuo užsi i ma 
pa ski ros pa sau lio šalys – ar ba „no rin čių jų ko a li cijos“. 
JAV veiks mus ga li ma su pras ti kaip po li ci jos  veiksmus, 
ku rie kaip tik ne sil pni na, bet stip ri na tarp tau ti nę tei sę, 
nes va do vau ta si ga lio jan čio mis Sau gu mo Ta ry bos (ST) 
re zo liu ci jo mis, ku rias Hu sei nas  pa  žeidinė jo. Kad ST ne
su ta rė, ka da ir kaip pa ga liau  pri vers ti Hu sei ną pa klus ti 
jos pa čios re zo liu ci joms –  ne nuos ta bu. Net vals ty bės 
lyg me ny je po li ti kos moks li nin kai ne siū lo pa ti kė ti įsta
ty mų vyk dy mo ko mi te tams, nes jie iš es mės ne vie nin gi ir 
lin kę į pa ra ly žių. Dėl to vyk domo ji val džia be veik vi so se 
mo der nio se de mok ra ti jo se pa ti ki ma vie nam žmo gui – 
prem je rui ar ba pre zi den tui. 

O tiems, ku rie rei ka la vo dar vie nos (de vy nio lik tos) 
re zo liu ci jos dėl Ira ko, JAV vals ty bės sek re to rius Co li nas 
Po wel las pri mi nė: vi si ži no jo, ką reiškia žodžiai „rim
tos pa sek mės“, ku rio mis Ira kui bu vo gra si na ma gruo dį 
pri im tos re zo liu ci jos 1441 teks te, jei gu jis ne pai sys šios 
ir ki tų ST re zo liu ci jų.

„JTO pa ti ki mu mas ne pri klau so vien nuo to, ar jos 
na riai rems JAV.“

„JTO pres ti žas ga li nu ken tė ti ir jei pa aiš kė tų, kad 
JAV pri me ta sa vo va lią ki toms JTO na rėms.“

Taip, tai tie sa. JTO pa ti ki mu mas pri klau so nuo to, 
ar jos ST re zo liu ci jos tu ri ko kią nors pras mę ir yra 
įgy ven di na mos. Tai, kad JAV siū lo si jas įgy ven din ti, 
ne reiškia, kad JAV val do JTO ar „pri me ta sa vo va lią“ 
ki toms JTO na rėms.

„Ka ras pa žeis tarp tau ti nę tei sę ir tei sin go ka ro te o
ri jos nor mas.“

„Ne sant aki vaiz daus pa vo jaus, jo kia ša lis ne tu ri tei
sės pra dė ti ka ro be tarp tau ti nės vi suo me nės, t. y. JTO 
pri ta ri mo.“

Kęs tu tis tarp tau ti nės tei sės išsa miau nie kur ne ko
men tuo ja. Gai la, nes ne aiš ku, ko kia tarp tau ti ne tei se 
jis re mia si tvir tin da mas, jog su ve re nios vals ty bės netu ri 
tei sės spręs ti sa vi gy nos ir ka ri nės jė gos pa nau do ji mo 
klau si mų sa va ran kiš kai. Ko kio se su tar ty se to at si saky
ta? Ar Pran cū zi jos nu ta ri mas įsi verž ti į Dram blio Kau lo 
Kran tą – ir gi tarp tau ti nės tei sės pa žei di mas? Kaip dėl 
NA TO veiks mų Ko so ve? Šioms ak ci joms ir gi ne pri ta rė 
JTO. Pran cū zi ją ir NA TO bū tų ga li ma kal tin ti ki ši mu si 
į ki tų ša lių vi daus po li ti ką. Pran cū zi ja aiš ki no gi nan ti 
sa vo pi lie čius, o NA TO stab dė ge no ci dą. Ar to kie pa si
tei si ni mai įti ki na?

Tarp tau ti nė tei sė, kaip Gir nius pri pa žįs ta, lei džia im tis 
veiks mų prieš ša lį, ku ri „aki vaiz džiai ren gia ag re si ją“. 
JTO char ta taip pat pa tvir ti na kiek vie nos ša lies su vere
nią tei sę gin tis nuo ag re si jos – ši tei sė lai ko ma es mi niu 
su ve re nu mo dė me niu. Dar svar biau, kad pa si ra šy da mos 
JTO char tą, ša lysna rės ne at si sa ko tei sės pa čios spręs ti, 
ka da ir kaip gin tis nuo ag re si jos, nie kur ne pa ra šy ta, jog 
bū ti na lauk ti ar gau ti JTO pri ta ri mą. Vien for ma lia, 
tei si ne pras me JAV tu ri tei sę pa čios spręs ti, ko rei ka
lau ja jų sa vi gy na. Jo kia tarp tau ti nė or ga ni za ci ja ar 
su tar tis tos tei sės ne nei gia.

Kur bai gia si „sa vi gy na“ ir kur pra si de da „ag re si ja“, 
aišku, keb lus klau si mas. Aki vaizdžios ag re si jos ar ba 
grės mės kri te ri jai ne itin kon kre tūs, tad, kaip būgš tau ja 
Gir nius, ne sun ku jais pik tnaudžiau ti. Bet tai ne vie nin 
te lis pa grin das, įtei si nan tis ka rą su Ira ku. Ira kas jau 
dvy li ka me tų ne pai so pa liau bų su tar ties ir ai bės JTO 
ST re zo liu ci jų. Rem da mo si ga lio jan čio mis JTO ST re zo
liu ci jo mis ir pa liau bų su tar ties ne pai sy mu, JAV tu rė jo 
tei sę Ira ką pa ža bo ti. Tai jos ir pa da rė. 

2003 04 14
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Kaip turėtume gyventi
MANTAS ADOMėNAS

ceterum ceNSeo...

Ne aukš tus kal nus, ku rie At ėnus su
skliau džia slė ny je tar si rieš ku čio se, 
den gia dar že mes ni žie miš ki de be sys, 
ne tvar kin go mis, drėg no mis vil ni mis 
be si ri tan tys į ry tus. Pro lan gą ma ty ti 
Par te no no ko lo na dos, sklen džian čios 
virš mies to Ak ro po lio kal vos aukš tu
mo je. Vaiz das tiek syk ma ty tas – pa
veiks luo se, gra viū ro se ar nuo t rau kose, 
taip pat, tur būt svar biau sia, vaiz duo
tė je – tas švy tin tis aris tok ra ti nio pra
na šu mo vaiz di nys, ku rį tu rė jo ome ny 
Pla to nas, kal bė da mas apie pro tą kaip 
„sie los ak ro po lį“.

Ke lio nė į At ėnus drau ge yra grį ži
mas kiek vie nam, kas tu ri ko kį ry šį su 
fi lo so fi ja. Aną syk kal bė jau apie ki tą 
su grį ži mą – apie po li ti nę fi lo so fi ją, po 
il gų kla jo nių grįž tan čią prie klau si mo, 
bu vu sio kla si ki nio po li ti nio mąs ty mo 
pra džios taš ku: „Kaip tu rė čiau gy
ven ti?“ Re gi mas po li ti nės fi lo so fi jos 
gy vy bin gu mas ir pra na šu mai – nes 
ji vie nin te lė iš fi lo so fi jos at ša kų te be
mo ko, kaip pri va lu gy ven ti – su si ję 
su jai te ku sia at sa ko my be tik ro vei. 
Jos gy vas tin gu mas su si jęs 
su pa ma ti nių po li ti nių ir so
cia li nių duo ty bių per žiū ra 
tik ro vės aki vaiz do je, ku ri ir 
yra jos gy va vi mo bei lais vės 
są ly ga: bū ti ana pus pa vel
dė tų ir ne klau siant per im tų 
žmo giš kų tik re ny bių, bū
ti dia lo ge su pa čia tie sa (ši 
są lyga ne pai nio ti na su sa vi tiks liu 
kves tio na vi mu, ta pu siu in te lek tu a laus 
li be ra liz mo dog ma). Ir nors da bar ti nė 
po li ti nė fi lo so fi ja, su si tai ky da ma su 
de mok ra ti ja kaip ne gin či ja mu po li
ti nio mąs ty mo at ra mos taš ku, yra 
de fac to at si sa kiu si klau si mo apie 
ge riau sią san tvar ką, apie pa ma ti nes 
po li ti nės veik los są ly gas, to ne tu rė tų 

bū ti – po li ti nė fi lo so fi ja gy va tol, kol 
tas ne tar piš kas duo ty bes kves tio nuo ja. 
Ši taip kvies da ma dia lo gui, pa rei ka lau
da ma ata skai tos iš em pi ri nės po li ti
nės tik ro vės, ji grįž ta prie kla si ki nės 
fi lo so fi jos ide a lo: juk ir Pla to no me ta
fi zi ka pra si de da iš po li ti nės fi lo so fi jos 
ky lan čiais klau si mais.

Ži no ma, po li ti nės fi lo so fi jos grį žimo 
į At ėnus ke lias da bar vin giuo tas ir 
klai dus; is to ri nė rai da dvi pras miška. 
Ji pra si de da, kai po ti kė ji mo karų teo
lo gi ja (ir jai pa tar nau jan ti me ta fizi ka) 
tam pa ne be ak tu a li kaip uni versa li 
„at skai tos sis te ma“. Su vo kus, kad vie
nin gos krikš čio niš ko  pa sau lio  tvar  kos, 
pa rem tos vie nin ga teo logija, įves din ti 
ne pa vyks, ima ma domė    tis struk tū ra, 
ku rio je tos iš si s ki rian čios pa žiū ros 
ga lė tų de rė ti ir su gy ven ti, o kaip tam 
tik ras te ori nis mi ni mu mas pri ima ma 
žmo giš ko sios bū ty bės tei sė iš lik ti. 
Žlu gus mė gi ni mui su vie ny ti pa sau lį 
„iš vir šaus“, ima  ma si ieš ko ti ben dro 
ma žiau sio var  dik lio, ku riuo re mian
tis ga li ma bū  tų vei kiant „iš apa čios“ 

pa siek ti bent ne kon flik ti nės 
būk lės.

Šis vir smas tu ri fun da
men ta lių pa sek mių fi lo so fi jos 
prak ti kai, sta tu sui ir pa čiam 
fi lo so fi jos pa vi da lui. Kla si ki
nės fi lo so fi jos už da vi nį bū tų 
ga li ma su glaus ti taip: pa ži
nus tik ro vę, pa žin ti žmo gaus 

pri gim tį bei jo vie tą tik ro vės vi su mo je 
ir taip nu sta ty ti, kaip žmo gus tu rė tų 
gy ven ti. (Ši eg zis ten ci jos pri klau so
my bė nuo tik ro vės vi su mos sam pra tos 
at sklei džia la ten tiš kai te olo gi nį to kios 
fi lo so fi jos po bū dį.)

Po li ti nės fi lo so fi jos iš ki li mas, kai 
ji pa kei čia tra di ci nę spe ku lia ty vi ą ją 
fi lo so fi ją, su si jęs su žmo giš ko sios pri

gim ties ne tek ti mi ir pa sau lio per cen
t ra vi mu. Lig tol žmo gaus pri gim ties 
pa ži ni mas bu vo po stu luo ja mas no rint 
at ras ti tai pri gim čiai de ra mą eg zis ten
ci jos pa vi da lą, o pa ti pri gim tis bu vo 
kil di na ma iš pa sau lio są ran gos;  da bar 
gi – kaž ku rią sun kiai api brė žia mą, ta
čiau dėl to ne ma žiau pa vei kią Nau jų jų 
am žių taps mo aki mir ką – pat sai žmo
gus, „sub jek tas“, tam pa tam siu veiks
niu, ne per re gi ma sub stan ci ja, į ku rios 
pri gim tį ir es mę  gilin tis at si sa ko ma, 
o pa ma ti nė duo tybė, ant ku rios ir 
ap link ku rią kon struoja mas pa sau lis 
– tos ne per re gi mos sub stan ci jos tei sė 
iš lik ti. Pra de dame ne tuo, kas ypa č ir 
iš skir ti nai žmo giš ka (mąs ty mas, po li
tiš ku mas, ga li my bė bū   ti iš ga ny tam), o 
tuo, kas žmo gui ben dra su gy vu liais; 
pa ma ti nis ins tink tas tam pa at ra mi ne 
uni ver sa li ja. Pa grin di nis klau si mas 
ne bė ra: „Ko kia žmo gaus vie ta pa sau
lio są ran go je?“, bet: „Kaip su tvar ky ti 
žmo giš kų jų sub stan ci jų san ty kius 
taip, kad bū tų iš lai ky ta jų iš li ki mo 
tei sė?“ Mąs ty mo kryp tis ir tvar ka 
ap si ver čia: žmo gaus ne be ban do ma 
įkur din ti ob jek ty viai eg zis tuo jan čia me 
ir ob jekty viai pa ži nia me pa sau ly je, 
o sie kia ma pa sau lį su konst ruo ti iš 
ne pa ži nios sub stan ci jos tei sės iš lik ti 
po zi ci jų, su konst ruo ti jį apie cen trą, 
ku ris, kaip ir re gos lau ko cen tras, pats 
lie ka ne re gi mas.

Tik ro vė api brė žia ma pir miau sia 
kaip po li ti nė tik ro vė, su vo kia ma žvel
giant iš sub jek to po zi ci jų kaip tei sių 
klau si mas, kaip (ne kves tio nuo ja mo) 
po li ti nio sub jek to raiš kos lau kas. Žmo
gaus pri gim tis nu sto ja bu vu si vie na iš 
pre mi sų presk rip ty vio je dis ku si jo je: 
kaip žmo gus tu rė tų gy ven ti, o ne ga
ty viai at ri bo ta Unüber sicht lich keit, už 
api brė ži mų lie kan ti ne per re gi my bė, 
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rei ka lin ga ne ga ty vios lais vės eg zis
tuo ti ir reikš tis. Pra dė jęs kris ta li zuo tis 
apie „gy vu liš kas“ (aris to te li ne pras me) 
tei ses į sub sisten ci ją, tas ne ga ty viai 
api brėž tas cen tras ima vis la biau 
plės tis – ne gin či ja   moms ir šven toms 
„žmo gaus tei sėms“ is to riš kai pri ski ria
ma vis dau giau da ly kų: gre ta iš li ki mo 
ir tikė ji mo lais vių at si ran da to kie 
da ly kai kaip žo džio lais vė, bal so tei sė 
ir pan., o pas ta ruo ju me tu – ir ly ti nės 
raiš kos, ly ti nės ta pa ty bės tei sė ir t. t.  
(NB: kal bant apie, pvz., „žo džio tei sę“, 
tu ri mas ome ny bet koks žo dis – žo džių 
tu ri nys kaip svar bus tei sės  tu rė ji mo 
dė muo su skliau džia mas.) Šie pa ski ri 
eg zis ten ci jos as pek tai  at ski ria mi nuo 
tiks lo – „ge ro žmo giš ko jo gy ve ni mo“, 
ku riam jie bu vo pa jungti kla si ki nės 
fi lo so fi jos pa sau lė vaiz dy je, – ir pa ver
čia mi ver ty bė mis sa vai me, į ku rias 
įma no mos ir sa vai mi nės tei sės.

To kią žmo gaus sam pra tą le mia 
ob jek ty vi zuo tos pa sau lio sam pra tos 
su by rė ji mas, ly din tis te olo gi nio pa
sau lė vaiz džio žlu gi mą. Vie na ver tus, 
ši rai da ska ti na da bar ti nį po li ti nės 
fi lo so fi jos gy vas tin gu mą ir uni ka
lią reikš mę. Ti ki ma si, kad tei sin ga 
po li ti nė fi lo so fi ja iš spręs vi suo me
nę per se kio jan čias pro ble mas, pa ro
dys, kaip tu rė tu me gy ven ti – ar bent 
jau tvar ky ti vals ty bę bei vi suo me nę. 
Po li tinė fi lo so fi ja, kaip mi nė ta, te
bein ter  pretuo ja pa sau lį (tie sa, pra
smi nio jude sio kryp tis pa ki tu si: jis 
ne kon temp lia ty viai kil di na mas iš 
pa sau lio es mės, o ak ty viai į pa sau lį 
pro jek tuo ja mas). Tik po li ti nės fi lo
so fi jos at žvil giu te be į ma no mas toks 
su in te re suo tu mas ir rim tu mas, su 
ko kiu anks čiau bū da vo spren džia mi 
te olo gi niai dis pu tai.

Ki ta ver tus, po li ti nės fi lo so fi jos iš ki 
li mas ne ša ir tam tik rą po li ti nįfi lo so
fi nį (ar net gi po li ti nįte olo gi nį) turi nį: 
bū tent to le ran tiš kos, pliu ra lis ti nės 
ir, gi liau pa žvel gus, ra di kaliai ant
ro po cen tri nės są ran gos užuo maz gas. 
Ne pai sant pa brėž ti nai de kla ruo ja mo 
neut ra lu mo, da bar ties po li ti nė są

ran ga ir gi yra im pli ci tiš kai te ologi nė: 
vie toj Die vo mies to esa me vi sų  pir ma 
Žmo gaus mies to gy ven to jai. Pi lie ty bė 
Die vo mies te pa lie ka ma kiek vie no 
„są ži nei“ ar „įsi ti ki ni mams“ – žo džiu, 
pri va čiai sfe rai. Ga li ma „do mė tis“ gy
vū nė lių tei sė mis, o ga li ma „do mė tis“ 
ka ta li ky be – abiem at ve jais vie ša sis 
veik los sta tu sas iden tiš kas.

Iš to plau kia ke lios to les nės pa sek
mės. Pir ma, nau ja sis su tvar ky mas 
anaip tol nė ra neut ra lus ti kė ji mo at
žvil  giu – iš jo at ima mas vie ša sis, po
li ti nis mat muo, ku ris yra ti kė ji mui 
integ ra lus (con tra li be ra lų pro pa guo ja
mai ir ka ta li kų kar tais sil pna va liš kai 
pri ima mai fik ci jai, ne va Baž ny čios 
ir vals ty bės at sky ri mas reiš kia, jog 
ti kė ji mas ne tu rįs tu rė ti iš raiš kos po
li ti nė je sfe ro je).

An tra, jei gu gin čas dėl tik ro vės pa
vi da lo, dėl to, kaip ga lė tu me ir tu rė
tu me gy ven ti (o sy kiu ir dėl po li ti nės 
ben dri jos sie los) anks čiau vyk da vo 
uni ver si te tuo se, da bar tai vyks ta per 
po li ti ką ir po li ti nė mis iš raiš ko mis, 
ka dan gi kaip nie kad anks čiau esa
me ta pę „po li ti niais gy vū nais“, mū
sų tikro vė ap spren džia ma po li ti nių 
apibrėž  čių, o ne vie tos hie rar chi nė je 
pa sau lio są ran go je. Anks čiau bu vo 
gin či ja ma si dėl tei sin gos pa sau lio ir 
tik ro vės sam pra tos, da bar ko vo ja ma 
dėl tei sin gos po li ti nės są ran gos.

Ar bent jau to kios są ran gos, ku ri 
ne var žo ti kė ji mo su po nuo ja mos žmo
giš ko sios tik ro vės – mat ir gin čas dėl 
ti kė ji mo da bar vyks ta po li ti kos ir po
li ti nės fi lo so fi jos plot mė je. Tai su si ję 
tiek su pa si kei tu siu re li gi nių tiesų 
sta tu su – jos funk cio nuo ja ne be tiek 
kaip in te lek tu a li nės tie sos, bet kaip 
vi suo me niš kai pa trauk lios „ver ty
bės“, – tiek su nū nai do mi nuo jan čia me 
dis kur se ap vers ta le gi ti ma ci jos tvar ka 
– te olo gi ja grin džia ma per po li ti ką, o 
ne at virkš čiai.

Tre čia, da bar ti nę vi suo me ni nę 
kons te lia ci ją ati tin kan čią mo ra li nio 
subjek ty viz mo pa sau lė žiū rą ly di nuo
sai kaus re lia ty viz mo nuo sta ta – nuo

sai kaus ta pras me, kad tai ne ga ty vus 
re lia ty viz mas, ven gian tis pri si im ti 
at sa ko my bę už re lia ty viz mą kaip po zi
ty vų ir uni ver sa lų fi lo so fi nį prin ci pą, ir 
taip ar ti ku liuo ti sa vo prie lai das. Jų ar
ti ku lia ci ja pa si ro do vėl gi ne ga ty viai – 
kaip ant puo lis prieš mo ra li nio sub jek
ty viz mo prie lai das kves tio nuo jan čias 
mo ra li nes po zi ci jas: šei mą, ka ta li ky bę 
ir t. t. Mo ra li nis sub jek ty viz mas gi na si 
ape liuo da mas į po li ti nes prie lai das: 
šei mos pri vi le gi ja vi mas prieš lais vą 
aso cia ci ją ar ho mo sek su a lų są jun gą 
pa žei dži ąs anų „ma žu mų tei ses“. Tad 
ir čia, kur mo ra li nėfi lo so fi nė po zi ci ja 
ne ar ti ku liuo ta, jos ar ti ku lia ci ja (ir 
ko va dėl mo ra lės fi lo so fi jos) vyks ta 
po li ti nės fi lo so fi jos plot mė je. Po li ti kai 
ati ten ka fak ti nis ar bit ro vaid muo: po
li ti nė san tvar ka pri va lan ti už tik rin ti 
„lais vą“ (tai yra jo kio mo ra li nio iš šū kio 
ne trik do mą) anos mo ra li nės po zi ci jos 
kul ti va vi mą.

Tai gi mo ra lės in di vi du a li za vi mo ir 
„pri va ti za vi mo“ ban dy mas bai gia si 
re li gi jos po li ti nio mat mens pa nai ki
ni mu. Iš da lies ši pa dė tis su si ju si su 
tuo, kad kiek vie na mo ra lės fi lo so fi ja 
tu ri ir po li ti nę di men si ją, iš da lies su 
tuo, kad ban dy mas už tik rin ti vie no kią 
ar ki to kią struk tū rą, ku rio je mo ra li nė 
prak ti ka ga lė tų skleis tis, yra po li ti kos 
da ly kas, o te olo giš kai neut ra li po li ti nė 
san tvar ka tie siog ne eg zis tuo ja. Nuo 
ta da, kai Jė zus pa sa kė: „Ką pa da rė te 
vie nam iš ši tų, man pa da rė te…“, san
ty kis su ki tais žmo nė mis yra ne iš ven
gia mai te olo gi nis: bet ku ris ki tas yra ir 
Ki tas, Die vas yra tarp ki tų ir ki tuo se 
(nors su jais ir nesu ta pa ti na mas, kaip 
iš si va da vi mo te olo gi jo je); san ty kis su 
ki tais yra san ty kio su Die vu da lis. Tad 
da bar ti nė rai da, į pir mą pla ną iš kė lu si 
po li ti nį eg zis ten ci jos mat me nį, iš da
lies ak tu a li zuo ja Evan ge li jo je nuo pat 
pra džių glū dė ju sią ga li my bę – ta čiau 
tos evan ge li nės ga li my bės įsi są mo ni
ni mas taip pat rei ka lau ja ra di ka liai 
per žiū rė ti nu si sto vė ju sius ti kė ji mo ir 
po li ti kos san ty kius.

ceterum ceNSeo...
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APŽVAlGĖlĖs

Popierizmaspriešmafiją
Šių me tų ko vo 17 d. dek re tu Pre
ziden tas pa tei kė Sei mui ra ti fi kuo ti 
doku  men tą įspū din gu pa va di ni mu: 
„Pro to ko las dėl pre ky bos žmo nė mis, 
ypač mo te ri mis ir vai kais, pre ven ci jos, 
su stab dy mo bei bau di mo už verti mą si 
ja, pa pil dan tis Jung ti nių Tautų  Or ga
ni za ci jos kon ven ci ją prieš tarp tau ti nį 
or ga ni zuo tą nu si kals ta mu mą“.

Skam ba so li džiai, ta čiau įver tin ti 
prak ti nę šio do ku men to reikš mę su
dė tin ga. Pro to ko lo tiks las – su stip rin ti 
tarp tau ti nį ben dra dar bia vi mą ko vo
jant su pre kiau to jais žmo nė mis. Vis 
dėl to, Lie tu vai ra ti fi ka vus Pro to kolą, 
prak ti nių pa si kei ti mų, ma tyt, bus ne
daug. Ga lio jan čių įsta ty mų, ko ge ro, 
pa kan ka pa trauk ti į baudžia mą ją at
sa ko my bę nu si kal tė lius ir ap sau goti jų 
au kas. Ar la bai pa si keis tarp tau ti nis 
tei sė sau gos ins ti tu ci jų ben dra dar
bia vi mas, ga lė tų at sa ky ti tik kom pe
ten tin gi pa rei gū nai. Ki ta ver tus, per 
te le vi zi ją te ko po rą kar tų gir dėti apie 
ben dras Lie tu vos ir Vo kie ti jos tei sė
sau gi nin kų ope ra ci jas. At ro do, kad jie 
iš si vers da vo ir be Pro to ko lo.

Vis dėl to do ku men tai, ypač su JTO 
žen klu, iš ma nan čių žmo nių ran ko
se virs ta rim tu gin klu. Tai ak tu a lu 
vi suo me ni nėms or ga ni za ci joms, nes 
dau ge ly je pro to ko lo straips nių mi ni mi 
di des ni ar ma žes ni vals ty bių įsi pa
rei go ji mai su jo mis ben dra dar biau ti. 
To dėl šių or ga ni za ci jų at sto vai, jei tik 
tu rės pa kan ka mai kan try bės, ga lės 
mo juo ti Pro to ko lu val džios at sto
vams prieš no sį ir rei ka lau ti vyk dy ti 
pa si ža dė ji mus. Gal būt taip pa vyks 
iš si rei ka lau ti dau giau lė šų įvai riems 
vi suo me ni niams pro jek tams.

Vi siškai aišku vie na: Lie tu va tik riau
siai ra ti fi kuos Pro to ko lą. Ir tai ge rai. 
Nu si kals ta mos or ga ni za ci jos gana 
grei tai plė to ja tarp tau ti nius san ty
kius, to dėl tei sė sau gi nin kams ten ka 
jas vy tis. De ja, o gal lai mė, val s ty  bė – 
tai ne ma fi ja. Vi si rei ka lai čia ju da 
daug lė čiau ir yra ly di mi dau gy bės 

po pie rių. Tas pats pa sa ky ti na ir apie 
tarp tau ti nį ben dra dar bia vi mą. To dėl 
kad ir kaip skep tiš kai ver tin tu mė me 
Pro to ko lą, prie jo rei kia pri si jung ti, 
nes taip pa ro do me, kad esa me pa si ry žę 
ben dra dar biau ti, o po to, kai bus su
tvar ky ti vi si po pie riai, ga li ma ti kė tis 
ir ko kių nors veiks mų. – B. G.

Vilniauspavasaris2003
Šių me tų ko vo 21–30 d. vy ko kas me
ti nis Eu ro pos ki no fes ti va lis, pa keitęs 
vie tą – iš „Lie tu vos“ ki no te at ro persi
kraus tė į „Forum Cinemas Vingis“, 
pa vadi  ni mą – iš „Ki no pa va sa rio“ 
per si  va di nęs „Vil niaus pa va sa riu“, ir, 
ga li ma sa ky ti, kon cep ci ją – iš fes ti va
lio jau ni mui vir tęs fes ti va liu vi siems. 
Pro gra ma, ži no ma, įspū din ga – de
monst ruo ta per 60 įvai rios te ma ti kos 
ir am žiaus vai dy bi nių bei do ku men ti
nių fil mų, trys ret ros pek ty vos.

Itin gau siai ro dy ta skan di na viš ko 
ki no – vie na ret ros pek ty va bu vo skir ta 
Knu tui Ham su nui, šių ša lių pro duk
ci jos ne trū ko ir pa grin di nė je nau jų 
Eu ro pos ša lių fil mų pro gra mo je: fes
ti va lis ati da ry tas šve dų fil mu „Dai na 
apie Mar ti ną“ (rež. Bil le Au gust), už
da ry tas nor ve gų „Laum žir giais“ (rež. 
Ma rius Holst), tad iš kar to aiš ku, kas 
fes ti va lio ren gė jams bu vo dos niau si, 
su kal ba miau si ir kas la biau siai rū
pi na si sa vos kul tū ros sklai da. Skan
di na vų, kaip, be je, ir len kų bei če kų, 
ki ne šiuo me tu do mi nuo ja „bui ti nis“ 

ki nas, orien tuo tas į ei li nį žmo gų iš di
di nan čias pro ble mas. (Įdo mu, kas rū pi 
bul ga rų, veng rų ir kt. ki ne matog ra fi
nin kams, ku rių dar bų ne ro dy ta?) Sti

lin giau sius, nors ne nau jau sius, fil mus 
fes ti va liui pa tei kė pran cū zai – fil mų, 
ypač „Ka ri nin kų pa la ta“ (rež. François 
Du pe y ron, 2001) ir „Atodūsis“ (rež. 
Da miel Odoul, 2000), kū rėjai pa ieš   ko jo 
uni ver sa les nių te mų ir jas adek   va čiau 
per tei kian čios ki no kalbos. 

Šis fes ti va lis nė ra ver ti na ma sis (į jį 
at ve ža mi jau „ti tu luo ti“ ar tie siog po 
fes ti va lius pa ke lia vę fil mai) – pir miau
sia jis skir tas su pa žin din ti, for muo ti 
sko nį, ug dy ti Eu ro pos ki nui an ga žuo tą 
žiū ro vą. Prie ki no te at ro ka sų kiek vie
nais me tais nu si drie kian čių vis il ges
nių ei lių kan tru mas tar si pa liu di jo, 
kad mi si ja vyk do ma. – R. M.

ApieoperosmenąirESnaudą
Ba lan džio 4 die ną re konst ruk ci jai 
be si rengian čia me Na cio na li nia me 
ope ros  ir ba le to te at re įvy ko Gia co mo 
Puc ci ni ope ros „Tu ran dot“ prem je
ra. Kam ne pa si se kė pa kliū ti į pir mą 
spek  tak lį, nau ją jį ope ros pa sta ty mą 
ga lė jo pa ma ty ti pra ėjus sa vai tei. O 
ne pa ma čiu sių jų gai la, bet gal būt jie 
tu rės šan są ki tą se zo ną. Ver ta juo 
pa si nau do ti, nes po il go lai ko mū sų 
teat ro sce no je pa ga liau at si ra do ope ra, 
aki vaiz džiai įro dan ti, jog šis ku rio ziš
kas, XIX a. są ly gi nu mų kaus to mas 
žan ras ga li at jau nė ti ir ke rė ti.

Spek tak lio sta ty to jai – dar nus vo kiš
kos kul tū ros ša lių (Aust ri jos, ŠŠvei
ca  ri jos, Vo kie ti jos) me ni nin kų bū re lis. 
Cho ras bei so lis tai mū sų, bet vai di na 
lyg bū tų pa si tre ni ra vę gi lias tra di ci
jas tu rin čia me Va ka rų te at re. Trys 
su pu se va lan dos pra le kia nepa ste bi
mai. Pa sa ka, žai di mas, ma lo nu mas 
akiai, au siai, vaiz duo tei. Ko lek ty
vi nis veiks mas pa jung tas vie nam 
tiks lui – per teik ti ope ros su ma ny mą 
ir su teik ti žiū ro vui mak si ma lų re gi
nio džiaugs mą. De ko ra ci jos iš reiš kia 
jų au to riaus brai žą ir kar tu pa de da 
iš ryš kin ti spek tak lio lo gi ką. Apie 
kos tiu mus ga li ma pa sa ko ti la bai il gai, 
bet ge riau sia pa ma ty ti. Jų pa vyz džiu 
ga li ma per skai ty ti pa skai tą, kas yra 
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te at ras ir kaip svar bu, kad ja me kar tu 
su ak to riais veik tų ir sce no je esantys  
daik tai. Pra smin ga vis kas: me džiaga, 
fak tū ra, spal va, for mos, si lu e tai. Kū
nin gą pri ma do ną dra bu žis pa ver čia 
įsta bia gra žuo le, o gunk te lė ju sį vi
du ti nio ūgio lie tu vį – di din gu ki nų 
im pe ra to riu mi. Sti li za ci jos daug, bet 
ji pui kiai at mieš ta nuo ro do mis į ki tas 
vaiz di nės kul tū ros sri tis nuo laik raš
ti nių nuo trau kų ar ki no kro ni kos su 
liau dies Ki ni jos ka riais iki ja po nų 
fil mų su sa mu ra jais ar ba „Ge le ži nės 
kau kės“ su Le o nar do di Cap rio. Vis kas 
taip pui ku, jog su skam bus ge rai pa
žįs ta miems „Nes sun dor ma“ akor dams 

net ap ima aikš tin gas no ras Vy tau to 
Kur nic ko bal se pa jus ti bent tru pu tį 
ita liš ko jaus min gu mo.

De ja, ope ros bur tai gan greit pra si
sklai do. O už te at ro slenks čio lau kia 
kul tū ros po li ti kos pro fe sio na lai, gąs
di nan tys Eu ro pos Są jun gos pa vo jais, 
gre sian čiais mū sų tau tos ver ty bėms. 
Ka žin kaip jiems pa aiš kin ti, kad „Tu
ran dot“ žiū ro vų jie tik rai ne su vi
lios nei „Pi lė nais“, nei „Pa kly du siais 
paukš čiais“? – G. J.

Kodėl stringabažnyčiosatsta
tymas?
2003 04 09 Kau no ap skri ties vie šo jo
je bib lio te ko je ati da ry ta  kil no ja mo ji 
pa ro da „Pa min kli nė Pri si kė li mo baž
ny čia“. Erd vus bib lio te kos ves ti biu lis 
bu vo pil nas žmo nių. ėju si be veik iš 
pa rei gos, džiau giau si čia pa te ku
si – ne ti kė tai at si dū riau vil tin go je ir 
pa ky lė to je ap lin ko je. 

Il ga nie kaip ne pri si ke lian čios Pri
si kė li mo šven to vės is to ri ja. Baž ny čia 
su ma ny ta 1922ai siais. Sta ty ba pra
dė ta 1934aisiais. Ker ti nis baž ny čios 
ak muo at vež tas iš Je ru za lės nuo Aly vų 
kal no. Lė šas jam at ga ben ti su rin ko 
Lie tu vos vai kai. 1940 m. pa va sa rį 
baig ti pa grin di niai dar bai, iš tin kuo tas 
vi dus. So vie ti nė oku pa ci ja dar bus nu
trau kė. 1952 m. Sta li nas pats pa si ra šė 
šven to vės nu sa vi ni mo sta to mai Ra di jo 
ga myk lai raš tą. 

Giacomo Puccini operos „Turandot“ afiša. 
dail. Fridrychas despalmes

Pas ku ti nę die ną Kau ne me rau jan
tis Do na tas Ašmys tei gė: „Pri si kė li mo 
baž ny čia – tai rū pes tis, ku rį pa vel dė
jo me iš sa vo tė vų“. 

„Sta ty ba yra sim bo liš ka, – kal bė jo 
Kau no ar ki vysk. Si gi tas Tam ke vi
čius, – dar bų pa bai ga bus, kai pri si kels 
tau ta.“ Yra dau giau vil čių, nerei
kės dar 13os me tų. Juk ga my bi nius 
aukš tus sky ru sias gelž be to ni nes 
 per dan gas po ga ba lė lį tru pi no ir ran
komis iš at gau tos baž ny čios iš ne šė 
Lie tu vos ka riai ir tei sės fa kul te to 
 stu den tai.

Ren gi ny je kal bė jo prof. Vytautas 
Nez gada, sei mo na rys Algirdas Sau
dar gas, pir mas at sta ty mo ko mi te to 
pir mi nin kas vysk. Eugenijus Bar tu lis. 
Po ofi cia lio sios da lies spau  dos at sto vai 
kar tu su ki tais pa kvies tai siais rin ko si 
prie ap va laus sta lo ap tar ti strin gan tį 
Pri si kė li mo baž ny čios at sta ty mą. Da
bar su ma žė jo vy riau sy bės tei kia ma 
fi nan si nė pa ra ma – gal dėl Val do vų 
rū mų sta ty bos? Dar bams baig ti trūks
ta 8 mln. li tų. Su nau do ta 4,5 mln., iš 
jų per 50% bu vo au kos. Vi si, ku rie 
dar jau čia me dė kin gu mą Die vui už 
at gau tą Lais vę (to kia in ten ci ja bu
vo su ma ny ta ši baž ny čia), kvie čia mi 
au ko ti Pa min kli nės Pri si kė li mo baž
ny čios At sta ty mo ko mi te tui a/s li tais 
10002254880, a/s va liu ta 10034297624 
AB Han sa ban ko Kau no re gio no sky
riu je. – A. V.

APŽVAlGĖlĖs
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apžvalga

Skaičiai,arbapažvelgti 
tiesaiįakis
Pauliussubačius

Jau tapo įprasta,kadpavasariop
KaunoordinarassigitasTamkevi
čiusspaudoskonferencijojepaviešina
pernykštęarkivyskupijosbažnytinę
statistiką.skaičiusapiesakramentų
administravimą,aukas,kitaspajamas
bei išlaidas, jampavaldžių įstaigų
irorganizacijųveikląarkivyskupas
nutarėskelbtibeveikišsykpradėjęs
eitišiaspareigas–pirmojiataskaita
apie1997uosiusišplatinta1998m.
Velykųišvakarėse.Korektiškalyginti
penkerių,1998–2002metų statis
tiką,nestai laikotarpispoŠiaulių
vyskupijosįsteigimo,kaiKaunoar
kivyskupijosteritorijanebesikeitė1.
sensacijųieškančiusžurnalistustos
ataskaitosgerokainuvylė,nesnei
dideliųpaslapčių,neikaikambesi
sapnuojančiųneaprėpiamųturtųjos
neatskleidė2.sužiburiutektųieškoti
ir lemtingųlūžiųariškitųšaltinių
nežinomųtendencijų.Visdėlto jau
tapdamosrutina,kauniškiųskaičių
eilutėsyradvejopaiiškalbingos–ir
kaiptikroviškasbažnytiniodarbopa
stovumobeiatkaklumopaveikslas,ir
kaipšiokstoksatsakymasįklausimą,
araktyviaiveikiant įmanuatremti
laicizmoiššūkius.
Paviršinisžvilgsnisnuteikialabai

optimistiškai, topagrindas–Kau
no ar ki vys ku pi jos nau jie nos (KAN).
Palyginępirmąjį,1998m.pavasarį
pasirodžiusįnumerįir12ąjį,sušie

meteataskaita,matome,kadleidinys
pastorėjodusupusekarto,odidžiąją
jodalįužimantikurijosįstaigųveiklos
apžvalga–kronika„išsipūtė“nuo7
iki27puslapių.Yratekęskaitytibei
nagrinėti įvairiųvaldiškųinstituci
jų–vyriausybės,seimuiatskaitingų
komisijųbeitarybųmetinesveiklos
ataskaitas,irtikretakurijųgalėtų
prilygtipastaruojumetuKANskelbia
maimedžiagaitaupaus,vienfaktus
perteikiančiotekstoturiningumuir
netapimtimi.Norsšissugretinimas
galnėravisiškaiadekvatus,tačiau
jisleidžiapamąstyti,kodėlnedidelį
irkukliaiapmokamąaparatąturinti
kurijapasiekiaįspūdingodarboefek
tyvumo.
arveiklaintensyvėjotaipsmarkiai,

kaipatrodoišKaunoarkivyskupijos
spaudostarnybospateikiamosmedžia
gos?„Norėčiau,bet...“–lingavogalvą
išgirdęsšįklausimąarkiv.Tamkevi
čius.Centrų,tarnybų,Ca ri tasvykdo
mųprogramųirįtraukiamųžmonių
ratasištiesųplėtėsi,atsiradonaujų
struktūrų–Sie lo va dos ko man da,
draugesuVDuiralFuįsteigtasSo
cialinėsekonomikosinstitutas.Tačiau
benelabiausiaiaugimoįspūdį lėmė
visgiliaušaknisleidžiantysįgūdžiai
telktiirskelbtiinformacijąapietai,
kasplanuojama,kasdaroma,kaspa
siekiama.PirmajameKANnumeryje
redaktoriausDariausChmieliausko

deklaruotastikslas:„iškeltiįdienos
šviesąvisusarkivyskupijojenuveik
tusgerusdarbus“,–įgyvendintassu
kaupu.„a,taitik„viešiejiryšiai“,visi
dabar išmokopasigirti“,–numotų
rankaskeptikas.sutokiuvertinimu
niekaipnegalimesutiktidėldauge
liopriežasčių.Šeimai,bendruomenei
svarbunetikveikti,betirtuoveikimu
dalytis.Taibūtinabažnytiniodarbo
sąlyga, sukatalikiškasavivoka ir
tradicijasunkiaisuderinamaveikla
pavieniui.
Nedidelėje,kaimiškojeparapijoje,

kuržmonėsvienikitusgeraipažįsta,
naujienųapykaitayranatūrali,kle
bonuinesunkupatirti,pasitikrinti,
kaipvertinamasvienasarkitassu
manymas,asmeniškaipakalbintibei
paraginti.Miestobažnyčiose,kurioms
kartaisbentteoriškaipriklausopo
penkiasdešimtirnetdaugiautūkstan
čiųžmonių,tiesioginėskomunikacijos
nepakanka.būtinaspatikimesnisir
šiandienessąlygaslabiauatitinkan
tisinformacijoskanalasneižodiniai
skelbimaipopamoksloarpamaldų
pabaigoje.Visgausėjantysparapijų
laikraštėliaibei internetosvetainės
yranemadosužgaida, jos liudija,
kadklebonas,vargonininkas,Ca ri tas 
vedėja, tarnystėsgrupelės,maldos
būreliainėrairnenoribūtiatsiskyrę
vieninuokitųbeinuolikusios,„pasy
viosios“bendruomenėsdalies.Greta
dalijimosidžiaugsmais,rūpesčiaisir
naujienomis,parapinėžiniasklaida
išreiškianaujosios istorijospojūtį,
bendruomenėskronikoskūrimopo
reikį.užrašyti,patekęįlaikraštįnet
smulkiausiįvykiaiirjųdalyviaiįgyja
kitokįsvarboscenzą,otrapiospastan
gos–tęstinumą.
Šiepasigarsinimomotyvaidarsvar

besnivisosvyskupijosmastu,neslie
tuvojetebėraganaįprasta,kadviena
vienuolijanežino,kuoužsiimakita,
priekurijosveikiančiųorganizacijų
nepasiekiažiniosapiebendruome
niųrenginiusirpanašiai.uždarumo

1visamedžiaga:Kau no ar ki vys ku pi jos 
nau jie nos,1998–2003,Nr.1–12;Bažnyčios
žinios,1998–2003;spaudoskonferencijųmetu
žurnalistamsdalytikomunikatai.

2žr.Subačius,p.,„Dešimtinėsskatikai“,
in:Naujasis Židinys-Aidai, 1998,Nr. 3,
p.169–171.
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įveikosprasmėpaaiškėjaperžvelgus
jopriežastis.Dažniausiaiminimaslie
tuviųbūdonulemtaskuklumas,tačiau
panaršiusgiliauaiškėja,kadpaky
lėtadorybepridengiamospastangos
išvengtipavydo,pašaliečiųdėmesio,
papildomųpareigų,kuriosneretaiuž
kraunamossėkmingaiveikiantiems.
Žodžiu,vadinamojikukli laikysena
nėištolonepanašiįkatalikiškąsoli
darumą.Nemažiausvarbiuždarumo
priežastis–išpersekiojimodešimtme
čiųužsilikusikomunikavimoįpročių
stoka irposovietinėsžiniasklaidos
puldinėjimųnulemtaviešumosbaimė.
Faktaisirskaičiaisapiesavegarsiai
bylojantibendruomenėnevengiapa
žvelgtitiesaiįakisirjapasidalytisu
kuodidesniubūriugalinčiųįsitraukti
įbendrądarbą.
Tatiesa–ganarūsti.apžvelgia

mulaikuKaunoarkivyskupijojepa
krikštytųjųsumažėjonuo6312 iki
4757permetus,einančiųPirmosios
Komunijos–nuo8109 iki6630,o
sutuoktųporų–darženkliau,kone
trečdaliu–nuo2374iki1643.Dėlvie
naismetaisgausesnių,kitaisretesnių
arkivyskupovizitacijųirįvairuojan
čiosutvirtintųjųamžiausjųskaičius
gerokaisvyravo:1998m.–4379,2000
m.–2761,2001m.–4387,opernai
vėlmažiau–3523.Tiksukatali
kiškomisapeigomispalaidotųjųper
šešeriusmetuspagausėjopenkiais
nuošimčiais.iki2001ųjųpakrikšti
jamabuvodaugiauneipalaidojama,
operpastaruosiusdvejusmetusšios
svarstyklėsvisutūkstančiupasviroį
laidotuviųpusę.Mažėjosakramentų,
nesmažėjotikinčiųjų(nuo600iki500
tūkstančių),mažėjo tikinčiųjų,nes
mažėjogyventojų (nuo763 iki620
tūkstančių),beto,amžiausgrupių
proporcijadėldemografiniųprocesų
keitėsivyresnėskartosnaudai.Pas
tarojiaplinkybė,oneskaičiavimo
netikslumaiarevangelizacijossėkmė
paaiškina,kodėltikinčiųjųsumažėji
masbuvosąlygiškaimenkesnis,nei
visųgyventojų.Gyventojųsurašymas
formaliąreliginęidentifikacijąatsklei
dėlabaitiksliaiirbeveiksutaposupa
čiosbažnyčiosturimaisduomenimis,

opraktikuojančiųjųdaliskaipbuvo,
taipirlikoties10%riba.
Kaipčianeprisiminsijuoduojuhu

moru dvelkiančio dvasininkų pa
stebėjimo:perlaidotuvesaukojadau
giausia,…betpaskutinįkartą.Jis
ateina įgalvąpalyginusduomenis
apie tikinčiųjųaukas, tačiaušioks
toksjųaugimas,žinoma,nėranulem
tasliūdnospapildančiųirpaliekančių
žemiškąjąbendruomenęproporcijos.
913tūkstančiųlitųkurijosįplaukųiš
aukų1997m.ir1002tūkstančiailitų
2001m.,deja,nėraįtikinamasįrody
mas,kadstiprėjožmoniųfinansinis
pajėgumas.Vidutinėsdirbančiojo
pajamosirnetpensijosbeipašalpos
pertą laiką išaugokurkas labiau.
Panašu,kadįpratęsaukoti litądu,
tiekiraukos,nepaisydamassavofi
nansinėspadėties,ošv.Velykųproga
antlėkštelėsoriaipenkiasdešimtinę
padėjęsverslininkas jausisatlikęs
savopareigąužvisusmetus,kurių
pabaigojedeklaruossumąsušešiais
arseptyniaisnuliukais.išskirtiniai
buvopernykščiaimetai,kaikurijos
pajamosišaukųsudarėkonetrečda
liudaugiau–1382tūkstančiuslitų.
arkiv.Tamkevičiausžodžiais, tokį
dosnumą lėmėžmonessudominęs,
patraukęs,įtikinęsŠiluvosdvasinio
centroprojektas.Jostatybaiirteko
didžiausia2002m.vyskupijosturimų
lėšųdalis–880tūkstančių,odvasinin
kijaturėjoprogądarsykįsusivokti,
kaddrąsūsirkonkretūssumanymai
tikintiesiemskurkasgeriauprimena
pareigąremtibažnyčiąnei rūstūs
grūmojimai.
Patyrinėjękitaskurijos išlaidų

eilutesmatome,jogkeliomssritims
nuolatskirtavisdaugiaupinigų.apie
nevienodąmiestoirkaimoparapijų
padėtįbylojatai,jogpastarąsiasbei
nebedirbančiuskuniguskasmette
kovis labiauremti.Perpenkerius
metusdarketuriosparapijoslikobe
savoklebonoirdabaratvažiuojančio
kunigoaptarnaujamųbažnyčių jau
35iš92,norspertąlaikądiecezinių
dvasininkųpadaugėjopenkiais, o
kunigųvienuolių–šešiais.Dvejus
pastaruosiusmetussolidžios87 ir

25 tūkstančių litųsumos išleistos
arkivyskupijosmuziejui–patalpoms
ir fondams tvarkyti, paveikslams
restauruoti,nuolatinėmsekspozici
joms,parodomsirvakaramsrengti.
PriekurijosveikiantiemsJaunimo,
Šeimos,Katechetikos centrams ir
evangelizacijosprojektams1999m.
teko92,2000m.–125,opernaijau
192tūkstančiailitų.Dardaugiau,247
tūkstančiailitųšiaisričiaibuvoskirti
2001m.,tačiaureikiaatsižvelgti,kad
taismetaisbuvošvenčiamasarkivys
kupijos75mečiojubiliejus.
būtų sunkuglaustaiapibūdinti

minėtųcentrųveiklosataskaitas–ne
todėl,kadjosnetvarkingos,tiesiog–
sunkiai įspraudžiamosįstatistines
lenteles, nesnuolat radosi naujų
veikloskrypčių,programų,savanorių.
OštaiCa ri taspateikiamiduomenys
visuometšiektiekchaotiški, irtaip
sakydamineturimegalvojenieko
bloga,nesatsižvelgiameįpriežastis.
Vienajų–veiklosrūšiųgausa,antroji
–„matavimovienetų“neapibrėžtumas.
sakykim,lengvasuskaičiuoti–irtai
daroma–piniginesaukas,tačiaukaip
įvertintidėvėtusdrabužius,namines
uogienes, ligonių lankymą...Tiesa,
kartaisvalstybėsarsavivaldybėsdo
tacijųbendriemsprojektamsapskai
ta,muitinėsprocedūrosirpanašios
aplinkybėsverčianurodytisąlyginius
įkainius,vienetus,kilogramus,tačiau
tokioskalkuliacijosveikiauglumina,
neikąnorspaaiškina.Esamairdar
vienosaplinkybės–užsienyjeyrane
vienasfondas,oirlietuvojejauran
dasiaukotojų,kuriedraudžiakelti
viešumonjųindėlį,nestaipažeistų
atlyginimonelaukiančiosirnesitikin
čiosmeilėsartimuiprincipą–tikrąjį
ca ri tas.ataskaitoseskelbiamaslabai
įvairuojantisparemtųžmoniųskaičius
(visdešimtimistūkstančių!)taippat
nepakankamaiiškalbus:vienasgavo
senąpaltą,kitas–šimtuslitųkainuo
jančiųvaistų,otrečias–nemokamą
vietąvaikųstovyklojeirt.t.
Kurkaskonkretesnėžinia,kadjau

beveikdešimtmetįarkivyskupijoje
kasdienpamaitinamapertūkstantį
šimtąpavargėlių,neturtingų stu

r e l i g i j a
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dentų,osavaitgaliųdienosgrupėse
–dartrysšimtaivaikų.lengviausu
skaičiuotiperarkivyskupijosCa ri tas 
centrinębūstinękeliaujančiaslėšas,
sunkiau–parapijosesurenkamasiriš
dalijamasaukas,todėldvejųpastarųjų
metųataskaitosemėgintakaritatyvinį
biudžetądiferencijuoti.Tačiaumūsų
pasvarstymamssvarbiausiabendroji,
joaugimotendencija:1998m.vargs
tantiesiemsremti skirtosbendros
Ca ri tas pajamossiekė547,2000m.
–623,opernai–jau842tūkstančius
litų.Netjeiatsižvelgtumeįtai,kad
tobulėjantibuhalterijaleidoformaliai
įvertintivisdidesnęaukųdalį,kad
išbendrokurijosbiudžetoskiriamos
lėšos1999–2001m.patrigubėjo,kad
gausėjobendrųprojektųsuįvairiomis
pasaulietinėmisinstitucijomis,šisau
gimasįspūdingas.Jisteikiavilties,jog
vislabiausenkantparamaiišužsienio,
karitatyvinėveiklaneužges.sausomis
skaičiųeilutėmisišreikštijosmastai
geriausiaiatremianuolatinįateistų
„susirūpinimą“,kodėlnevapažei
džiantkitamaniųteisestradicinėms
religinėmsbendruomenėms,pirmiau
siaKatalikųbažnyčiai,skiriama(vis
mažėjanti)biudžetinėdotacija.Kauno
arkivyskupijaitenkantijosdalispas
taraisiaismetaissvyravotarp310ir
437tūkstančių litų.Kitaiptariant,
bažnyčiaviensocialiairemtiniems

žmonėmsnuolatskyrėdaugiaupinigų,
neipatigavoišvaldžios,irpernaišis
lėšųsantykisjaubuvo2:1.Priekaištai
dėldotacijosatrododarjuokingesni,
arkivyskupijosataskaitoseaptikus,jog
iškurijosirjosįstaigųišlaidųpo30–50
tūkstančiųatitekovalstybeisodrosir
pajamųmokesčiopavidalu.
Optimistinėsgaidosvėlnejučia

įsivyravo, todėlskubamepaminėti
labiausiaiperserginčią statistiką.
2001m.pirmąkartąpotikybospamo
kųsugrąžinimo įmokyklasKauno
arkivyskupijojemažiauneipusėvisų
mokinių lankėšiądiscipliną–kiti
pasirinkoetiką.Jauprieškelerius
metusužfiksuotanedžiuginantiten
dencija, jogkasmetpo2–3%visų
mokiniųpereinaištikybosįetiką3,
deja,išlieka.Perapžvelgiamąlaiko
tarpį lankančiųjų tikybąsumažėjo
nuo60154iki49812,t.y.dešimčia
tūkstančių,norsbendrasmoksleivių
skaičiaussvyravimasnesiekėdviejų
tūkstančių.Mažėjomoksleivių,ma
žėjotikybosmokytojų–nuo347iki
297,todėlgeresnįišsilavinimąturin
čiųpedagogųprocentiškaipagausėjo,
tačiauapskritaikatechetųkontin
gentobūklėdramatiška irbeveik
negerėja.argigalimakitaipvertinti
faktą,kad1997m.arkivyskupijoje
dirbo45tikybosmokytojai,turintys
specialųaukštąjįišsilavinimą,oper
nai–tikdvidešimčiadaugiau?Kiek
magistrųirbakalaurųperšešerius
metus išleidovienVDuteologijos
fakultetas?Kiekvienojelaidoje–po

trisketuriasdešimtisteologųbeire
ligijosmokslųžinovų.Kitaiptariant,
jauseniaivisusvienkursusbaigusius
mokytojus,kuriųtebėradaugiaunei
diplomuotųjų,buvogalimapakeisti
specialistais.Kodėlnesiryžtamaar
nepavyksta topadaryti–atskiros
apžvalgostema.
aranksčiaupaminėtasakramentų

statistikairpastarojipastraipareiš
kia,kadpamažėletraukiamasiįmažu
mossituaciją,kadnuoširdusdalijima
sisįvairiapuseganytojoiraktyviųjų
pasauliečiųveikla,gyvosiosirgailes
tingosbažnyčioskūrimuipalankilėšų
skirstymostrategijaneduoda jokių
rezultatų?Tikpalyginimuiturėdami
eksperimentinįmodelį–kasatsitiktų
suvyskupija,jeigupenkeriusmetus
niekopanašausjojenebūtųbuvęda
roma–galėtumeatsakytiskaičiais.
Tačiaunumanytinesunku...arkiv.
Tamkevičiusteigia,kadkaktomuša
sutikroveiratsargussielovadosper
spektyvųvertinimasjoneatgrasonuo
pradėtųdarbų,veikiaupriešingai.
„bažnyčiosuždavinyssėtigerąsėklą,
oišdygs–kiekDievasduos“,–apiben
drinojisšiemetęataskaitą.Tylomis
reikiaviltis,kadjeikatalikųirnebus
daugiau,jietapssąmoningesniirak
tyvesni.Šiebruožai–nestatistikos
nosiai.Oapieskaičiusreikiapridurti,
jogaritmetinėpraktikavisiems,taigi
irbažnytinėmsorganizacijoms,labai
pravers,kaigalėsimedrąsiaupasibels
tiįsocialiniamsprojektamsdosnius
briuseliofondus.

r e l i g i j a

3žr.Subačius,p.,„Brendimokrizė:Kate
chezėkryžkelėje“,in:NaujasisŽidinys-Aidai,
1999,Nr.4,p.186–193.
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Massimointrovigne,Naujųjųreliginiųju
dėjimųstudijųcentroCeSNUr(įk.1988),
veikiančioTurine,italijoje,vadovas.Š.m.
balandžio10–12d.CeSNUrkartusuvU
rSTCbeiNaujųjųreliginiųjudėjimųtyrimo
irinformacijoscentrusurengėtarptautinę
konferencijąvilniuje„religija irdemok
ratija:pasikeitimaspatirtimi tarprytų ir
vakarų“.pokalbis vykoKatalikų radijo
„Mažojojestudijoje“.

Kon fe ren ci ja pa va din ta „Pa si kei ti mas 
patirtimitarpRytųirVakarų“.Kuo
skiriasiirkuopanašiosnaujųjųreligijų
problemosRytuoseirVakaruose?

Nuoberlynosienosgriuvimoprasi
dėjęsnaujųreligijųantplūdisįRytų
Europąšiandiensparčiaitęsiasi,pa
dėtislabaiprimenaVakarųEuropąpo
antrojopasauliniokaro.Kalbantsocio
logijosterminais,religinėekonomika
išuždarosdarosiatvira.Pavyzdžiui,
italijojetaipatyrėmeapie1946m.,
pasjus,lietuvoje,tikriausiaikokiais
1991aisiais.Procesai,geraipažįsta
miEuropojearamerikose,šiandien
kartojasičia.Kogero,atsikartojair
varžybostarpskirtingųreligijųkon
kurencijosreguliavimomodelių.Vieni
žmonėsginaprancūziškąmodelį,kuris
yralabaiuždaras:valstybėaktyviai
stengiasi trukdytinaujiemsreligi
niamsjudėjimams,kitavertus,yra
skandinaviškas, itališkas,britiškas
modeliai,kuriegerokaiatviresni.Tai
ypačgaliojaitalijai,kurfašistinioreži
mometaisbuvolabaigriežtaielgiamasi
sukitomisreligijomis,todėlšiandien,
kaipreakcija įanuos laikus,mūsų
konstitucijareliginėmsmažumoms
yralabailiberali,oreliginiųmažumų
reguliavimopraktiškainėra.

Kaipmokslininkaiapibrėžianau

juosius religinius judėjimus?Kiek
jųveikiapasaulyje,kiekšalininkųjie
vienija?

Kaiptikapietaimesdiskutavome
perpačiąpirmąjąmūsųsesiją:ar
naujiejireliginiai judėjimaiapskri
taiegzistuoja,matyražmonių,kurie
teigia,kadtainėra labainaudinga
kategorija,kitaipsakant,kadmes
turėtumeskirstytireligijasįšeimas:
pavyzdžiui,induizmas,kuryrasenieji
irnaujiejihinduistiniaijudėjimai,o
naujiejihinduistiniai judėjimaiyra
panašesniįsenuosius,neguįkokią
Moonosuvienijimobažnyčią.Kiti
pranešėjai,antaiEileenbarkerišlon
donoekonomikosmokyklossako,kad
naujiejijudėjimaiturikažinkąbend
ra.Galbūtjieturikažinkąbendratam
tikrameregione,nespatsjųnaujumas
sunkinasantykiussuvisuomene,lygi
nantsusenosiomistradicijomis.Profe
soriusTadeuszasDoktorasišlenkijos
pateikėKatalikųbažnyčiospavyzdį.
Pasakjo,katalikiškosešalyseesama
naujųjudėjimų,kuriųkritikaKatalikų
bažnyčiosatžvilgiuyraagresyvesnė.
Taigalioja tokiomskatalikiškoms
šalimskaipitalija,lenkijaarlietu
va.Okiektųjudėjimųyra,priklauso
nuoapibrėžimo.Pavyzdžiui,italijoje
priskaičiuojamaapie300judėjimų,
bet jei įtrauktumeprotestanussek
mininkus,jųbūtųapie500.apskritai
naujųjųreliginiųjudėjimųyrabegalo
daug,tačiaudaugumajųlabainegau
sūs.Pasaulyjeyravos2–3judėjimai,
kuriųnariaiskaičiuojamimilijonais:
tai–mormonai,Jehovosliudytojai,
neobudistinis judėjimassokagaka.
Daugumakitųgrupių,tarpjųirtokios
itinprieštaringaivertinamosgrupės

kaipHareKrišnaarMoonosuvieniji
mobažnyčia,turivoskelistūkstančius
šalininkų.Manau,jognaujųreliginių
judėjimųvardųtolydžiovisgausės,
betdaugumajųturėsvoskokius20,
50ar1000sekėjų.Taisavotiškadar
vinistinėkovaužbūvį:yrapernelyg
daugjudėjimų,kovojančiųdėlmažytės
visuomenėsdalies,pasirengusiostapti
tokių judėjimųsekėjais.Todėldau
gumajudėjimųyralabainegausūsir
daugelisjųvosatsiradęišnyksta,tik
saujeleipavykstaįsitvirtinti.

Arsąvoka„naujiejireliginiaijudėji
mai“yratikšiuolaikinispakaitalas„sek
tos“sąvokai?Arjoskuonorsskiriasi?

Šiuoklausimuikišiolvykstadisku
sijos.išpradžiųsektavisainereiškė
neigiamodalyko,MaxoWeberioar
ErnstoTroeltschodarbuose„sekta“
tiesiogreiškiagrupę,kuriaiindividas
priklausosavolaisvuapsisprendimu
arbayrajojegimęs.būdingaspavyz
dys:laisvosiosprotestantųbažnyčios
arbabaptistaikaippriešpriešaliute
ronųarKatalikųbažnyčioms,kurių
nariaisgimstama.Tačiaušiandien
sektaarba„kultas“,kaipjivadinama
anglųkalboje,reiškiavosnežodįiš
trijųraidžiųarkriminologinįterminą,
todėlšiossąvokosvartojimastampa
daugsunkesnis.Pavyzdžiui,kaima
nęsžurnalistasklausia,ar,tarkim,
mormonaiyrasekta,grynaisociolo
giškaiašatsakyčiau:taip,mormonai
yrasekta,nes jaipriklausosuaugę
žmonės,kurieįstojaįsektą,būdami
brandausamžiaus.Kitavertus,tokie
žodžiaisukeltųaudringąreakciją,nes
jeiguaštaipasakyčiauperradiją,ma
nęsklausantysžmonės,išgirdę,kad
mormonaiyrasekta,pamanytų,kad
jieyrakokienorsnusikaltėliai,dangs
tantyspavojingusužsiėmimus.Todėl
mokslininkaibeveiknevartojažodžio
„sekta“, jįdaugiauvartojateologai,
žurnalistaiirpolicininkai.

Žodis„sekta“beveikvisadaturinei
giamąkonotaciją,reiškiančiątamtik
rąvisuomeneipavojingądarinį,tačiau
pas ta ruo ju me tu pa ste bi mas po lin kis 

„Tai...darvinistinė 
kovaužbūvį“

MassiMOiNTROViGNEkalbinaRūTaTuMėNaiTė
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savotiškainukenksmintišiąsąvoką,
koneapskritaiuždrausti jąvartoti.
Arvisuomenėturėtųtoleruotivisasbe
išimtiesreliginesmažumas?

Manau, jogkriterijusturėtųbūti
galiojančiųįstatymųpažeidimas,taigi
nėrareikaloišleistikokįnorsspecialų
sektųįstatymą.Jeigukasnorsžudo
žmonesarpropaguojasavižudybę,ne
galimebūtitolerantiškiteisindamiesi
religijoslaisve.Kitavertus,manau,
jogEuropoje, išskyrusPrancūziją,
laikomasi bendrosnuomonės, jog
egzistuojateisėnepriimtivertybių,
kurias išpažįstadaugumapiliečių.
Taigi individasgalisavaipsupras
timoterųvietąvisuomenėje, turėti
tamtikrąsupratimąapieseksualinę
orientaciją,pasirinkti,kąvalgyti ir
konevalgyti,balsuotiarnebalsuoti,
dalyvautiarnedalyvautipolitikoje,
turėtiprivačiosnuosavybėsarviską
turėtibendraisukitais.Kitaipta
riant,daugumaEuroposkraštųyra
ganatolerantiškipiliečiams,kurie,
nedarydaminusikaltimų,apsispren
džianepriklausytivisuomenei: jie
nebalsuojaperrinkimus,nedalyvauja
politikoje,neskaitodienraščiųirneno
riturėtiniekobendrasuvisuomene.
Toksgyvenimasužvisuomenėsribų
toleruojamasirJaVtradicijoje.

Naujųjų religinių judėjimųpro
blemalabaidažnaibūnasusijusisu
jųsekėjųartimaisiais.Pavyzdžiui,
neseniai spauda rašė apieMoono
Suvienijimobažnyčiosnarių tėvus,
kurie,nebegalėdamisusigrąžintivai
kų,teigia, jogšibažnyčiaišplovėjų
vaikamssmegenis, todėlreikalauja
jąuždrausti.Kąpasakytumėteesant
tokiaisituacijai?

Šiandientarpmokslininkų,išsky
rusprivačiuspriešsektasnukreiptus
judėjimus, vyraujanuomonė,kad
„smegenųplovimo“sąvokareiškia
neegzistuojantį procesą. sąvoka
„smegenųplovimas“Šaltojo karo
metais nukalė JaV propaganda,
norėdamapasakyti, jogkomunistu
žmogųpaverstigalima tiksmege

nųplovimopagalba.betašmanau,
kadklaidingagalvoti,jogsmegenys
yrakaiptojesenojefotografijojeiš
CŽVbrošiūros,kurgalimaišimtiiš
jųsenąplokštelęirįdėtinaują.Kas
jūsųminėtu atveju yra teisinga?
Teisinga tai,kadžmonių įtikinėji
maspriimtikraštutinępasaulėžiūrą
yra labai sudėtingasprocesas: čia
esamašiektiekmanipuliacijos,be
to,žmogųgaliveiktivaikystėjearba
mokymosimetususiformavępolin
kiaiirbendrassocialinisklimatas.
Įstatymaisuždraustitokįįtikinėjimą
būtųlabaisunku.Mattadagalima
pasitelkti smegenųplovimo teori
jospradininkąRobertąliftoną ir
sakyti,jogKatalikųbažnyčiaarba
RespublikonųpartijaJaVdaro tą
patį,kąirsuvienijimobažnyčia.Štai
Prancūzijoje2001m.buvopriimtas
įstatymas,draudžiantisplautisme
genis,irtuojaupasigirdobalsų,kad
šį įstatymągalimapritaikytiprieš
Opus Dei irKatalikų charizminio
atsinaujinimosąjūdžius,nes, itin

pasaulietiškainusiteikusiųžmonių
supratimu,betkoksstiprusatsiver
timoišgyvenimastegalibūtismege
nųplovimopasekmė.Taigimatome,
kadsmegenųplovimometaforayra

labaipavojinga.ištiesųįstatymiškai
reikėtųuždraustižmonių laikymą
priešjųvalią,okaikuriereliginiai
judėjimaitaidarė.anksčiausuvieni
jimobažnyčiayrapadariusicivilinės
teisėspažeidimų.Josnariaiviliojo
žmones nesakydami, kad jie yra
suvienijimobažnyčia, odangstėsi
nevaesantysmisionieriųgrupė ir
netgipriklausąKatalikųbažnyčiai,
todėlužtaisulaukėteisiniųsank
cijų,netirJaV.Kiekžinau,dabar
jie taipnebesielgia.Taigikartais
skundai dėl smegenųplovimo tė
rapatogusbūdasatsikratyti labai
painiosproblemos.Manau,kadyra
būdųišvengtitotalitaristinėsįtakos,
bet tai reikiadaryti per švietimą
mokyklose, suteikiantdaugiau in
formacijosapiepasaulioreligijasir
parengiantreligijosvartotojusbūti
geraisvartotojais.

Kokiajūsų,kaipnaujojoreligingu
motyrinėtojo,nuomonėapieLietuvos
valstybėsvadovoatviraidemonstruo
jamąbičiulystęsuaiškiarege?

Manau,kadtampradžiądavėNa
poleonas,jisbuvolabaipriklausomas
nuomoters,varduleNorman,kuri
jampranašaudavoateitįkortomis.
Šiandienžinome,kadPrancūzijos
prezidentasFrançoisMitterand’as
buvolabaipasaulietiškaspreziden
tas,tačiauirgipalaikėryšiussuva
dinamaisiais faith he a lers,priklau
sančiaisvienamišnaujųjųreliginių
judėjimų.

Betarjistaidarėatvirai?

Ne,taipaaiškėjopoMitterand’omir
ties,betJaVryšiaisuastrologaisyra
ganaįprastasdalykas.Manomanymu,
taitėratamtikramada.Kątaigalėtų
reikšti?Visadaesamažmonių,kurie
neturitvirtųryšiųsutradicinėmisre
ligijomis,irreligingoješalyjetaigali
keltiproblemų.Net iritalijoje,kai
Raudonosiosbrigadosbuvopagrobę
mūsųkrikščioniųdemokratųlyderį
aldoMoro,dabartinisEsprezidentas
RomanoProdipranešėpolicijai,jogper

Massimointrovigne.2003.
Tomovyšniauskonuotrauka



204 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2003 /  4

Nuvilnijodisputaidėlantanosa
muolio ir jampriskiriamųkūrinių
parodosVilniaus„Maldžio“galerijoje
(20030208–0430).Tačiaumintys
atkakliaigrįžta irprieparodos, ir
priejosatgarsių.Kaipgerai,kadpo
daugeliometųbentsostinėsdailės
mėgėjaivėlpamatė „baltąjąobelį“
ir„Geltonąjąmoterį“.Tiesiogpuiku,
kadšiuokartbuvopriverstiįsižiūrėti

įsamuoliooriginalus,benttrumpam
persikūniję įdailėsekspertus.Vi
siemsnorintiesiemssuteiktaproga
pasitikrintiįgūdžiusanalizuotimo
derniątapybą,vertinantsamuolio
originalus bei greta eksponuotus
abejotinosautorystėspaveikslus,
priskiriamus šio talentingodaili
ninkoteptukui.Kiekvienasgalėjo
susidarytisavonuomonę,odauge

arSamuolisnaudojo 
imprimatūrą?
GiEDRėJaNKEVičiūTė

K U l T ūr a

spiritizmoseansąsužinojopavadinimą
vietovės,kur laikomaspagrobtasis
–Gradoli.Policijajuopatikėjoirsu
rengėGradolikaimeliošturmą,bet
iš tikrųjųMorobuvo laikomasVia
Gradoli,–taivienosišRomosgatvių
pavadinimas,taigiinformacijabuvo
beveikteisinga.aišku,buvožmonių,
kuriesakė,kadProdinesikreipėįjo
kiusmediumus,betgavoinformaciją
išJaVslaptųjųtarnybų,kuriostik
prisidengėmediumais.Matote,kartais
netirkrikščionyspolitikaineslepia
ryšiųsumediumaisirastrologais,tai
gitaisavotiškamada,todėllietuva,
lyginantsuVakarais,niekuoneišsi
skiria.Žinoma,tradicinėsbažnyčios
požiūriutaiatrodokeistokaiirliudija,
kadpolitikai,atitolęnuotradicinių
religijų, ieškoatramossurogatinėse
religijose.

Kokiasdidžiausiasproblemasat
eityje teks spręstinaujųjų religijų
tyrinėtojams?

Vienatokiųproblemųyrasmurtas.
Deja,tarptūkstančiųnaujųreliginių
judėjimųyra tokių,kurienaudoja

smurtą.Pavyzdžiui,aumŠinriKyo
Japonijoje, 1997m. surengędujų
atakąTokijometro,arbakatalikiš
kasradikalųjudėjimasugandojeuž
DešimtDievo įsakymųatkūrimą,
2000m.nužudęsdaugiaukaiptūks
tantįžmonių.Yramokslininkų,kurie
irAl Qa e da tinklą laikonaujumu
sulmoniškureliginiujudėjimu.Šiais
laikaisnetikvyriausybėms,bet ir
privačiomsorganizacijomsdarosivis
lengviaupasinaudotimasinionaikini
moginklais,todėlnetirmažijudėjimai
galisukeltididžiuliųnuniokojimų.
ugandosatvejisparodė,kadgrupės,
naudojančiossmurtą,paprastaibūna
nedidelės,apiejasekspertaibeveik
niekonežino,opolicijasekatiklabai
žinomasgrupes,tokiaskaipsuvieniji
moarscientologijosbažnyčios.Tačiau
paprastaigrupės,masiškaižudančios
žmonesarnaudojančiosterorizmą,bū
nabeveiknežinomos.Pasaulyjeveikia
keliolikatūkstančiųnaujųjųreliginių
judėjimų,tadaišku,kadtarpjųtikrai
rasisgrupių,kuriosgriebsissmurto.
Mokslininkųuždavinysbusmėginti
išankstoidentifikuotitasgrupesir
taippadėtipolicijai.

lisradobūdąjąnetišsakytiviešai.
beje,kaiptiknuomoniųišsakymas

beijoformosvertiatskirodėmesio.Jau
seniaidėldailėsparodosvirėtokios
aistros,kunkuliavoginčai.Vietoje
įprastųrecenzijųkultūrossavaitraščių
puslapiuosepasirodėviešipareiški
mai,kreipimaisi,peticijos.Pradžią
jiemssuteikėmodernizmoklasiko
paniekinimupasipiktinęnacionalinės
premijoslaureatailinasKatinasir
MindaugasNavakas(žr.ŠiaurėsAt
ėnai,20030301).
Žinoma,kolekcininkasEdmundas

armoškasu jamtalkinusiudailė
tyrininkuViktoruliutkumididele
dalimipatysužvirėvisą šiąkošę.
Nepadėjęklaustukųneipoparodos
paantrašte,neiposamuoliopavarde
abejotinųpaveikslųetiketėse,nepali
kęerdvėsabejoneiarkitainuomonei
parodoskatalogo įvadebeiparodos
anotacijoje, jie šaukėsipuolamojo
kritikųtono.
seniai tvyranti įtampadėlXXa.

lietuvosdailėssklaidosproblemųpa
pildomaisudramatinosituaciją.Gal
toliaunuodailėsgyvenimoesantiems
reikiapriminti,jogtarpukarioklasikų
kūriniainuolatinęvietąturitikNa
cionaliniameM.K.čiurlioniodailės
muziejuje.lietuvosdailėsmuziejuje
sukauptasjųpalikimasžiūrovamsne
matomas.Tačiaumuziejausvadovams
šipadėtisatrodovisainormali.Juos
tenkina,kadžymiausiųautoriųdrobės
jubiliejųprogaparodomosdailininkų
kraštiečiams.antaiRomualdasbud
rysneseniaididžiavosi,kaipJustino
Vienožinskiopaveikslaižiemąbuvo
gabenami į šaltas Rokiškiokrašto
muziejaussales,oantanoGudaičio
kūriniusketinamavežti įPlungę.
Tokiesporadiškirenginiai,esantda
bartineisituacijai,darlabiauiškreipia
irkomplikuojapadėtį,nessostinės
publikaapskritai baigiapamiršti
egzistuojanttarpukariodailę,opro
vincijosžiūrovainelabaipajėgiaįver
tintijiemsrodomuskūrinius,kadangi
neįsivaizduojakonteksto,nesupranta,
kaipžiūrėtiįtaikąmato.Veiksmais,
taippatmeniniogyvenimokuluaruose
nesykįiržodžiupatvirtintaskeptiška
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muziejausvadovųnuostatalietuviško
modernizmoatžvilgiupiktinakultūros
visuomenę,maitinajosnepasitikėjimą
netgeromismuziejausvadovųintenci
jomis.Todėlužtekokažkampuselūpų
prasitarti,jogabejotinus„samuolius“
ketinamaviešailegalizuotidėlto,kad
būtųgalimaįgytilietuvosdailėsmu
ziejausrinkiniui,irkilopasipiktinimo
banga.Nėrakostebėtis,jogaktyviausi
dailininkųbendruomenėsnariaine
delsdamiužėmėgynybospoziciją.
Visdėltokilusiamesąmyšyjebū

ta irpastangų ieškotivietos logiš
kiemssamprotavimamsbeižinovų
argumentams. „Maldžio“galerijos
direktoriausbeiparodos„antanassa
muolis.Naujiatradimai“kuratoriaus
Viktoroliutkausiniciatyva2003m.
kovo24d.įgalerijąsukviestasdailės
istorikų,muziejininkų, restauruo
tojųbeikultūrosžurnalistųbūrelis.
Diskusija,kurios fragmentaibuvo
publikuoti(žr.„Originalai,variacijos,
klastotės?“,in:7 me no die nos,2003
0404),pasiūlėpakankamaipagrįstų
argumentų iratskleidėpozityviąją
renginiopusę.
apiekąkalbėta irkaspasakyta?

svarbiausiatema,žinoma,buvo„nau
jiejiatradimai“.atradimųautentišku
muabejojodaugumasusirinkusiųjų,
todėlpirmiausiažodissuteiktasopo
zicijai.armoškosatrastuosiuskūri
niussamuoliuimėginopriskirtitik
lietuvosdailėsmuziejausdirektorius
Romualdasbudrysirrestauruotoja
Teresėblažiūnienė,išesmėspakar
tojusiargumentus, jospačiosišdės
tytusparodoskatalogo įvadiniame
straipsnyje.Pasakblažiūnienės,vos
pradėjusitvarkytirastuosiusdarbus,
jiįtikėjopaėmusiįrankassamuolio
originalus.Galutinaišiąnuomonę
sutvirtinędrobės tyrimai, taippat
josrestauruotųkūriniųirsamuolio
paletėspanašumas.Pasakbudrio,
jauvientai,kadamžininkaiapibū
dinasamuolįkaipganaproduktyvų
menininką,ojooriginalųikišiolbuvo
žinomalabainedaug, leistųtikėtis,
jogatrastikūriniaiištiesųpriklauso
šiodailininkoteptukui.Okaipyra
iš tikrųjų, jomanymu,parodystik

objektyvūscheminiaibei fizikiniai
tyrimai.
Kasišaiškėjopokalbiometu?sugriu

vorestauruotojosversija.ištiesųnei
pigmento,neidrobėstyrimasniekaip
negaliparodyti,jogpriešmusketvirto
dešimtmečiokūriniai.Pigmentųche
minėsudėtisvisąXXa.buvovienoda,
nepriklausomainuoto,ardažaibuvo
gamintiPrancūzijoje,arPodolske.Na,
oketvirtamedešimtmetyjeaustosdro
bėslietuvojedarpriešdešimtmetų
buvonesunkuaptikti.Jaipasendinti
jokioslaboratorijosnereikia.Perpen
kismetusšaltamerūsyjearpalėpėje
pragulėjęXXa.aštuntodešimtmečio
paveikslaiatrodytųkaip išlikęnuo
prieškario.Nettapybostechnologijos
tyrimaspatvirtintųnebent tai,ką
pokalbyjedalyvavęsmūsųtapybos
restauravimoautoritetasbalysPa
kštaspastebėjoplikaakimi:samuolis
tenkinosi tikplonyčiubaltogrunto
sluoksniu,oabejotinuosepaveiksluose
prodažųsluoksnįprasišviečiaraudo
naimprimatūra.Taijau
nepaneigiamas įrody
mas,pagrįstasobjekty
viaisduomenimis.
ieškantatsakymo į

budrio iškeltąklausi
mą,kodėlmesžinome
taipmažai išlikusių
samuoliokūrinių,tur
būtužtektųsavoruožtu
paklausti,kurprapuolė
netikatskirųlietuvos
dailininkųpalikimas,
betnet ištisos tarpu
kariokolekcijos?Kur
dingogarsusisstasio
Šilingorinkinys,kuriš
siblaškėleonoRačiūno,
ZigmoToliušioarCeza
rioPetrauskosukaupti
paveikslai?Prapuolė
ne tikmenokūriniai,
prapuolėjųsavininkai.
TaigiprisiminusXXa.
viduriolietuvosgyve
nimoperipetijas,meno
vertybių išlikimopro
blemanetenkaaštrumo,
kurįgalturėtųkitokio

K U l T ūr a

likimo šalyje.Kitavertus, žinant
samuoliosveikatosbūklę,abejotini
ir teiginiaiapie jodarbingumąbei
palikimogausą.
Eksponuotųkūriniųstilistinisne

tolygumasaiškiaimatomasirbeche
miniųarfizikiniųtyrimų.Netvieną
kartąapėjusparodossalę,galima
atskirtibentkeliasskirtingasma
nieras.Kas irkokiutikslukartojo
samuolį?būtentkartojo,kūrėvaria
cijassamuoliopaveikslųtema,nes
apiefalsifikatusšiuoatvejukalbėti
nėrapagrindo.Falsifikuotojastikrai
būtųatidžiaudirbęssavodarbą.Juk
samuolisnenaudojodideliųformatų,
jisnevarijavotųpačiųmotyvųkaip
koksCezanne’as,ypačapversdamas
kompoziciją(geltonaskraisteapsigo
busiosmoterssukūdikiuvariantas).
abejotiniejipaveikslainutapytiilgais
judriaispotėpiais,osamuolisklojo
dažus trumpais ir tvirtais teptuko
trūktelėjimais.skiriasikoloritas,
komponavimobūdas:variacijosespal

antanasSamuolis.Baltojiobelis.
1931–1932.vDM
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nėsiu.Jisnetokssvarbus„plačiajai
visuomenei“.

Apie nu si kal ti mus ir baudžia
muo sius u sižen gi mus

bKnaujienosprasidedanuopir
mųjų straipsnių. iki šiol buvome
įpratę, kadkodeksasnustato at
sakomybęužnusikaltimus.Dabar
turėsime įprasti vartoti terminą
nu si kals ta mos vei kos,nesbKatsi
randavisiškainaujabaudžiamojo
nusižengimosąvoka.Taitokianusi
kalstamaveika,užkuriąnumatytas
areštasarbabausmė,nesusijusi
sulaisvėsatėmimu.išesmėsbau
džiamaisiais nusižengimais bus
pripažįstamosveikos,anksčiaulai
kytosadministracinėsteisėspažei
dimaisarbalengvaisnusikaltimais.
Kamtokspakeitimasreikalingas?
Matyt, svarbiausia priežastis ta,
kad taippanaikinamanevisiškai
teisingatvarka,kaiadministracinės
teisėspažeidimaidubliuojanusikal
timusirskiriasivieninuokitųtik
pasekmėmis.Štai,pvz.,ikišiolpati
elementariausiavagystė(neįsibrau
nantįpatalpąirnesantkitųkvali
fikuojančiųaplinkybių)galėjobūti
irnusikaltimas,iradministracinės
teisėspažeidimas.Viskaspriklausė
nuopavogtoturtovertės:iki1MGl
(125lt)ardaugiau.Kitaiptariant,
jeigatvėjekamnorsištraukėtepi
niginę,tainuoto,kiekjojepinigų,
priklausėjūsųatsakomybėspobūdis.
ĮsigaliojusnaujajambK,šiproble
maišnyks.Nepaisantto,pavogėte
124lt99ct,ar125lt10ct,būsite
traukiamas atsakomybėn pagal
bK,turėsiteteisęįgynėją,procese
dalyvausteismasirt.t.skirsistik
bausmė.Reikiapripažinti,kadtokia
tvarkateisingesnė,nespavojingumą
visųpirmalemiaveiksmas,onejo
pasekmė.Pavogti dešimt litųyra
negražu,nepaisantto,kadžmogus,
iškuriopavogėte, turimilijoną ir
trūkumonetnepastebės.

vosduslios,klampios,besamuoliš
kosgyvybės iraistros,kompozicija
išklypusi,nervinga,konerasimenė
vienamesamuoliokūrinyje.
būtųsunkupatikėti,kadsamuolio

dailębūtųimitavęjoamžininkai.Daug
logiškiauspėti,jogvariacijassamuo
liopaveikslųtemakūrėšiuolaikiniai
tapytojai.Jukpriešdvidešimtisme
tųpiligriminėskelionėsposamuolio
vietasbuvoprivalomaneoficialaus
tapytojųugdymodalis.Galbūtpa

veiktasmėgstamodailinin
kokūriniųkoksEugenijus
Varkulevičiussukūrėse
rijąNukryžiuotųjų,oalgė
stankutėvisnepatenkinta
pasiektuįspūdžiukartojo
irkartojonatiurmortąsu
plačialapegėle...studen
tiškidarbai likopamesti
kokioje šaltojepalėpėje,
nesjųautoriuslikimasiš
blaškėpoartimesnius ir
tolimesniuskraštus.Paskui
atsiradokažkastrečiasir
sąmoningaiarnepaskelbė
atradęsnežinomussamuo
lio originalus. išgirdęs
sensacingąžinią,turtingas
tarpukariodailėsaistruo
lisryžosirizikuoti.Darbai
buvonuvalyti,restauruoti
iratsidūrėgretajuosįkvė

pusiošaltinio,liudydami,kadtikrasis
samuolis,kaipir joamžininkaibei
vėlesnigerbėjai,lietuvosvisuomenei
tebėranežinomi.
Kągalimapasakytiapibendrinant?

Gaila,kadpokalbisvykoparodaibai
giantis.Taineišėjoįgeraneipačiam
renginiui,neivisuomenei.Kaikurios
jometuišsakytosnuomonėstikraibū
tųpadėjusiosžiūrovamssusiorientuoti
kasvyksta,kąjiemato,kodėljiems
tairodoma.

v i S U o M e N ė

1esamų irbūsimųbaudžiamosios teisės
specialistų.

antanasSamuolis.Natiurmortassumediniu
arkliuku.1933.ČDM

Kąšvęsimegegužės1ąją?
NaujųjųBaudžiamojoirBaudžiamojo 

procesokodeksųapžvalga

bERNaRDasGailius

Šiųmetųgegužės1ąjąįsigaliosnau
jiejibaudžiamasis(toliau–bK),bau
džiamojoproceso (toliau–bPK) ir
bausmiųvykdymo (toliau–bVK)
kodeksai.Šiedokumentai,supran

tama,labiausiaipaveiks„baudžiau
ninkų“1 ir nusikalstamo amato
meistrųgyvenimą.Kadangišioteksto
skaitytojaitikriausiainebusneivie
ni,neikiti,taibVKplačiauneaptari
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Apie ri bo tą pa kal ti na mu mą

ŠiektiekkitaipnaujajamebKreg
lamentuojamosirbaudžiamosiosatsa
komybėssąlygos.Nusikaltimaiaiškiai
suklasifikuoti įnesunkius,apysun
kius,sunkius ir labaisunkius,aiš
kiauapibrėžtoskaltėsformos,tiksliai
nustatytapriešsavovaliąnugirdyto
arapsvaigintoasmensbaudžiamoji
atsakomybė.Visosšiosnuostatosbuvo
irsenajamebK,jostikpakoreguotos
irpatikslintos,todėlplačiauapiejas
nekalbėsiu.Daugsvarbiautikriausiai
yrapapasakotiapievienąnaujieną
–ribotąpakaltinamumą.Šiatema
baudžiamosios teisėsmokslininkai
diskutuoja jaupalyginti ilgai.Yra
nuomonė,kadtarpdviejųkraštutinių
būsenų:pakaltinamumo(žmogussu
vokiasavoveiksmųreikšmę,pobūdį
beipavojingumąirgalijuosvaldyti)
irnepakaltinamumo(dėlpsichikos
sutrikimųžmogusnesuvokiasavo
veiksmųpavojingumoarbanegalijų
valdyti)esamatarpinės,vadinamos
ribotupakaltinamumu,kaižmogusne
visiškaisuvokiasavoveiksmųreikšmę
arbanevisiškaijuosvaldo.Kartaisnet
teigiama,kaddaugumanuteistųjųturi
vienokiųarkitokiųpsichikossutriki
mųirtodėlyraribotaipakaltinami.
senajamebKribotaspakaltinamumas
įteisintasnebuvo.Kaikurieautoriai
teigė,kad,pavyzdžiui,nužudymą
didžiaisusijaudinusgalimalaikyti
ribotopakaltinamumodaliniuįteisi
nimu2,tačiautaitikpavienisatvejis.
NaujajamebKtokiasąvokaatsiran
da.Tiems,kuriuosteismaspripažins
esantribotaipakaltinamus,busšvel
ninamabausmė,okaikuriaisatvejais
jiebusatleidžiaminuobaudžiamosios
atsakomybės,paskiriantmedicini
nesarkitokiaspoveikiopriemones.
sunkupasakyti,kaipšiąnaujieną
derėtųvertinti.Vienavertus,tailyg
irteigiamanuostata,atskleidžianti
humaniškesnįvalstybėspožiūrįįas
menis,turinčiuspsichikossutrikimų.
Panašiųestiirdaugeliokitųvalstybių

baudžiamuosiuosekodeksuose.Tačiau
niekaipnegaliususilaikytinepasa
kęs,kadpsichikosbūsenas,kaipir
visakita,galimaklasifikuotibegalo.
Galimaišskirtidarkąnorstarppakal
tinamumoirribotopakaltinamumo,
paskui tarpribotopakaltinamumo
irnepakaltinamumo.Kurnorsvis
tiektekssustoti.anksčiauturėjome
dvinaręgradaciją,dabarturėsimetri
narę,tačiauartaitikraigeriau?Juk
juodaugiaugalimybių, juosunkiau
apsispręsti irekspertui, irteisėjui.
Todėlribotaspakaltinamumas–laz
dasudviemgalais.Tačiaušiuometu
taivyraujantispožiūris,todėlgalir
gerai,kadnaujasisbKatsižvelgiaį
naujausiastendencijas.

Apie re a bi li ta ci jos te ori ją

bausmiųsistemoje taippatatsi
randanaujienų.aiškiaijustireabi
litacijos teorijos įtaka.Esminis jos
principasyratas,kadnusikaltėlius
stengiamasinenubausti,opataisyti
irgrąžintiįvisuomenę.Šitendencija
ypačryškiskandinavijosvalstybė
se.KaikuriosnaujojobKnuostatos
rodo,kadirlietuvapamažusekajų
pavyzdžiu.Visiškainaujayra tai,
kadteismasgalėsatleistinuobau
džiamosiosatsakomybėstuoatveju,
kai yra lengvinančių aplinkybių.
Naujienayra iratleidimasnuoat
sakomybėspagal laidavimą.beto,
atsiranda tokia „baudžiamojo po
veikiopriemonių“sąvoka.Taitarsi
bausmėspakaitalastiems,kuriuos
teismasatleidžianuoatsakomybės.
Kaikuriosšiųpriemonių(pvz.,turto
konfiskavimas)ikišiolbuvolaikomos
bausmėmis,tačiauesamairvisiškų
naujovių.Vienajų–įmokaįnukentė
jusiųnuonusikaltimųasmenųfondą.
Kitaganaįdomibaudžiamojopoveikio
priemonė–nemokamidarbai.Tai
savotiškasocialinėpraktika.Nusikal
tusiejiturėsnuo20iki100valandų
dirbtisveikatospriežiūros,globosir
rūpybosarkitosevalstybinėseirne
valstybinėseorganizacijose.Kitaip
tariant,geraisdarbaisbusleidžiama
išpirktikaltę.išpirmožvilgsniotokie

pasikeitimaivertintinilabaiteigia
mai.Galpagaliaupavyksnutraukti
tąužburtąratą,kaižmoguspadaro
nusikaltimą,atliekabausmę, išei
naį laisvę,nerandadarbo,nesyra
teistas,tadavėldaronusikaltimąir
viskasprasidedaišnaujo.Visdėlto
perdėtassusižavėjimasskandina
vijospavyzdžiutaippatgali turėti
skaudžiųpasekmių.Tie,kuriematė
komediją„Chočiuvtiurmu“,puikiai
žinovisusreabilitacijosteorijostrū
kumus.Kalėjimopaskirtisvisdėlto
yrakitanegusanatorijos,irnegerai,
jeišiosįstaigosperdaugsupanašėja.
lietuvai,žinoma,taikolkasnegre
sia,tačiaujukvisadareikiažiūrėti
įpriekį.
Žinoma,yradaugdaugiaupasi

keitimų,pataisymųirpatobulinimų.
Neabejotina,kadgreitulaikubuspa
rašytasbKkomentaras,kuriamebus
išnagrinėtaskiekvienasstraipsnis.

Apie vals ty bės veid ro dį

PereinantpriebKspecialiosios
dalies, t. y.atskirųnusikalstamų
veikųreglamentavimo,norisitrum
paiapžvelgtipačios josstruktūros
pasikeitimus.baudžiamasiskodeksas
–taitarsivalstybėsveidrodis.Pagal
tai,kokietennumatytinusikaltimai
irkaipjieišdėstyti,galimadaugką
sužinotiapiegyvenimątoješalyje.
Pavyzdžiui,italijojedaugproblemų
dėlkorupcijos,todėlirnusikaltimai
valstybėstarnybai–arčiaukodekso
pradžios.Vokietijojetokiųproblemų
nėra,todėlminėtinusikaltimai–bK
pabaigoje.Oštaisovietųsąjunga–
PavlikoMorozovotėvynė,todėlvisų
sovietiniųkodeksųpradžioje–vals
tybiniainusikaltimai.Neišimtis ir
senasislietuvosbK.Naujajameko
dekseviskasšiektiekkeičiasi.Įpirmą
vietąiškeliaminusikaltimaižmoniš
kumui irkaronusikaltimai, toliau
einanusikaltimailietuvosvalstybės
nepriklausomybei, teritorijosvien
tisumuiirkonstitucineisantvarkai,
toliaunusikaltimai irbaudžiamieji
nusižengimaižmogui(pradedantgy
vybeirbaigiantsąžinėslaisve),paskui

2abramavičius,a.;Čepas,a.;Drakšienė
a. irkt.,Baudžiamoji teisė:bendrojidalis,
vilnius:eugrimas,1998,p.192.
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bKnormos,kuriosčiabusaptartos,
yrapakankamaiproblemiškosirtei
kiančiospenoapmąstymams.
Kodeksoautoriaipabandėišspręsti

savižudybėssupagalbaproblemą.iki
šiolbuvotikvienasnusikaltimas–

privedimaspriesavižudybės.Taibu
vovienaiš„mirusių“normų.Įrodyti
tokįnusikaltimąbuvobeveikneįma
noma.Nusižudęsasmuoturėjobūti
kokiunorsbūdupriklausomasnuo
kaltininko(pvz.,būtijopavaldinys,
išlaikytinisarpan.),beto,nusikalti
masturėjopasireikštižiauriuelgesiu.
Kartkarčiaispasigirsdavodiskusijų,
kadgalbūtreikėtųkriminalizuotiir
kurstymąbeipadėjimąnusižudyti.
išteisininkųtokiaisatvejaisneretai
buvogalimaišgirsti,kadsavižudybė
–nenusikaltimas,todėlbendrinin
kavimasnusižudanttaippatnegali
būtinusikalstamas.Tokiopožiūrio
šalininkamsnorisiužmintikitąmįs
lę.sąvadavimastamtikraprasme
galibūtilaikomasbendrininkavimu
užsiimantprostitucija.Tačiaupro
stitucija–nenusikaltimas.Taikaip
galibūtikriminalizuotasbendrinin
kavimas jąvykdant?Grįžtantprie
savižudybėssupagalba,reikiapa
sakyti,kadgalimasirkitaspožiūris
įkurstymąirpadėjimąnusižudyti.
Tai galėtųbūti laikoma specifine

piliečiųrinkimųteisėms,socialinėms
teisėms,nuosavybeiirt.t.Pabaigoje
liekanusikaltimai irbaudžiamieji
nusižengimaikraštoapsaugostarny
bai.liberalesniųpažiūrųmąstytojai
galbūtdarpakritikuosnaująjįbK

teigdami,kadnevairtoliaužmogus
liekamažiausvarbusneguvalstybė.
Kitavertus,žiūrintkonservatyviau,
galimateigti,kadvalstybė,kaipdau
gybėsžmoniųsąjunga,kogero, ir
turėtųbūtiiškeliamaįpirmąvietą,o
josinteresaidažnaigalibūtisvarbes
niužpaskiroasmensporeikius.Juk
grėsmėvalstybėsnepriklausomybei,
teritorijosvientisumuiarkonstitu
cineisantvarkaikartuyrairgrėsmė
jeinekiekvienam,taibentnemažai
daliai jospiliečių.Todėlnusikalsta
mųveikųišdėstymaspagalžmonių,
kuriemskylapavojus,kiekį,kaiptai
padarytanaujajamebK,nėratoks
smerktinas,kaipgalipasirodyti iš
pirmožvilgsnio.

Apie sa vižudy bes ir  
au to mo bi lius

Pamėginkimeapžvelgtikeletąkon
krečiųpasikeitimų,visųnusikaltimų
aptarimąpalikdamibūsimojokomen
taroautoriams.Galtaiirnėrareikš
mingiausipasikeitimai,visdėltotos

nužudymo forma.Matyt,panašios
pozicijoslaikėsiirnaujojobKauto
riai.Vietojeanksčiaubuvusiovieno,
atsiradodunusikaltimai:sukursty
masnusižudytibeiprivedimasprie
savižudybėsirpadėjimasnusižudyti.
Pirmojonusikaltimosudėtyjeatsisa
kytanukentėjusiojopriklausomybės
nuokaltininkopožymioirįtrauktas
papildomasveiksmas–sukurstymas
nusižudyti.išesmėsdabarbusbau
džiamaskiekvienas,kuriskitąžmogų
įkalbės,įtikinsnusižudytiarprives
priesavižudybės„žiauriuarklastin
guelgesiu“.Daugiauproblemųkyla
dėlantrojonusikaltimo–padėjimo
nusižudyti.straipsnissuformuluotas
taip:„Tas,kasbeviltiškaisergančio
žmogausprašymupadėjo jamnu
sižudyti“.Keista irnesuprantama,
kamreikėjo įtrauktitą„beviltiškai
sergantį“.ištikrųjųdažnaipasitai
ko,kadkaiptiktokiemsasmenims
padedamanusižudyti.Tačiau,pvz.,
depresija,kuridažnaibūnasavižu
dybėspriežastis,–anaiptolnebevil
tiškaliga.Taigijeinusiųsitešilkinę
virvelędepresijasergančiaisavotetai
išamerikos,kuri testamentu jums
užrašėmilijoną,labaigalibūti,kad
liksitenenubaustasmilijonierius.
Tačiaujeinupirksitenuodųsenutei,
kenčiančiainuopaskutinėsstadijos
vėžio,jumsgrėskriminalinėbausmė.
Toksreglamentavimasvisiškaine
logiškas.Jukpadėjimasnusižudyti
asmeniui,kuriamdar likovilties,
yradaugpavojingesnis,žiauresnis
irbaisesnisveiksmas.belieka tik
tikėtis,kadšiklaidabuspastebėta
irištaisyta.
Darvienaįdomiiršiektiekkomiška

tema–automobiliovagystėsistorija.
sovietų laikaisbKbuvostraipsnis
apieautomototransportopriemonės
nuvarymą.Jisnustatėatsakomybę
netiekužvagystę,kiekužpasiva
žinėjimą,irbuvovienasišpopulia
riausiųnepilnamečiųnusikaltimų.
atkūrusnepriklausomybęirtaisant
bK,šisstraipsnisbuvopanaikintas
iružautomobiliovagystępradėta
baustibendratvarka.Vėliauseimas
persigalvojoirprilyginoautomobilio

išciklo„Zona“.2000.algimantoaleksandravičiausnuotrauka
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pagrobimąvagysteistambiumastu.
Darpokeliųmetų,matyt,dėlnuola
tiniobaudžiamosiosteisėsspecialistų
įtikinėjimo,šiosnuostatosatsisakyta.
Tačiaupokurio laikoautomobilis
vėlgrįžo įvagystękvalifikuojančių
aplinkybiųdraugiją iršįkartąuž
ėmėvietąbK271ojostraipsnio3oje
dalyjekartusuvagysteišgyvenamo
siospatalpos.Tokiatvarkagaliojair
dabar.NaujajamebKvėlatsisakyta
automobiliokaipkvalifikuojančios
aplinkybės, tačiauirvėlsiūlomajį
grąžinti.Paprastaikalbant,situacija
yramaždaugtokia:politikaižūtbūt
noriišlaikytiišskirtinęautomobilio
padėtį,oteisėsmokslųžinovaiatvirai
tyčiojasi,vartodamitokiusterminus
kaip„kvailystė“ir„nesąmonė“.Reikia
pripažinti,kadpolitikųnusistatymas
šiektieknelogiškas.Pagrindinisau
tomobilio sureikšminimomotyvas
–didėjantisautomobiliųvagysčių
skaičius.sakoma,kadvagys labai
gerai organizuoti, sukuria ištisus
vogimoirgrobiorealizavimotinklus
irt.t.bettokievagysjuknesitenki
navienoautomobilionuvarymu.Jie
„dirba“nuolatos.Todėljiemsgalima
inkriminuotikeletąnusikaltimųirtai
nulemsgriežtesnębausmę.beto,juos
dargalimaapkaltintinusikalstamo
susivienijimoorganizavimuarbada
lyvavimujameirt.t.Žinoma,norint,
kadvagysbūtųnuteistigriežtomis
bausmėmis,reikiaįrodyti,kadjiepa
darėminėtusnusikaltimus.Štaičia
irslypiklausimoesmė.Nusikaltimų
skaičiausdidėjimasdažnaisukelia
„frekenboksindromą“:drausti,baus
ti.Pradedamossiūlytivisgriežtesnės
bausmės,neretaiprabylamairapie
egzekucijųbūtinybę.Toksproblemų
sprendimobūdas,žinoma,labaipato
gus:padaugėjo,pavyzdžiui,vagysčių
–nubrauki„ikiketveriųmetųlaisvės
atėmimo“,parašai„ikiaštuoneriųme
tųlaisvėsatėmimo“,ojeipadaugėja
žmogžudysčių–galimanubraukti
„laisvėsatėmimuikigyvosgalvos“
irparašyti „mirtiesbausmesušau
dant“.Tačiaumokslininkaijausenų
seniausiaitvirtina,kadnebausmės
griežtumas,ojosneišvengiamumas

labiausiaigąsdinanusikaltėlį.To
dėlrašytigalimakąnori,betviskas
priklausonuoto,kaipbusdirbama.
lygiaitaspatirdėlautomobilio.Gali
mataipužrašyti,tačiautainiekone
keičia.Okasatsitiks,jeiautomobilių
vagysnuspręspasirinktikitą„verslo“
sritį?Jukgalimavogtiirjuvelyrinius
dirbinius,menokūrinius,įvairiątech
niką,daugybękitųdaiktų.Kaipyra
pasakęsvienasKonstitucinioTeismo
teisėjas, „teoriškai,pavogtigalima
viską“.betvisko jukneišvardysi.
atrodė,kadnaujasisbKkartąirvi
siemslaikamsišspręsšiąproblemą.
Tačiaugriežtųbausmiųšalininkai
nenorinusileistiirautomobilioisto
rija,matyt,tęsistoliau.

Apie nau jus pa va di ni mus  
ir pa rei gas

Pereinantprieprocesoklausimų,
reikiapasakyti,kadšiojesrityjepasi
keitimųtaippatlabaidaug.Visųjųčia
neįmanomaaptarti,todėlapsiribosiu
bendraapžvalga.
labiausiaikeisis ikiteisminioty

rimostadija.Naujovėjauirpatsjos
pavadinimas:vietojdabaresančio
parengtinio– ikiteisministyrimas.
išnykskvotosirtardymo,okartuir
kvotėjobei tardytojosąvokos.Šios
pareigybėsbussujungtosirvadinsis
garbinguikiteisminiotyrimopareigū
nųvardu.Šiepakeitimai,suprantama,
sukelsnemažųpermainųteisėsaugos
institucijųsistemoje,tačiauproble
mosjaudabarsprendžiamosir,reikia
tikėtis,kad„įstatymosargų“darbas
labainesutriks.
Darvienanaujiena– ikiteismi

nio tyrimo teisėjas. Jo paskirtis,
kalbant labai apibendrintai, bus
prižiūrėti tyrimo teisėtumą.Šiaip
ikiteisminiamtyrimuivadovausirjį
organizuosprokuroras,ovykdysiki
teisminiotyrimopareigūnai.Tačiau
kaikuriuosprokurorosprendimus
tvirtins ikiteisminio tyrimo teisė
jas,beto,jissankcionuosprievartos
priemonių(pvz.,suėmimo)skyrimą,
galėsprisaikdinti irapklausti liu
dytojus, kainebus galimybės ap

klaustijųteisme,nagrinėsskundus
dėlprokuroroirikiteisminiotyrimo
pareigūnųveiksmų.Pažymėtinatai,
kadikiteisminiotyrimoteisėjasnieko
nedaryssavoiniciatyva.Kasnorsįjį
turėskreiptissuprašymu.Kitaipta
riant,minėtasteisėjasfaktiškaiveiks
kaipsavotiškasarbitrastarptyrimą
vykdančiųpareigūnųirkitųprocese
dalyvaujančiųasmenų,visųpirma,
žinoma,įtariamojoirjogynėjų.

Apie gy ny bos tei ses

NaujajamebPKsmarkiaiišplečia
masrungimosiprincipotaikymasiki
teisminiotyrimostadijoje.Žinoma,šia
prasmelietuvaidartoliikidaugelio
bendrosiosteisėssistemosvalstybių
(pvz.,JaV),kuriosevalstybėsparei
gūnaiapskritairūpinasitiktuo,kaip
apkaltintiirnubausti,todėlrenkatik
kaltinančiusįrodymus,visąatsakomy
bėslengvinimoirteisinimodarbąpa
likdamigynėjams.Tačiau,kitavertus,
įsigaliojusnaujajambPK,galutinai
išnyksmarksistinisatspalvisprocese
irnebebusgalimakaipsovietiniuose
vadovėliuosekalbėtiapie„objektyvios
tiesosnustatymąbaudžiamojojebylo
je“.Naujojokodeksoautoriaipasirinko
europietiškąvariantą,kaiikiteisminį
tyrimąvykdantyspareigūnaiaiškina
sivisasaplinkybes,tačiauapiekokį
norsjųobjektyvumąnelabaigalima
kalbėti.Objektyvusbaudžiamajame
proceseyratikteisėjas.irkaltinimo,
irgynybosatstovaiyradaugiauar
mažiausuinteresuoti irtaivisiškai
normalu.
Naikinant sovietinius reliktus,

kartuišplečiamosgynybosgalimybės
ikiteisminiotyrimostadijoje.Gynė
jaisgalėsbūtiadvokataiarba,jųpa
vedimu,advokatųpadėjėjai.Gynėjų
skaičiuskolkasneribojamas,t.y.jų
galimaturėtikieknori.svarbuyra
tai,kadnaujasisbPKišplečiagynėjo
teisęrinktiinformaciją.Vienintelis
apribojimas–negalimanaudotipro
cesiniųprievartospriemonių.Gynėjai
galėsfotografuotiįvykiovietą,kalbė
tissuasmenimisapiejiemsžinomas
aplinkybes(betjokiubūdunevykdyti
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apklausas; jei jumsteksbūtikokio
norsnusikaltimo liudytoju, turėki
tegalvoje,kadadvokatassu jumis
galikalbėtistiktuoatveju,jeipats
sutinkate)irkitaipfiksuotiinforma
ciją.Kolkasneaišku,kiekadvokatai
šiomisgalimybėmisnaudosis.sunku
įsivaizduotikostiumuotąprestižinės
kontorospartnerį, su fotoaparatu
lakstantįpoįvykiovietą.labaitikė
tina,kadtuoatveju,jeigugynėjairo
dysiniciatyvą,seimuitekspagaliau
legalizuotiprivačiątiriamąjąveiklą
irprieadvokatųkontorų,dirbančių
baudžiamosiosteisėssrityje,pradės
kurtiskasnorspanašausįprivačių
detektyvųbiurus.lygiai taippat
galimatikėtis irprivačiųkrimina
listikoslaboratorijųatsiradimo,ku
riųekspertaiteismuoseginčysissu
valstybiniais,norsvisatai,žinoma,
priklausysnuoto,kokįpelnąadvo
katamsnešbaudžiamosiosbylos,o
taisudėtingasklausimas.Trumpai
tariant,kąnorsprognozuotisunku.
Reikiapalauktiirateitisparodys.
svarbuirtai,kadįsigaliojusnauja

jambPK,ištikrųjųbusgalimakalbėti
apielaisvąįrodymųvertinimą.Dekla
ruotasjisbuvoiranksčiau,tačiauvisi
„baudžiauninkai“kaip„Tėvemūsų“
mokydavosi:„liudytojųparodymais,

nukentėjusiojoparodymais,įtariamojo
parodymais,kaltinamojoparodymais,
patikrinimoaktais, telefoniniųpo
kalbiųklausymoprotokolaisirgarso
įrašais,techniniųpriemoniųpanaudo
jimoatliekantoperatyviniusveiksmus
protokolaisirfotografijomis,kinojuos
tomis,vaizdoargarsoįrašais,specia
listoišvada,revizijosaktu,ekspertizės
aktu,daiktiniaisįrodymais,tardymo
beiteismoveiksmųprotokolaisirkito
kiaisdokumentais“.PagalnaująjįbPK
niekopanašausnebus.arkonkreti
informacijayraįrodymas,kiekvienu
atvejuspręs teismas.svarbiausia,
kadjibūtųsusijusisubylairgauta
teisėtai.Taidar labiausustiprins
gynybospozicijas,nesatsiverskelias
advokatamspateiktisavarankiškai
surinktusduomenis.

Apie kal ti ni mo dis kre ci ją

Tamtikrųrungimosiprincipopo
žymiųgalimapastebėtiirprokurorų
veikloje.Pavyzdžiui, taisatvejais,
kaikaltinamasisbusįtariamaspa
daręsvienąarkelisbaudžiamuosius
nusižengimusarbanesunkiusnusi
kaltimusirkartuvienąarkelissun
kiusarlabaisunkiusnusikaltimus,
prokurorasgalėsnutraukti ikiteis

minįtyrimądėllengvesniųjųveikų.
Tai išesmėsyraatmainaprincipo,
paplitusio vėlgi bendrosios teisės
sistemosvalstybėse,kaikaltintojas
visiškai laisvaigaliapsispręsti,dėl
kuriųnusikalstamųveikųpadarymo
jispareikškaltinimą.Kamtekoskai
tytiarthuroHailey„Detektyvą“,tas
galbūtatkreipėdėmesįįsituaciją,kai
policijaturėjoduomenųapiedaugelį
baisiojožudikopadarytųnusikalti
mų,tačiauprokurorėnusprendė,kad
kaltinstikdėlpaskutiniojo,neskitaip
jaigalipritrūktiįrodymųirnepavyks
laimėtibylos.Kažkąpanašausįtvir
tinairnaujasisbPK,tikapribojimų
yradaugiau,nes,kaip jauminėta,
pasirinktaseuropietiškasis „aukso
vidurio“variantas.Kaipjauminėta,
prokurorasgalėsnutrauktityrimątik
dėlbaudžiamųjųnusižengimųarbane
sunkiųnusikaltimų,beto,netiršias
veikasbusprivalomatirti,jeigujomis
buspadarytažalairdėljosatlyginimo
pareikštascivilinisieškinys.
Kitaįdominaujovė–baudžiamojo

įsakymoinstitutas.Taisatvejais,kai
užnusikalstamosveikospadarymąga
lėsbūtiskiriamatikbaudaarbajibus
numatytakaipalternatyvibausmė,
prokuroroprašymuirkaltinamojosu
tikimuteismasgalėspaskirtibausmę
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nenagrinėdamasbylosišesmės.Tai
busdaromasurašantbaudžiamąjįįsa
kymą.išesmėstokiosnuostatos–tai
sutartiestarpkaltinimoirgynybos,
žinomostamepačiameamerikietiška
meprocese,atmaina.Turbūtvisiems
tekomatyti tuos„procesinių“filmų
epizodus,kaipoeilinioposėdžioproku
rorassusistabdokoridoriujeadvokatą
irsako:„siūlaususitarti.Tegujūsų
klientasprisipažįsta,duosimjamdve
jusmetusirpaleisimlygtinai“,arką
norspanašaus.Filmuosedažniausiai
klientasatsisako,nesjisnekaltas,ir
teismasgalųgalejįišteisina,tačiau
tikrovėje,matyt,būnairkitaip.Kaž
kaspanašaus ir subaudžiamuoju
įsakymu.Tikčia taippatnemažai
apribojimų.susitartigalimatikdėl
baudos,beto,teismas,jeigujonuomo
nebylosaplinkybėsnėrapakankamai
aiškios,galinuspręstibyląnagrinėti
bendratvarka.

Apie tei sin gu mą

Galipasirodyti,kadprocesaspa
mažuvirstateisininkųčempionatuir
nukenčiateisingumovykdymas.Tai
nevisiškaitinkamaspožiūris.Tradi
ciškaiyrasusiklosčiusiosdvitiesos
nustatymobylojeformos:inkvizicinis
(kartaisdarvadinamaskaltinimo)ir
rungimosiprocesai.Pirmuojuatveju
teisėjasyrapalygintiaktyvusirtie
sąnustatinėjapatsapklausdamas
liudytojus,apžiūrėdamasdaiktus,o
kartaisnetirpatsieškodamasįrody
mų.savotiškatokioprocesoatmaina
buvosovietinisprocesas,kaiproku
roras,advokatasirteismasturėdavo
vosnevisikartudraugiškaiieškoti
„objektyviostiesos“.Rungimosiproce
sasišesmėsremiasigarsiuposakiu,
kadginčuosegimsta tiesa.Teisėjo
vaidmuo tokiuatvejupasyvus, jis
išklausoabipusesirpriimasprendi
mą.beabejo,vykstaįrodymųtyrimas
teisme,apžiūrimidaiktai, išklau
somiliudytojai, teisėjaikartaisnet
pateikiaklausimųarbapasitikslina
jiemsneaiškiasaplinkybes, tačiau
savoiniciatyvaįrodymųneieško.il
gą laiką inkvizicinisprocesasbuvo

v i S U o M e N ė

būdingaskontinentinės,orungimosi
–bendrosiosteisėssistemosvalsty
bėms.TačiaukontinentinėEuropa
pamažupradėjoperimtirungimosi
principąirdabarjaugalimakalbėti
apiemišrausproceso formavimąsi.
Dažnai teigiama,kad jisvisųpir
mabūdingasskandinavijosšalims,
tačiauirkitoseEuroposvalstybėse
aiškiaimatytijopožymių.Perdaug
nesigilinantįsmulkmenasirskirtu
mustarpįvairiųvalstybiųįstatymų,
galimapasakyti,kadmišrausproceso
metuteisėjasišlaikodidesnįarma
žesnįaktyvumą,gali įsikišti, jeigu
matoakivaizdžiąneteisybę, tačiau
didžiausiasįrodymųrinkimokrūvis
(jokiubūduneįrodinėjimopareiga;ją
baudžiamajameproceseturitikkal
tintojai;gynybateoriškaigalitylėti,
tačiaupaprastaikokiųnorsįrodymų
pateikia)tenkaprokuroramsirad
vokatams.Kažkaspanašausbus ir
lietuvoje,įsigaliojusnaujajambPK.
Teisingumoneturėtųbūtimažiaune
guikišiol,nors„objektyviostiesos“
garantuotinegalėčiau.

Apie liu dy to jus

baigiantnorėtųsipašnekėtikiek
lengvesnetemairaptartikaikuriuos
liudytojųapklausostvarkospasikei
timus.Dvasininkaipagaliaugalės
lengviauatsikvėpti,nesbusįtraukti
įasmenų,kuriųnegalimaapklausti
kaipliudytojų,sąrašą.Nors,pasak
a.a.doc.Rinkevičiaus,„niekastųku
nigųirtaipneliesdavo“,šiaislaikais
įstatymus įprastaužrašinėti, todėl
gerai,kadnaujajamebPKatsirado
tokianuostata.Kitavertus,reikiapri
pažinti,kadminėtassąrašasnelabai
išsamus.Jįdarbūtųgalimapildyti,
įtraukiantgydytojus,psichologusir
kitusasmenis,kuriuosprofesinėetika
verčianeatskleistitamtikrųpaslap
čių.Kaikuriosevalstybėse įtokius
sąrašuspatenkanetirfarmacininkai
beiįvairūssocialiniaidarbuotojai,to
dėlpagrindobijoti,kadasmenų,kurių
negalimaapklaustikaipliudytojų,ka
tegorijųpasidarysperdaug,lietuvai
dartikrainėra.

Darvienaįdominaujiena–liudy
tojųpriesaika.Manau,kaddaugeliui
žmoniųįdomužinotitokiassmulkme
nas,todėlpacituosiuvisąjostekstą:
„Aš,(vardas,pavardė),suvokdamas
savožodžiųprasmę iratsakomybę
už juos,prisiekiusakyti tiktiesąir
niekonenutylėti.TepadedamanDie
vas“.Prisiekti,suprantama,galima
irbepaskutiniojosakinio.Gaila,kad
nebuvosukurtakokiųnorsįspūdin
gesniųceremonijų.Juknorėtųsi,kaip
nekartątekomatytifilmuose,padėti
rankąantbiblijosirpasižadėtisakyti
„tiesą,tiktiesąirniekokita,išskyrus
tiesą“.Jeigukamnorslabainepatin
kabiblija,taigalimarankądėtiant
širdies,kelti įviršųarbasugalvoti
kąnorslabaioriginalaus,pvz.,vie
nojerankojelaikytivalstybėsherbą,
kitoje–vėliavą.Tačiaupanašu,kad
kodeksoautoriai turėjodaugsvar
besniųdarbų,todėldaugfantazijos
irkūrybiniųgaliųpriesaikaineskyrė.
Nepaisantto,reikiatikėtis,kadšiokį
tokįpsichologinįpoveikįliudytojams
jiturės.

Tuonaujųįstatymųapžvalgąnorė
čiauirbaigti.Šiaipjaupasikeitimai
įgera.atsikratėmedarkeletosovie
tiniųreliktų,šįkartąbaudžiamosios
teisėssrityje, iržengėmedarvieną
žingsnį „Europon“.aišku,kodeksų
įsigaliojimas–tikpusėdarbo,darlau
kianemažipasikeitimaiteisėsaugos
institucijoseirsavaimesuprantama,
kadkurį laikąbussumaištis,kils
visokiųnesusipratimųirnesklandu
mų.Tačiaudžiaugtisyradėlko,ypač
jeiguprisiminsime,kadtarpukario
lietuvosteisininkaitaip irnespėjo
parengti savųkodeksų.Visą laiką
galiojoadaptuotiRusijos imperijos
baudžiamasis irbaudžiamojopro
cesostatutai.Kitaiptariant,naujieji
kodeksai,atrodo,yrapirmiejitikrai
lietuviškitokiopobūdžioteisėsaktai
(jeiguneskaičiuosimelDKstatutų,
tačiaujųpobūdisbuvokiekkitoks).
Dabarjaugalimadrąsiaiatsisakyti
švęstitarptautinędarbožmoniųdie
nąirgegužės1ąjąpaskelbtilietuvos
„baudžiauninkų“diena. 
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latviaikartusuestaisnutarėbūti
atsargūs,referendumądėlnarystės
Esnukeldamiįreferendumųsekos
pabaigą:tegupirmiaubalsuojatie,
kuriųviltysgauti teigiamąrezul
tatą–didesnės,galtadairlatvijos
europriešininkainuleisrankas.Tad
latviųreferendumas–rudenį.
Priešdešimtmetį,pradėjęsavokelią

įEuropą,latviaidažnai„verkdavo“,
kadEuropa–vienintelėlatviųviltis...
išlikti.Ne,nesuklestėti,praturtinti
Europąkokiomisnorsvertybėmis,
bettiesiogišlikti.Priimkitemus,nes
mumsbusvisaiblogai–taiprašyta
nevienamesuEuropos integracija
susijusiamedokumente.Dėlsavoiš
likimojokiakitaEskandidatėtokių
nerimoženklųnereiškė.Netirmažes
nėstautosrasdavokokiąnorslabiau
viliojančiąidėjąneitiesiogišlikti.
latvijosnacionaliniai interesai

beipolitiniai tikslai tipiškimažai
demokratineivalstybei.Taiformali
nepriklausomybėiršiaislaikaissvei
kintinaliberalidemokratinėvaldymo
sistema.Darekonominisirsocialinis
kraštoaugimas,kultūrinioidentiteto
beilatviųkalbosišsaugojimas,ojau
vėliau–socialiniosaugumobeigero
vėsdidinimas,latvijostarptautinių
pozicijųstiprinimas.Taiirgiišstrate
giniųdokumentų.Jokiosženklesnės
iniciatyvos, jokiopolitinioavantiū
rizmo,jokios„solopartijos“.Tiesiog
išliktiirbūtikuonorstipiniu...
balyssruogabuvoteisus,kadlat

viaiyrakeistuoliaiirtragiškaijuokin
gi.Taijiedraugesusibūrędainuoja
kokiąnevaliaudiesdainą,vienąkitą
išpusantromilijono,esančiolatvių
repertuare (kiekvienam latviuipo
dainą,vadinasi),taijiežiauriaiko
vojapriešingosebarikadųpusėse

latvija:galasašaroms?

EGiDiJusVaREiKis

radikaliainaikindamivienikitus,
taimanosiesąsolidesniužkaimy
nussavoracionalumuirprotoblai
vumubeidrąsiaissprendimais,tai
verkia, jiemspavydėdami.bepigu
kaimynams.Estaivisiškaiįsigyveno
įsavo,kaipjaunesniųjųsuomiųbro
lių,vaidmenį,lietuviaitapostrategi
niaispartneriaislenkų,kuriuosdar
neseniailaikėdidžiausiaispriešais.
suomiaiirlenkaidirbasavokaimy
nųnaudai,latviamsnedirbaniekas.
YradartokiaŠvedija,tačiaumažai
latvijąbemylinti, tiesiogbendrau
jantitiktodėl,kadirlatvijaireikia
kokionors„vyresniojobrolio“aname
baltijoskrante.Dėlšiospriežasties
latvijaidažnai tampanaudingiau
kalbėtiapiebaltijosvalstybeskaip
tokias,oneapielietuvos,latvijos
irEstijosvalstybespaskirai.anot
Vyriausybėsmemorandumodėlvieno
svarbiausiųEsdokumentųAgenda
2000:„latvijosVyriausybėaiškiaipa
sisakoužglaudesnįbaltijosvalstybių
bendradarbiavimą,nesglaudesnįEs
irbaltijosvalstybių,baltijosvalsty
biųtarpusaviobendradarbiavimąbei
integracijąplatesniameregioniniame
kontekstereikiasuprastikaipviena
laikiusprocesus“.Taigi latviaibijo
liktivieni,jeilietuviaisuestaiskur
norsnueis.bijo,kadsusavodemogra
finėmisiretninėmisproblemomisgali
niekurnespėti,kurnorsnepritapti,
liktiužmiršti.
Geopolitiškaitainiekonauja.lie

tuviaidargaliišaugtiiki
vidutinėsregionovalsty
bės,latvijategali likti
mažavalstybėlė,despe
ratiškaibesiginantinuo
buvusiossRsvaldymo
pasekmiųbeiateinančios

neigiamaivertinamosglobalizacijos.
Tai,kobijojoKazysPakštas,kalbėda
masapielietuvą,šiandienlabaigerai
tinkalatvijai.Jiapsuptatykojančių
negandų,jaisunkiauneikuriainors
kaimynei.
Kaipnuojųapsiginti?Nacionalinio

saugumokoncepcijojeteigiama, jog
nacionalinislatvijossaugumas–tai
valstybės suverenumo, teritorinio
vientisumo,kalbos irnacionalinio
identiteto,demokratiniorežimo,rin
kosekonomikos iržmogausteisių,
viešųjųirindividualiųinteresųsau
gojimas irgynimas.atrodo,nieko
naujairtiesiogniekosiektina–tik
bendrųvakarietiškaivalstybeikurti
reikiamųprielaidųsąrašas.betar
galimažašalisišsisuktiišpadėties,
vientikpuoselėdamademokratiją,
žmogausteisesirlaisvąrinką?Jei
gudalytumevisasnarystėsNaTO
siekiančiasvalstybesįturinčiasdi
delesarmažas,moderniasirmažiau
moderniaskariuomenes,tailatviją
galimapriskirtimažiaumoderniosir
mažoskariuomenėsgrupei.Tokiaka
riuomenėnepakankama,neefektyvi,
ir,reikaluiesant,varguarpadėsianti
išlikti.Politologųteigimu,norslatvi
jairdeklaruojaorientacijąįVakarus,
visišliekaganastiprijosgravitacija
irįRytus.Taiirgigalimapaaiškinti
sovietinepatirtimibeišaliesgeopo
litinepadėtimi, amžinunesveiku
radikalizmuirdesperacija.latvijos
statistikarodo,kadjivislabiautre

čiatarpbaltijosvalstybių
–čiamažiausiosžmonių
pajamos,didžiausikon
trastai tarp turtingųjų
irvargšų,aukščiausios
kainos,labiausiaiišsike
rojusikorupcija.

sugrįžimai į europą
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sugrįžimai į europą

latviai–valstiečiųtauta.Neke
liautojų,prekybininkųirnetnejū
rininkų,norsgeografijagalirleistų
tokiągalimybę.Nelatvijoskaimo
žmonėsbuvotie,kuriesukūrėskan
dinaviškąRygosatmosferą.Taipa
darėpatysskandinavai,vokiečiaiir
kiti,prieškelisšimtmečiusatradę
šiuoskraštusirgaliausiaiparašęjų
istoriją.
arbuvokadataipkaipšiandien,

kai tiekdauglatvijos teritorijoje
gyvenančiųžmoniųkalba... latviš
kai?latvijosmiestaivisadakalbėjo
kitaneivalstiečiųkalba.iršiandien
šešiuoseišseptyniųdidžiųjųmiestų
daugumarusų,o latviųdaugumos
veikiausiaitebūtapertrumpąXXa.
tarpukarį.Tradiciškailatviškadvasia
turėtųbūtiprietopripratusi.Galtos
daugumosjainetaipjauirreikia...
Tiesąsakant, šiandienlatvijoje

tarpruso ir latviosocialiaibeveik
nėrajokioskirtumo–jeiEstijojeru
siškaikalbantibendruomenėgyvena
izoliuotaiirpastebimaiprasčiaunei
estai,latvijojeabibendruomenės
gyvenaintegruotai.Didelėdalislat
vijosekonomikosirbiznioyravietinių
rusųrankose,draugenatūraliaisu
sijusiirsudidžiąjatėvyne.latvijos
„rusakalbiai“ekonomikojepadarėtai,
kaslietuvojenelabaipavykovisai
glorifikuojamajaigerųsantykiųsu
Rusijapolitikai.
Didelėdalisrusųneturilatvijos

pilietybės,tačiauturinemažąįtaką
šaliesgyvenime...latvijojeatsirado
„baltijosruso“idėja,idėjatautybės,
kuriskiriasinuoRusijosruso.bal
tijos rusas– tai rusasvakarietis,
pripažįstantisveikiaumažoslatvijos
neididelėsRusijoskaipvalstybėsver
tybes,norintisprekiautiirbendrauti
suVakarais,gerbiantisvalstietiškos
latvijosįstatymusirpapročius.Jis
balsuojaužlatvijąEsirNaTO,jis
savitaiatliekatai,kąturėjopadary

tiPetrasDidysis–ateinaįEuropą
perlatviją,atsinešdamasslavišką
totoriškądvasią į lėtąvalstietišką
protestantiškąlatvio–daugiauug
rofinoneibalto–mąstyseną.
Nepriklausomoslatvijospiliečiai

lygirišdidūsbeiryžtingi,kuriantys
tautinęvalstybę.Tačiaunuo1991m.
jieverčiamižengtižingsnįpožingsnio
atgal.2002m.tekokeistiįstatymus
irpanaikintireikalavimusvisiems,
dirbantiemsvalstybinėse įstaigose,
laisvaikalbėti latviškai.Taibuvo
padarytaprezidentėsVairosVykės
Freibergos iniciatyva, tačiau,kaip
šnekėta kuluaruose – bendromis
RusijosirEspastangomis.latviams
nelikoniekokitakaipsutikti.GalEs
irRusijosmotyvaiskyrėsi,betgaluti
nisrezultatas–taspats.betlatviams
tainebūtinai išeisneįnaudą.lat
viškumassavaipturėtųatsiskleisti
irEs.bereikaloverkšlenama.Per
pusęmilijonorusiškaikalbančiųžmo
nių–baltijosrusų– ilgainiuitaps
savotiškaislatviaisirbuspriimami
jaukaipvisaisavi.Nepiliečiųpasus
pakeispiliečiųidentifikavimokorte
lės,galjiekalbėslatviškai,galirne,
pagaliau–koksskirtumas...
Praėjusiųmetųrudenįįvykoparla

mentorinkimaiįvadinamąjįaštun
tąjįseimą.Tarpukariolatvijojeviso
labotebuvoketuriseimai,vadinasi,
parlamentiniodarbopraktikojeanie
laikaijaupralenkti.Naujasisprem
jerasEinarasRepšėturikeistųsa
vybių:kartu ircharizmos, irproto,
irkeistoužsispyrimo.Josukurtoji
Naujojo laikopartijapopuliarumo
sąrašųviršūnespasiekėanksčiaunei
buvooficialiaiįkurta.Galtaiištiesų
naujaslaikas–partijabeideologijos
irsulyderiu.bankininkas,kurisžino,
kaiptvarkytipinigus...latvijoskelio
partija,buvęssavitasposovietinės
latvijossimbolis, išpolitiniohori
zontobaigiaišnykti,ateinaNaujasis

laikas,kažkokiapaslaptingaPirmoji
Partijairdaugnepaaiškinamųdaly
kų.Otaijauskambakaipįspėjimas,
kaddemokratijamaivosi–nežinia
kaip,betsimptomiškai.
latviamsreikia įNaTO,reikia į

Europą,reikia įskandinaviją.Rei
kiaten,kurjiejaubuvo,irbuvonet
labiaunei lietuviai,kuriedaugiau
priešinosi„taisyklėms“išVakarų,tuo
tarpulatviaijassėkmingaipriėmė.
Viešosiosnuomonėsapklausos,at

liktosLatvijasFaktilatvijosKrašto
apsaugosministerijosužsakymu,duo
menimis,apie53%gyventojųišdalies
arvisiškairemiaintegracijąįNaTO,
tačiaumaždaugtrečdalisvisuome
nės–atvirkščiaineigiamaižiūri į
latvijossiekįtaptiNaTOnare.apie
14%apklaustųjųpareiškėapskritai
neturįnuomonėsšiuoklausimu.beje,
etniniaiskirtumaiakivaizdūs–pozi
tyviailatvijossiekįtaptiNaTOnare
vertinaapie70%etniniųlatviųirtik
kas trečiasnelatvis,du trečdaliai
latvijospilietybęturinčiųžmoniųir
28%pilietybėsneturinčių.
Kaippagrindinęparamosintegra

cijaipriežastįapie54%nurodė, jog
NaTObūtųvienintelėrealigalimybė
užtikrintilatvijos saugumą.apie
10%pritarė teiginiui, jog „latvija
yramažavalstybė–vienajinegalėtų
apsigintiirišlikti“.Desperacija?beje,
keistasdalykas–dalisasmenų,re
miančiųlatvijosintegracijąįNaTO,
tuopatmetumano,jogtailatvijai
yraperbrangu.Pigiauliktivalstie
čiaissupusantromilijono liaudies
dainų?Tadavėlkasnorsateis,irvėl
reikėsprisitaikyti.
Na,betNaTOjaubeveikyra,Es

ateis.Galantieuropiečiainebalsuos.
Gallietuviųsėkmėsavajamereferen
dumekaipnorsirlatvius„patemps“.
OEuropaibūtųtaipgeraturėtinebe
verkiančiuslatvius,nebesibaiminan
čiusdėlsavonenuspėjamolikimo.
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KNygųMUgė

Asadaus kie nė, Nelėirkt.,Istorijos  
žodynas,Vilnius:Vaga,2003,434p.

VPuistorikųkolektyvinėskūrybos
padaras– totali įvykių, reiškinių,
sąvokų irasmenybiųmakalūzėsu
daugybefaktiniųirredakciniųklaidų,
kainuojanti50lt.išleidiniosužinome,
kąšonųk.reiškiadzimbadzamab
wearkokįuntąbaigėKučma(beje,
lukašenkastraipsniunepagerbtas).
apiebažnyčiąarŠv.Raštąžodynas,
laimė,neinformuoja,nesleidiniote
mųsąrašereligijos istorijos,kitaip
negukino,nėra.Tiesa,aprašomas
JėzusKristus–„knygų[!]irnekrikš
čioniškųautorių [...]duomenimis,
religinisreformatoriusirnaujosreli
gijoskūrėjas“,–nėžodžioapiekilmę,
Mariją,apaštalus,arpagaliauPrisi
kėlimą.Tadmumsgeriausiuatveju
teliekatuščiasaltorius:„krikščionių
religijoje–kunigomaldosvieta ir
mišiųauka“...
Pirkti,skaitytiarkitaipvartoti–

nerekomenduotina.

Nerijus Šepetys

Ba reiss, Her mann, Kaiptaivalgo
ma: 77 iš ma ny mo rei ka lau jan tys pa
tieka lai,išvokiečiųk.vertėMonika
Vosyliūtė,Vilnius:Presvika,2003,84p.

Poligrafinekokybeknyganeprilygs
taįprastiemskulinariniųreceptų(joje
jųirnėra)„albumams“.Taietiketo
knyga.Jos tikslas–keltivalgymo
kultūrą–aktualussavaip.Josiekti
turėtųknygosugdoma„aukštuomenė“,
t.y.prabangiųrestoranųbeirinktinių
valgiųmėgėjas.Tūlasjuogalitapti,
bepilnospiniginėsdarįgijęssraigių
arbulvių,varliųšlauneliųarraugin
tųkopūstųvalgymo„aristokratiškų
manierų“(pvz.,nevalgytibepaliovos).
Groteskiškolėkštumoknygojeapstu.
Tadgalimaskaitytiirkaipšiuolaikinį
Rabelais„naujojožmogaus“vitališko
hedonizmovariantą.

DaliaZabielaitė

Beresnevičius, Gintaras,Imperi
josdarymas:Lietuviškosideologijos
metmenys (EuroposSąjunga irLi
etuvosgeopolitikaXXIa.pirmojoje
pusėje), Vilnius:Vul,2003,76p.

Knyganepalygintiįdomesnėneguat
stumiantis„eurointegracinis“viršelis.
JuozoGirniaussumanytastautinio
charakterioapibūdinimasVyčio ir
Rūpintojėlio įvaizdžiaisčiaaktua
lizuotasšiandienėmisrealijomis.aris
totelinėslogikosgerbėjasrasperdaug
nenuoseklumųirnaratyvoatsišako
jimųtokiainedideleiknygai,betvargu
arginčyspagrindinę jostezę:„Mes
turimeeitiįEuropąbekompleksų“.
Šiaipžmogustiesiogpagalvos–lietu
viubūtinetaipjauneįdomu.

PilypasMikoša

Butėnas, Vladas,CėKa:Keliasį
1988uosius,Vilnius:Gairės,2003,
352p.,iliustr.

autoriussavoatsiminimusvadina
„gyvaisbulvienojais“.Taitiesa–anie
kompartijospriespaudos laikaidar
gyvi likimuosebei atminty, todėl
knygapatiksnevisiemsirdešinėje,
irkairėje.betpradediskaityti– ir
įsitrauki.Rašytojonostalgijapraeičiai
ne tokia didelė, kad pasakojimą
apgaubtųrožinėsidilėsšydu,otaik
liosžmoniųar įvykiųcharakteristi
kosbeislaptasnoraskrimsteltikai
kuriemspersonažamssuteikiakny
gaiintrigos.

VytautasAlišauskas

Graves, Robert,Aš,Klaudijus,iš
anglųk.vertėJolitaadomėnienė,Vil
nius:almalittera,2003,488p.(ser.
Dvidešimtoamžiaus aukso fondas)

istorinisromanas(pasirodęs1934m.),
tariamaTiberijausKlaudijaus(10m.
pr.Kr.–54m.poKr.),romėnųimpe
ratoriaus, autobiografija.Knygos

autorius,žinomaspoetasirfilologas
klasikas,čianetiksužibėjoistorinių
realijųišmanymu,betirsukūrėpa
sakotojoportretą:Klaudijus,silpnos
sveikatos(netinkamaskarybai),rū
muosevisųlaikomaskvailiu,impera
toriškosiosgiminėsatstovasnetik
išliekagyvasaugusto,Tiberijausir
Kaligulosvaldymo,intrigųiržudynių
laikotarpiu,bettampaistoriku,atvi
rai iršmaikščiaipasakojančiuapie
imperijosšlovėsirpakrikimoamžių.
Tikėkimėslietuviškaipasirodysiant
romanotęsinį„KlaudijusirMesalina“
(1935),pasakojantįapieKlaudijaus
valdymometus.

SauliusDrazdauskas

Ha ber mas, Jürgen,Modernybės
fi lo so fi nis dis kur sas, išvokiečiųk.
vertėalfonsasTekorius,Vilnius:alma
littera/alK,2002,429p.

Modernybė (pirmiausia–Kanto
asmenyje)įsteigėsunkiaiįveikiamas
priešpriešastarpdvasiosirgamtos,
teorijos irpraktikos,subjektyvumo
irobjektyvumo,transcendentalumoir
empiriškumo.Taisuvokusijiieškojo
sutaikomosiosgalios,viltisdėdama
įmeną,estetiką,darboprincipą,in
strumentinįprotą,kolvisųankstesnių
savopaieškųprasmęgalutinaisu
vokėaptikusikomunikatyvųjįprotą
(Habermasoasmenyje).Habermasas
užmokasavąsupaprastinimokainą
užpasakojimosklandumą:transcen
dentalumą(kartuirprotą)neleistinai
tapatinasusubjektyvumu,pragma
tizmąiškeliakaipsvarbiausiąproto
veikląpateisinantįramstį.lietuvių
skaitytojui,nemačiusiam„Komuni
katyviosveiklosteorijos“,knygabus
sunkiaiįkandama.

NerijaPutinaitė

Hra bal, Bo hu mil,Pernelygtriukš
mingavienatvė,sudarėiriščekųk.
vertėVytautasVisockas,Vilnius:
strofa,2003,303p.
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Aptariamasknygasparūpina„Akademinėknyga“(Universitetog.4,Vilnius)

Pirmąkartlietuviškaiišleistagar
sausčekųprozininkokūrybosrinktinė.
Hrabalassocializmolaikaisturėjodi
sidentoreputaciją,daugumavėlyvųjų
joapsakymųpirmiausiapasirodydavo
savilaidoje,pagalapysaką„Ypatingai
sekamitraukiniai“pastatytasJir∨ i
Menzeliofilmas1967m.apdovano
tas„Oskaru“.čekaivisadagarsėjo
tragikomiškaišmintim,pasakojama
alinėje.čia,„triukšmingojevienatvė
je“,bendraujamasudraugais,prisime
namaneramiirsykiuidiliškajaunystė
prieškarioprovincijoje,išvienosisto
rijosįkitąmigruojatiepatysveikėjai,
turintystikroviškųbruožų,matauto
riuspasakojapirmiausiaapieartimus
giminaičius,nesibaimindamassavo
liūdnokaironijaįžeistijųatminimą.
Neįtikėtininutikimaisusipinasupra
manytais,praeitiesūkuose pasilikę
„mažieji“žmonės,jokiaisžygdarbiais
nepagarsėję„ketvirtojoluomo“atsto
vai (tramvajausvairuotojas,buvęs
jūreivis,mėsininkė)atgyjasmuklės
pokalbiuose.Kartutaižaismingair
moderniproza,parašytaekspresyvia
kalba,vengiantbetkokiųklišėmis
virtusiųpoetizmų.

ManfredasŽvirgždas

Ilgūnas, Gediminas,Steponas 
Kairys,Vilnius:Vaga,2002,454p.

solidžiosapimtiesirformato,dailiai
apipavidalintairiliustruota,beveik
Jokūbobenečio stiliumiparašyta
knygaapievienąžymiausiųtarpuka
riolietuvoskairiojosparnopolitikų,
tuometinėslietuviųsocialdemokrati
jossielą,atsiprašau,kūną–steponą
Kairį.Kaippaskutiniame„Pabaigos
žodžio“sakinyjeteigiapatsilgūnas:
„Šiknyga–pastangosnušluostyti
laikodulkesnuoKairioatminimo“.
Netenkaabejoti,kadknygosautoriui
sušiuodidžiuliuuždaviniupavyko
susidoroti.Tikkažin,arbeveikvisai
užmiršusistoriografijąirjaibūdingą
kriticizmą,studentaigalėspasakyti:
Giveusbooksgiveuswings?Tačiau

dėltosielotislabaineverta,nesgreta
aničoVileišiųserijosirskiriauskū
rinioapiediplomatąirvisuomenininką
broniųKazįbalutįšisleidinyskiekvi
enojeknygųlentynoje,regis,atrodys
savovietojeirnepriekaištingai.

AlgimantasKasparavičius

Moc kus, An ta nas,Bro liai Juš kos: 
Lietuviųliaudiesdainųrinkėjaiirlei
dėjai,par.stasysskrodenis,Vilnius:
Tytoalba,2003,280p.,1500egz.

Šiuoleidiniugrąžinamasenaskola
tautosakininkui irpedagoguianta
nuiMockui(1918–1995).Disertacijos
(1956)pagrinduparengtasirperrašy
tasleidinys,turėjęsseniaibūtiišleis
tas,tačiauirdabarpravartustauto
sakininkamsirkultūrosistorikams.
Knyganepasirodėlaikuveikiausiai
dėlto,kadautoriusdrįsonepaisyti
Korsakovaldomolietuviųkalbosir
literatūros instituto „tvarkos“,pa
rodė„organizacinįsavarankiškumą“
ir1958m.buvoatleistas išdarbo.
Geraisutvarkyta ir išleistaknyga,
deja,trūkstaMockausbibliografijos,
atskirosJuškųtautosakiniųleidinių
bibliografijos,minimųdainųindek
soirasmenvardžiųbeivietovardžių
rodyklių.

MikasVaicekauskas

NapoleonoarmijosseržantoBurgo
nėsatsiminimai,išprancūzųk.vertė
VitaMalinauskienė,Vilnius:Žara,
2002,238p.,iliustr.

Pėstininkųgvardijosseržantoat
siminimaiapieNapoleonodidžiosios
armijos tragedijąRusijos tyruose,
kuriuosgalimaskaitytiirkaipįtam
poskupinąnuotykiųromaną,irkaip
iškalbingą istorijosšaltinį.Knygai
žaismingožavesiosuteikiaautoriaus
ironiškipastebėjimai, sodrūsben
dražygiųportretai,miestųvaizdai
irgamtosaprašymai,kurievietomis
tokieįtaigūs,kad,regis,galipajusti

„sušalusiosarklienosirkraujoviralo“
skonį.Darkartąįsitikini,kadpoant
kapineistorijosdidybeslypidūžtantys
žmoniųlikimai.

EligijusRaila

Sta niu lis, To mas,Herbasirvarlės,
romanas,Vilnius:lietuvosrašytojų
sąjungosleidykla,2003,223p.

Kaipbūdingadažnamjaunoauto
riausromanui,iršiamekalbasukasi
„apiežmogaus ieškojimus irprara
dimus“,irsukasipirmiausiaįnega
tyviąpusę:atmetamospraturtėjusių
„buržua“taisyklėsirnuostatos,tačiau
savųnepasiūloma.išporomanisto
plunksnosliejasiekspresyvūsirmo
dernūsžodžiai,žaidžiama„pradžios“ir
kūrybosmitologija,tačiautainegelbsti
–romanokompozicijaatrodomechaniš
ka,pasakojimoposūkiai–išvaikštinėti,
oherojųcharakteriaiblankoki.

RimaMalickaitė

Tyszkiewicz:Fotografijųalbumas
/Photographies,įvadinįžodįparašė
sauliusŽukas, įprancūzųk.vertė
irminaKovalčikienė,Vilnius:baltos
lankos,2002,108p.,85fotogr.

Pirmojialbumofotografija–bepa
vadinimo,paskutinioji–bedatos.Kas
gitasherojus,neturintisneivardo,
neigyvenimo–lietuvosvalstiečiai,
žmoniųlikimai,metųlaikaiarvisaga
lislaikas?artikherojuminebuspats
grafasbenedyktasHenrykasTyszkie
wiczius,nematomarankasubtiliai
surežisavęsvisasmizanscenas,rū
pestingaisukarpęsįatskirusepizodus
irbroliųlumičrepriešaušryjetapęs
lietuvos„nejudamokinematografo“
pradininku?Tikpirmasisšio„kine
matografo“kritikasirįvadiniožodžio
autoriussauliusŽukasgalėjoatidžiau
pasidomėti,kuryratoji„tolokainuo
šiandieninėslietuvossienų“esanti
Viala–pagrindinėveiksmovieta.

EligijusRaila

KNygųMUgė
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anaislaikaisVilniujepriešaisŠv.Jono
bažnyčiąstovėjoRadvilųrūmai.Rad
vilosatskilonuoKatalikųbažnyčios,
pasekėKalvinuirtapouoliaisjošali
ninkais.Ypačpasižymėjęskovojesu
katalikųtikyba MikalojusRadvila,
pramintasJuoduoju,Vilniausvai
vada.Persekiojęskatalikus,šmeižęs
kunigus,niekinęsbažnyčias,užpul
dinėdavęsgedulingaseisenasirnet,
norėdamasŠv.Jonobažnyčiąišnie
kinti,įsakęstiesjossienomisversti
krūvasmėšlo,opriešdidžiąsiasduris
pastatytikartuves.
savo rūmuose įtaisėkirchę,ku

riojebuvo laikomoskalvinistųpa
maldos.
KartąDidįjįPenktadienį,kaivisi

katalikaisausaipasninkavo,mari
nosiirsusirinkęŠv.Jonobažnyčioje
prieKristauskarstokarštaimeldėsi,
Radvilosgretimuoserūmuosekėlėdi

užsKLaNDa / aTsKLaNDa

radvilosgaidys
išciklo„vilniauspadavimai“

PalEMONasDRačiula

džiulępuotą,sukvietędaugybęsvečių
bendratikių.
Vynasirmedusupėmistekėjęs,sta

lailinkęnuoįvairiausiosmėsosirkitų
skanėstų.Pliauškimams,juokamsir
dainuškomsgalonebuvę,netrūmų
sienosskambėjusiosnuojų,ošeimi
ninkaiirsvečiaipilvaistrū
kę,pasakodamiįvairiausių
juokųapieKatalikųbažnyčios
apeigasirjųdvasininkus,apie
pasninkusirmaldas.
Tarnaiįnešęsidabriniuose

dubenysekeptąpaukštieną.
buvękurtinių,fazanų,povas
su išskėsta, įvairiausiomis
spalvomismirgančiauode
gairkeptasgaidys,bettaip
meniškaiplunksnomisišda
bintas,kadatrodėlyggyvas
būtų.svečiai sutikęgaidį
sudidžiausiudžiaugsmu

irnegalėjęatsigėrėtivirėjosumanu
mu,irgyręjokulinariniusgabumus.
Vyriausiasvaivadossūnus,taippat
MikalojusRadvila,didžiuodamasis
turįstokįnepaprastąvirėją,gaidžiui
sušukęs:
–sveikinamtave,geradėjau!Matyt,

kadnesikatalikasnėpopieži
ninkas,kadDidįjįPenktadienį
atsidūreiantRadvilųstalo!
Vosspėjus ištarti tuosžo

džius,gaidyssujudėjęspus
dubeny,atsistojęs,suplasnojęs
sparnais,pakėlęsgalvąirvisa
gerklesurikęs:
–Kukariekuū!..
svečiaibegalopersigandę.

Šokęnuostalopriedurų ir
kūrę,kurkasgalėjęs.
TaipLietuvoskalvinistai

išnešiojopopasaulįpaukščių
gripovirusą.ištiesų...juokinga...


