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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 pasidalyti ir buvau prašytas?
Kai per savaitę įsigyvenęs į mokslinės komandiruotės rutiną, kasdien
ius maskvėnų rūpesčius stotyje, metro, gatvėje, parduotuvėje, viešbutyje,
maitinimo 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 suderinimo problemomis.
Viena vertus – totalus buitinis abejingumas, visuotinis (nuo „valdžios“ iki
„vargšų“) nesirūpinimas kaip tvarkytis savo kasdieniame darbo–namų–poilsio
gyvenime, kad jis būtų jaukesnis, darnesnis, saugesnis; kita vertus – į viešąją
erdvę nepaliaujamai plūstantys atsakingų pareigūnų ir paprastų piliečių
rūpesčiai dėl žmonijos, civilizacijos, 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 oficiozinių 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 naktį
Kremliuje prie dokumentų palinkusį tautų vadą ir mokytoją. Būtų neteisin
ga tai laikyti vien anų laikų propagandiniu lozungu, šiandien skaitytinu 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 sąlygą – asmeninį
gyvenimą. Kai jis žmogui nebepriklauso, tampa suvisuomenintas, kolekty
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vizuotas, tada žmogus juo ir nebesirūpins – tai teliks partijos ir vyriausybės rūpesčiu. Užtat
žmogus galės aistringai rūpintis globaliais dalykais – aplink knibždančiais tarptautinio
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 nebuvo 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 sovietinis pilietis – gulago gyventojas, kuriam 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 sovietinės 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, kasdienvis 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 labiaususirūpinęs 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 čečėniukus 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 sugriauti jau išties taikingu keliu pasukusių
čečėnų referenduminę vienybę (Kara Murzos komentaras). 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
civilizacijų karo parodijos kontekste. Civilizacijų, nes skirtumas tarp amerikietiškumo
(ar vakarietiškumo) ir rusiškumo dažnose viešosios erdvės diskusijose apibrėžiamas kaip
vidinis, 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
nebesilaiko 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 1-ąjį kanalą postringavo oficialusis Kremliaus
satyrikas. Triuškinanti 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 (!)
pietų pertraukos. Tai štai – visa tai didžiajai daugumai rusų nėra joks asmeninis rūpestis.
Žinia, biurokratinė 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 teikiančią 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 neįgaliąja, 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 varginančio 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 mongoliškai-slaviškai-sovietiškai nuspalvintos vietinės – iškreiptos,
todėl nebaigtos kurti ir tebeyrančios, – bet labai pasipūtusios vietinės 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 pirmiausia parklupdytų ne
Ameriką, o motinėlę Rusiją, nacionalines atsargas kaupiančią 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 grobikų – 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 8-o dešimtmečio – 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
kolekcijos 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 ministras Gubenko kreipėsi į teismą, o minios jo adeptų mosuoja teisiniais
(pagal Rusijos įstatymus, tokiam grąžinimui reiktų, kad vokiečiai 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 civilizacijų 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 pamėgintų rodyti
padoraus elgesio ženklų, – ar tokiu atveju mes įstengtume ja patikėti?

Maskva–Vilnius, 2003-ųjų Gavėnia
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dienoraštis

Dienoraštis
Eligijus Raila

Kovo 31 d. Doremifasoliasi
sėdo Kiaulė į taksi
užmokėjus tris rublius
nuvažiavo į Šiaulius...
Iš žilos vaikystės nežinomoje galvos kertelėje užsili
kęs kiemo folkloro fragmentas man tapo mnemotiniu
„Baedeker’iu“, iš kurio daugmaž viską įmanu nutuokti
apie sovietinius taksistus ir bemaž nieko – apie ket
virtąjį pagal ūgį Lietuvos miestą. Mokėjau litais ir
važiavau traukiniu „Baltija“, kurio riedėjimas išties
priminė kelionę garlaiviu. Jis be atvangos maurojo, su
pasitenkinimu neleisdamas užmigti pavieniams ryto
keleiviams, kratėsi į šonus, tarsi norėdamas būtinai
apžergti sankasą, priartėjęs prie apsnūdusių miestelių
(tiksliau – miegstelių), imdavo iškrypėliškai purtytis,
o palydovė nuobodulio (ar gelžligės) perkreiptu veidu
buvo tokia bjauri, kad bocmano pypkė, jei čiulptų, būtų
atrodžiusi tobuliausia jos kūno dalimi.
Išlipęs Šiauliuose, pajutau nežinia iš kur atslinkusį
šleikštulį – vadinamąjį „la nausée“. Jis dar labiau sustip
rėjo, kai ant stoties fasado perskaičiau: „Iš šios stoties
1940–1990 m. buvo tremiami
tūkst ančiai krašt iečių ilg ai
kančiai, vargams, mirčiai“.
Perone mane pasitiko pulkai
džiugiai krankiančių varnų,
kurių lizdai iš toli priminė ma
žus miegamuosius barakus.
Pam an iau, kad man e svei
kina tremtinių vėlės. Dabar
supratau, ką patyrė Ciceronas
Kajetoje prieš mirtį.
Bal andžio 1 d. Pirm as is
sut ikt as krašt iet is (tiks
liau – biustas) buvo Povilas
Višinskis, kuris pamaldžiai
nuleidęs akis „Ūkio banko“
fone atrodė lyg atgailaujantis
skolininkas.
Vėliau sutikau tris barzdotus
nykštukus, Vilniaus gatvės
gale gašliai žiūrinčius į apkū
nią pusnuogę moterį su vaiku.
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Tačiau saulės mieste aš nemačiau saulės, o užtai vėjų –
per akis. Viešieji laikrodžiai neveikia (turbūt dėl švie
sos stokos), o žmonės gatvėse ištisai šlamščia zefyrus.
Girdėjau kalbant, kad per dieną statistinis šiaulietis
suryja po pusę kilogramo šitų rausvų ir baltų padarėlių.
Įtariu, kad dėl to mieste taip vėjuota – arba dėl nuola
tinio viešo žiaumojimo, arba dėl to, kad senovės graikų
zephyros – šiltas silpnas vakarų vėjas, tuščiuose Zoknių
angaruose įgaunantis ypatingą atšiaurumą.
Balandžio 3 d. Jeigu manęs kas paklaustų, koks tai
miestas, atsakyčiau nedvejodamas – kiauras. Ne tuščias,
ne skylėtas, bet būtent kiauras. Šiauliai – tai milžiniškas
kiaurasamtis, per Viešpaties malonę numestas į šiaurės
Lietuvos lygumas. Miesto „kiauriškumas“ slypi pačioje
jo prigimtyje. Būdamas kontinentinis miestas, jis stovi
tvirtai įaugęs į plutą, į dirvą, į molį, pripildytas smėli
nės substancijos, pro kurią viskas prasisunkia – oras,
kvapai, laikas, dulkės, mintys – ir kur niekas jokiame
konkrečiame taške neužsilaiko ir neužsibūna, kaip
kad neužsilaiko pasaulyje lietūs, kurie nežinia kur

Zoknių oro uostas. 2002. Aleksandro Ostašenkovo nuotrauka
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dienoraštis

dingsta ar išnyksta, nors ką tik juos regėjai, čiupinėjai,
laižei ir gėrei.
Apskritai vanduo – didžioji Šiaulių drama. Neturėda
mas pašonėje jūros anei marių, neturėdamas upės anei
upelės, neturėdamas žmonių anei bebrų sumeistrauto
tvenkinio, Šiaulių miestas, kaip ir bet kuris dvasią tu
rintis organizmas, nuolatos maištavo prieš savo prigimtį,
siekdamas atsiduoti vandens stichijai ir todėl dar giliau
klimpdamas į žemės rūdą. Tiesa, šis miestas turi Talšos
ežerą, kuris, gudriai slėpdamasis už senųjų kapinių ir
alsuodamas aplinkui tvyrančia mirtimi (užvakar kaip
tik skendo du vaikai), primena prišnerkštą lietuvišką
ašarą. Jame nesimaudoma ir iš jo negeriama, tuo dar
sykį pabrėžiant miesto (ir ežero) bevandeniškumą. Tur
būt dėl to istorijos tėkmėje Šiauliai nuolatos gręžėsi į
Rygą, Liepoją ir Palangą, norėdami patirti jūros bega
lybę, visa apimantį vandens svaigulį, o užėjus sovietų
valdžiai ir jai įsakius svajones apie Baltijos burlaivius
pakeisti skanduotėmis apie Zoknių orlaivius, miestiečiai
pasistatė gigantišką „Šiaulių vandenų“ bokštą (Vasario
16-osios g.), dydžiu pranokstantį net Šiaulių Katedrą.
Ar tik nen um ald om as ir aistr ing as vand ens siek is
nebus tapęs pamatine šiauliečių egzistencijos domi
nante? Šias mano spėliones patvirtino nuostabi žinia
vietiniame laikraštyje apie tai, kaip mažametis įkri
to į puspilnę skalbimo mašiną. Užvis nuostabiausia,
kad jis jokiu būdu nenorėjo iš ten išlipti, tuo smarkiai
papiktindamas skubiai atvykusius vandens stichijos
kariūnus – gaisrininkus.
Tos pačios dienos vakaras. Šiauliai turi naują merą,
kurio pavardė skamba kaip žemaičių girių aidas – Volko
vas. Sėdžiu prie gausiai padengto stalo su keliais Ozolo
centristais, kurie baisiai liūdi dėl komunisto mero, bet
dar baisiau geria. Vienas iš jų galutinai palūžo, kai aš
pasakiau, kad lietuvių liaudies Baltušis buvo ganėtinai
prastas rašytojas, o vėliau visų akyse tarsi užstalės
„Titanikas“ nugrimzdo į šaltienos dubenį, iš kurio jis
tą vakarą nebepakilo.
Kadangi „kiauriškume“ nėra ir negali būti jokio cent
ro, tai todėl Šiauliai yra patogi vieta tarpti Ozolo cen
tristams. Tačiau jų „centras“ – ne integruojantis, ne
buriantis, ne telkiantis miestą į darnią visumą, net ne
išcentruojantis centras, bet „juodosios skylės“ principu
veikiantis centras – viską deformuojantis, iškreipiantis
politikos parametrus ir žmonių perimetrus.
Balandžio 5 d. „Kiauriškumas“ regimas net urba
nistinėje miesto struktūroje. Gali žingsniuoti kiauras
valandas kiemais, į nieką neatsitrenkdamas, niekieno
nevaržomas, nesuprasdamas, ar čia pagrindinė gatvė
išleidžia įvairias asfaltuotas ataugas, ar tos ataugos su
sibėga į vientisą gatvę, kad pasidalijusios įspūdžiais vėl
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galėtų driektis į skirtingas puses pro nežinia kaip susta
tytus namus, kurie, užuot organizavę miesto erdvę, tarsi
susitarę nuosekliai ją ardo; kitaip tariant, toks daiktas
kaip „posesija“ šiame krašte visiškai nežinomas.
Šiauliuose yra dvi makabriškos vietos. Miesto centre
apkėtęs Varpo gatvę stovi stalininės architektūros na
mas, virš kurio it užsilikusi scenovaizdžio detalė kyšo
aktorės Potencijos Pinkauskaitės galva. Po namu va
žiuoja mašinos, o ji kaip pareigingas kelių inspektorius
įdėmiai stebi eismą.
Tačiau pati klaikiausia vieta – slėnis, kur stovi Sau
lės laikrodis. Slėnio viduryje stypso kosminio blizge
sio Šaulio stovyla, kažkodėl nusitaikiusi į Frenkelio
fabriko kaminą; iš vienos pusės slėnį juosia senosios
miesto kapinės, kitoje jis atsiremia į blokinius penkia
aukščius, ir tuomet pamatai, kaip iš jų stogų išauga šv.
Petro ir Povilo katedra, žvilgsnį kreipdama į dangiškąjį
„sacrum“, apačioje palikdama dunksoti šiaulietiškąjį
„profanum“.
Kapinės „kiauros“, iš visų pusių pereinamos, sujauk
tos, sumindytos, o vietomis – nuniokotos. Pro jas veda
tiesiausias kelias į Talšos pakrantę, kur rūpestingi
šiauliečiai stropiai gano savo multiveislinius šunis.
Ant Stasio Šalkauskio kapo aptikau 15 kaštonų. Jeigu
substancija yra talpos daiktas, tai žymiojo filosofo ka
pavietė yra niekas kitas kaip „kaštonínė“.
Šiaulių patriarcho advokato Kazimiero Venclauskio ka
pas – kuklus ir jaukus, malonus ilsėtis, netgi papuoštas
polietileno maišeliu „Junker“.
Tač iau lab iaus iai man e pak er ėj o kap in ių „idėj in is
artumas“ šiuolaikiniam gyvenimui. Vienoje jų vieto
je, netoli Šalkauskio, po sraigto formos kryžiais guli
lietuvių lakūnai – savanoriai. Priešingoje pusėje nuo
stataus kalnelio į juos žvelgia didingas savo paprastumu
antkapis, ant kurio iškalta: „Angelė Regina iš Taliatų
giminės. 1801 m.“ Pasirodo, po sunkiasvoriu, kaukole
pažymėtu akmeniu atgulusi garsi XVIII a. pabaigos
vietinė ragana...
Balandžio 6 d. „Knyga gimsta ne tada, kai ji atsistoja
knygyno vitrinoje, o kai ją perskaito pirmas žmogus“
(Marcinkevičius). Štai tokius dvasinius, biblinės įtam
pos kupinus žodžius atradau „Žiburio“ knygyno lange.
Kažkodėl atėjo baisi mintis: jeigu Marcinkevičius būtų
nežinomas miestas, ar aš norėčiau jį aplankyti?
O jeigu Šiauliai būtų knyga, ar aš norėčiau ją dar sykį
atsiversti?
P.S.
Balandžio 15 d. Sužinojau, kad man lankantis Šiau
liuose miesto teatro aktorius kerėjo Anykščių ragana
Sveta Smertjeva. Tik dabar supratau, kodėl pirmą dieną
stotyje pajutau mirties šleikštulį.
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šiandiena

APIE TRIUŠIŲ LAIKYMĄ UŽ AUSŲ
Vladimiras Laučius

Plutarchas „Biografijose“ aprašo atvejį, kai Julijus Ce
zaris išvydo Romoje prašalaičius, užančiuose laikančius
bei glostančius šunelius ir beždžionėles. Nustebęs Juli
jus Cezaris klausęs: „ar jūsų moterys negimdo vaikų?“
Taip jis norėjęs pabrėžti, jog švelnumas ir meilė yra
skirti ir turi būti dalijami iš prigimties jų alkstančiam
žmogui, o ne sentimentaliai „sužmogintam“ gyvuliui.
Šiandien, regis, pats laikas priminti šio epizodo prasmę,
kadangi žvėrijos žmoginimas ir kartu neišvengiamas
atvirkštinis procesas tampa viešo gyvenimo tikrenybe
ne tik Vakaruose, bet ir Lietuvoje.
Bene iškalbingiausiai šią tikrenybę liudija vadinamųjų
„gyvūnų teisių“ sampratos įsitvirtinimas Vakarų šalyse
bei jose plintąs šių tariamų teisių pripažinimas. Taip Ju
lijų Cezarį piktinusi gerumo perkėla iš jausmo žmogui
į jausmą gyviui tampa ne tik psichologiškai įprasta,
bet ir ideologiškai pagrįsta. Žydrais (berniukas) arba
rožiniais (mergaitė) kaspinais apraišiotas, šeimininkų
ne tik sužmogintas, bet ir sudievintas pudelis su nea
timamomis „teisėmis“ bei šansais laimėti teisme prieš
jų pažeidėjus dabar įkūnija ir teigiamą atsakymą į
Julijaus Cezario klausimą, ir naują – politinę – šios
perversijos pakopą.
Naujoji pakopa sukelia ne tik praktinės elgesio mo
tyvacijos, bet ir teorinio aiškinimosi dėl pamatinių
prielaidų sunkumus. Kad ir kaip šiais laikais būtų grin
džiamos žmogaus teisės, „gyvūnų teises“ tenka grįsti
arba labai panašiai, arba palikti jų kilmę ir prasmę iš
esmės nepaaiškintas, vadinasi, grynai tariamas. Pripa
žinus žmogaus ir gyvūno teisių kilmės analogiją, labai
sumažėtų skirtumas tarp žmogaus ir gyvulio prigimties
suvokimo. Tada tektų arba, pavyzdžiui, atsisakyti krikš
čioniškos („metafizinės“) žmogaus sampratos ir priimti
materialistinę, arba gyvūnams priskirti su teisėmis tie
siogiai sietinus dalykus, kaip antai pareigos ir asmens
orumas. Bet kurios šių galimybių pasirinkimas būtų
labai abejotinas. Aišku, dažniausiai į tokias prieštaras
nė nesigilinama: viešajai opinijai valdyti visai užtenka
Vladimiras Laučius (g. 1972) – Lietuvos teisės universiteto dėstytojas, politologas, Demokratinės politikos instituto
ekspertas.
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įvairių „gyvūnų mylėtojų“ ir „gyvūnų gerovės“ sąjūdžių
skleidžiamos paviršutiniškos propagandos.
Žmogaus ir gyvūno skirtingumus pabrėžiantį mąsty
mą ši propaganda smerkia kaip reakcingą „rūšizmą“.
Rūš izm as (spec ies ism) – pal yg int i nauj a eng iam oj i

„Bitės GSM“ reklama

sąvoka šalia „seksizmo“ ir kitų „-izmų“, kuriais aršiai
manipuliuojama tariant, jog vyras – tas pat, kas moteris,
o triušis – irgi žmogus. Kovoje prieš „rūšizmą“ tam tik
ros sąvokos, kaip antai „išnaudojimas“, dabar pasitaiko
ne rečiau nei marksistinė šio termino vartosena, skirta
darbininko ir darbdavio santykiams nusakyti. „Gyvūnų
teisių“ gynėjų pastangomis tokiose srityse kaip žūklė
karpis, tunas ar kūjagalvis šiandien pretenduoja kone
į tiek pat teisių ir laisvių, kiek jų turi vakarietis žvejys
ar žuvies patiekalo įsigeidęs valgovas. Sunku nepatir
ti įspūdžio, jog „pažangiausiose“ demokratijose žuvys
net nebestimpa: jos „miršta“, ir vargas tam žvejui arba
virėjui, kuris iš grynai kulinarinių paskatų (dėl šviežu
mo) pratęsia ir sunkina jų kančias. Nelabai bestebina,
kad australų filosofas Peteris Singeris, išgarsėjęs euta
nazijos propagavimu, pastaruoju metu itin susirūpino
mikrobų teisėmis!
Lietuvą gyvulių meilės vajus visai neseniai užgriebė
per „triušių teisių“ skandalą. Nors ši istorija daug kam
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kėlė tik juoką, už jos matyti visai nejuokingi ir skaid
rintini reiškiniai. Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į
sveiku protu nelabai suvokiamą šio skandalo pretekstą.
Lietuvos gyvūnų globos draugiją papiktino mobiliojo
telefono ryšio bendrovės „Bitės GSM“ reklama, kurioje
triušiai laikomi už ausų. Draugijos išplatintame pra
nešime rūsčiai perspėta, kad „šitaip laikyti, kilnoti ar
nešti triušius“ esą nepriimtina. Nors, pasak apkaltintos
bendrovės atstovų, su gyvūnais elgtasi pagal daugybę
iš triušių augintojų gautų instrukcijų, „globėjams“ kaž
kaip pavyko įžvelgti pažeistas triušių „teises“, kurios
netruko virsti kone dienos naujiena, įkyriai kartota per
Lietuvos radiją. Taip iš nieko išpūstas burbulas raiškiai
sklandė visuomenės dėmesio akiratyje.
Tai, jog problema buvo sugalvota tuščioje vietoje,
nenusako visos jos esmės. Panašūs bandymai ateityje
veikiausiai kartosis, nes tikėtina, kad juos vis labiau
skat ins dvi reikšm ing os ir kuo tol iau, tuo rimč iau
skaitytis su jomis reikalaujančios aplinkybės. Pirmoji
jų – tai jau iš esmės aptarti psichologiniai ir ideologi
niai gyvūnų „globos“ ir „teisių“ gynimo veiksniai bei
plintantys šio keturkojų mylėjimo vajaus padariniai.
Antroji – tai konjunktūrinis veiksnys, susijęs su būsi
ma Lietuvos naryste ES. Šiai aplinkybei, viena vertus,
yra būdingas tam tikras politinis imperatyvumas, kurį
lemia ES taisyklės ir akinimai įsipareigoti „bendroms
vertybėms“. Kita vertus, Lietuvos narystė ES savaime
suteiktų galimybes kvestionuoti kai kurias privalomas
taisykles ir kelti tam tikrų vertybių bendrumo klausimą.
Kalbant apie ES plačiai reglamentuojamą gyvūnų teisių
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sureikšminimą, vertybinis aspektas tampa ypač svarbus.
Pirmiausia pačioje Lietuvoje apstu daug svarbesnių
problemų nei triušių bei kitų keturkojų ar žvynuotų
padarų „teisės“. Moralės, politikos ir ekonomikos srity
se tikrai nestinga bėdų, į kurias atsižvelgti reikalauja
nuolatos paminamas ir toli gražu ne visados deramai
apginamas asmens orumas. Postringavimai apie ta
riamus nusižengimus triušių teisėms, kai visuomenė
je negerbiamas ir nepaisomas žmogiškumas, dvelkia
veikiau cinizmu ir mizantropija nei rūpestingumu ir
atjauta. Šiuo atžvilgiu tikrai vertėtų pirmiau išsiaiš
kinti, kokiai vertybių hierarchijai mes įsipareigojame,
ir tik po to viešai leistisį triušių laikymo už ausų ar jų
psichinės būsenos subtilybes. Gal tada daugiau dėmesio
skirtume, pavyzdžiui, tam, kokius niekus ir nepadory
bes šiais laikais viešumoje bei žiniasklaidoje verčiami
girdėti ir matyti mūsų vaikai, o ne svarstytume, ką
jaučia reklaminiai triušiai.
Geriau orientuotis vertybių hierarchijoje dera ne tik
Lietuvos vidaus gyvenimo atžvilgiu, bet ir aiškinantis,
kokiu vertybiniu pagrindu kuriamos Europos pilie
čiais norime būti. Jei tai krikščioniška Europa, turime
daug aktyviau dalyvauti diskusijose ir derybose dėl
jos vertybinių pamatų bei remti bendros tikybos šalis,
tokias kaip Lenkija, kurios tai jau daro pabrėždamos
krikščioniškųvertybių svarbą. Tai, kad gyvūnų ar sek
sualiniųmažumų teisių tema labiau girdima, nes šiais
laikais ypač dažnai ir triukšmingai svarstoma, nėra
gerbtina priežastis Lietuvos visuomenei beatodairiškai
ja persisemti.
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ŽVILGSNIS

Belaukiant geros valios
Kęstutis K. Girnius

JAV lengvai laimėjo karą su Iraku. Tre
čiojo pasaulio šalys nepajėgia priešintis
amer ik ieč ių kar in ei gal iai. Niekas
neapgailestauja dėl Sadamo valdžios
paš al in im o, – tikr ai ne irakieč iai.
Bet visuotinis pasitenkinimas dėl jo
nuv ert im o ner eiškia, kad pas aul is
pagerėjo. Norint nuspręsti, ar koks
nors veiksmas pasaulį pasuko į gera,
reikia vertinti ne tik tą veiksmą ar
įvykį, bet ir jį supančią visumą, taip
pat įvairias priežastis ir pasekmes.
Pasaulis, kuriame Jonas linksmas, ge
resnis už tą, kuriame jis nuliūdęs. Bet
jis nėra geresnis, jei Jono džiaugsmą
sukėlė kaimynų nelaimės. Be didesnių
dvejonių būtų galima tvirtinti, kad
pasaulis tapo geresnis, jei Sadamas,
ištiktas staigaus širdies ar sąžinės
priepuolio, būtų pats pasitraukęs iš
valdžios arba ramiai miręs miegoda
mas. Bet Sad am as buv o nuverst as
karu, per kurį žuvo tūkstančiai žmonių
(Irako kariai – irgi žmonės) ir kuris
sukėlė suirutę Irake. Karas įvyko be
tarptautinės bendruomenės pritarimo,
galb ūt sukėl ė pavoj ing ą vien aš al io
veik im o prec ed ent ą, įvar ė pleišt ą
tarp Vakarų demokratijų ir t. t. Tad
norint įvertinti Sadamo nuvertimą,
reikia atsižvelgti į keturias aplinky
bes. Pirma, į patį karą – kiek nuostolių
jis sukėlė. Nemažiau reikšmės turės
ir JAV veiksmai: kaip jos elgsis Irake,
kokie bus jų santykiai su kitomis šio
regiono šalimis, kokiais principais jos
remsis bendraudamos su tarptautine
visuomene ir instituticijomis.
Galima sakyti, kad pradžia neblo
ga, nes kar as buv o trump as, būt a
palyginti mažai aukų ir materialinės
žalos, – nors irakiečiai ir nesukilo prieš
Sadamą, nesutiko amerikiečių karių
su gėlėmis. Kova dėl Bagdado buvo
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trump a ir nes udėt ing a. Rinkt in iai
Respublikos gvardijos daliniai išnyko
be didesnio pasipriešinimo, Sadamo
šalininkai nepavertė Bagdado Stali
ngradu ar Berlynu. Neaišku, ar JAV
karinė persvara, ypač ore, buvo tokia
akivaizdi, kad Irako kariai suprato,
jog priešintis beprasmiška, ar jie tik
nes ir yž o žūt i dėl nekenč iam os val
džios. Vis tiek po trijų savaičių karas
iš esmės buvo baigtas.
Kol kas dar nesuskaičiuota, kiek
žuvo irakiečių civilių ir karių. Veikiau
siai niekada netaps žinoma, kaip ir
nežinoma, kiek žuvo per pirmąjį Persų
įlankos karą. Vieni kareiviai žuvo per
bombardavimą ir buvo vietoje palai
doti, antri tyliai pasitraukė ir grįžo į
namus, treti surado prieglaudą kitur.
JAV, neskaičiuojant kelių išimčių, ne
puolė civilių taikinių. Sparnuotosios
raketos ir kiti „išmintingi“ ginklai bu
vo nepaprastai taiklūs. Vis dėlto civilių
aukų neišvengta. Viena ar kita raketa
nuklydo. Visam gyvenimui atmintin
įsirėžė nuotrauka dvylikos metų Ali
Ismail Abaso, kuris per amerikiečių
antpuolį neteko rankų. Tai skaudus
priminimas, kad generolų vadinamieji
„šalutiniai nuostoliai“ kam nors nepa
prastai brangiai kainuoja. Pabūklai ir
šarvuočiai nepasižymi taiklumu. Be to,
bombardavimas turi savo logiką – jis
nenutraukiamas. Sunaikinus pirminės
ir antrinės svarbos taikinius, į taikiklį
patenka trečiaeiliai objektai. Per pas
kutinę karo savaitę Bagdado elektros
tink lai bei cent rin ė tel ef on ų stot is
smarkiai nukentėjo. Nemažiau žalos
sukėlė vietos gyventojų plėšikavimas,
vandalizmas, pastatų padeginėjimai.
Per savaitę trukusią anarchiją suža
loti kiti infrastruktūros elementai,
taip pat ligoninės, muziejai, kultūros

objektai. Visa tai reikės atstatyti ir
atkurti, nors kai kurios archeologinės
retenybės gal dingo visiems laikams.
Atsakomybė teks JAV – net dėl nuos
tolių, kurių jos nesukėlė.
Bagdadas, Basra ir kai kurie kiti
miestai nukentėjo daugiau, negu tikė
tasi, o Irako valdžia laikėsi santūriau,
negu buvo manyta. Ji
nenaudojo cheminių
ir biologinių ginklų,
nevykdė išdegintos
žemės politikos, ne
surengė krašto nai
kin im o org ij os, ne
susprogd in o naft os
šalt in ių, gam ykl ų,
ne n aik in o t aut os
suk aupt o turt o.
Masinio naikinimo ginklai ne tik
nebuvo naudojami, bet jų amerikie
čiams nepasisekė nė rasti net praėjus
mėnesiui nuo antpuolio pradžios. JAV
kariai, be abejo, greitai ištyrė vietas,
kur, jų manymu, galėjo būti masinio
naikinimo ginklų, bet nieko nerado.
Rasti juos svarbu, nes Irako nugink
lavimas buvo vienas pagrindinių karo
tikslų. Nesuradus ginklų ir nurodytųjų
kiekių (juk šiemet prezidentas Bus
has per metinę ataskaitą tvirtino, jog
Irakas turi 500 tonų cheminių ginklų,
25 000 litrų juodligės sporų ir kt.), būtų
sunku pateisinti karą. Ilgainiui JAV
veikiausiai ras bent dalį šių ginklų,
bet jau dabar aišku, kad Vašingtono
tvirtinimai apie tai buvo pagrįsti ne
neginčijamais žvalgybos duomenimis,
o paprasta dedukcija: Irakas tokių
ginklų turėjo, jis jų nesunaikino, taigi
Irakas turi jų turėti.
Kartais sunku įsivaizduoti, ko siekė
JAV, ryždamosis perimti atsakomybę
už likimą 23 mln. svetimų žmonių, gy
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venančių karų ir ekonominių sankcijų
nualintoje šalyje. Bet šaukštai po pie
tų. JAV jau valdo Iraką. Neaišku, kiek
irakiečiams bus primetama JAV valia,
kiek jiems bus leidžiama spręsti savo
likimą, – ypač jei irakiečiai rinktųsi
ateitį, nesuderinamą su Vašingtono
norais. Kaip JAV reaguotų, jei ne tik
paskiri asmenys pradėtų atkakliai rei
kalauti, kad amerikiečiai kuo greičiau
atitrauktų visus karius iš Irako terito
rijos, kad naftos pramonės valdymas
būtų perleistas irakiečių tarybai? Kas
darytina, jei gyventojai pareikštų norą
suteikti islamui svarbų vaidmenį šalies
politiniame gyvenime, gal Irano pa
vyzdžiu sukuriant teokratinę respub
liką? Demokratija neturi gilių šaknų
islame, o Irako šiitų religinės ben
druomenės gerokai organizuotesnės
ir įtakingesnės negu JAV įsivaizdavo.
Tad šie scenarijai nėra vien teoriniai.
Nors irakiečiai patenkinti nuožmios
Sadamo valdžios nuvertimu, jie ne
linkę laikyti Vašingtono išvaduotoju.
Platūs gyventojų sluoksniai skeptiškai
vertina Vašingtono ketinimus, rodo po
linkį kaltinti jį už tai, ką amerikiečiai
daro, ir už tai, ko jie nedaro.
Sus id ar o įspūd is, kad amer ik ie
čiai rož in ėm is spalv om is pieš ę sa
vo misiją Irake. Esą jie bus laikomi
išv ad uot oj ais, vald žios tarn aut oj ai
ir biurokratai, išskyrus pačius atsa
kingiausius, toliau dirbs savo darbą,
ūkinis gyvenimas plauks įprasta vaga,
dori ir draugiškai nusiteikę irakiečiai
iš amerikiečių išmoks demokratijos
principus ir po kelerių metų perims
šalies valdymą. Vargu ar taip bus.
Tarn aut oj ai nea tė jo į darb ą. Ūkis
visiškai pakrikęs, taip pat ir dėl to,
kad buv o nemažiau cent ral iz uot as
negu Sovietų Sąjungoje. Žlugus vals
tyb ei, ben e vien int el ei prod ukt ų ir
paslaugų tiekėjai bei pirkėjai, iširo
ūkiniai ryšiai. Bet perdėm griežtas
savo valios primetimas nėra vienin
telis pavojus. Neatmestina galimybė,
kad Vašingtonui pritrūks kantrybės ir
kad amerikiečiai pasitrauks iš Irako,
nesukūrę sąlygų taikiam ir pastoviam
gyv en im ui. Bet ger ok ai per ankst i
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prognozuoti ateitį.
Antroji lemiama sritis – JAV san
tykiai su kitomis regiono šalimis. Ar
Vašingtonas gerbs jų suverenumą, ar
mėgins jas priversti šokti pagal JAV
dūdelę? Pirmieji ženklai neramino.
Gynybos ministras Donaldas Rums
feldas ir Bushas pradėjo kaltinti Siriją
suteikus prieglobstį aukštiems Sada
mo valdžios pareigūnams. Užsiminta,
kad Sirija gamina cheminius ginklus.
Ne kart ą pab rėžt a, kad Dam ask as
turi atsižvelgti į „naująją tikrovę“ ir
„naująją aplinką“. Pareiškimai bu
vo gana grasinami, kad net Didžioji
Britanija suskubo pasakyti, kad nėra
kok io nors num at om ų taikin ių są
rašo, kad neketinama pulti Sirijos.
Po savaitės pasikeitė ir Vašingtono
tonas, valstybės sekretorius Collinas
Powellas pranešė vyksiąs į Damaską.
Rumsfeldo ir Busho pastabos sulau
kė tiek daug dėmesio, nes administ
racijai artimuose neokonservatorių
sluoksniuose kurį laiką kalbėta apie
poreikį pertvarkyti regiono politinį
gamtovaizdį, gal net pašalinti JAV
priešiškas ir terorizmą palaikančias
valdžias. Kadangi nė viena arabų šalis
nėra demokratija ir visos vienaip ar
kitaip remia palestiniečius, jos galėtų
tapti sankcijų, spaudimo ir kitų desta
bilizavimo priemonių taikiniais.
Neokonservatoriai nėra visagaliai
Vašingtone. JAV diplomatinė tarnyba,
ypač Powellas, laiko šias neok
 onser
vat or ių užm ač ias prag aišt ing om is.
Britanijos premjeras Blairas ir visos
ES šalys taip pat nepritaria „naujo
sios tikrovės“ šaukliams. Daug kas
priklausys nuo Busho nuostatos pales
tiniečių atžvilgiu. Lig šiol besąlygiškai
rėm ęs agr es yv ią Izr ae l io premj er o
Šarono politiką, Bushas raginamas
pirmenybę suteikti vadinamajam „tai
kos žemėlapiui“, kuris numato suve
renios Palestinos valstybės sukūrimą
2005 m. Bet kokie nuoširdūs žingsniai
šia linkme nuramintų regiono ir kitas
musulmoniškas šalis.
Trečioji sritis – JAV santykiai su
tarptautine bendruomene ir institu
cijomis, ypač JTO. Nereiktų roman

tizuoti tarptautinės bendruomenės.
Gilia prasme ji net neegzistuoja. Tėra
paskiros valstybės, kurios kartais ran
da bendrą kalbą, o kartais nepajėgia
įveikti esminių nesutarimų. JTO yra
netobulas kūrinys. Per Šaltąjį karą
Saugumo Taryba iš esmės buvo propa
gandos ir agitacijos skyrius. Pasaulio
lik im ą lem iant ys sprend im ai buv o
daromi kitur – Baltuosiuose Rūmuose
ir Kremliuje. Bet nepaisant visų JTO
trūkumų, nėra kito panašios apimties
forumo, kuris leidžia sureguliuoti tiek
daug konfliktų, suteikti rėmus disku
sijoms ir deryboms.
Irak o konf likt e tarpt aut in ė ben
druomenė buvo bejėgė dėl paprastos
priežasties – daugelis JAV sąjungi
ninkių, ne tik Prancūzija ir Vokietija,
nepritarė antpuoliui prieš Iraką. Pa
našiomis aplinkybėmis bet kuri šalis,
išskyrus JAV, būtų buvusi priversta
nusileisti kitų nuomonei. Įvairiai aiš
kinamos nesutarimo priežastys. Esą
Prancūzija ir Rusija pakišo koją JAV,
gindamos savo ūkinius interesus, nors
buvo galima numatyti, kad JAV puls
ir po karo diktuos sąlygas Irake, tad
veiksm ing iaus ias būd as užt ikr int i
savo ūkinius interesus – laimėti JAV
malonę, o ne užsitraukti jų rūstybę.
Bet siauri interesai vargu ar nulėmė
Kanados, Meksikos ir kitų šalių nuo
statas. Kad ir kaip būtų, JAV nepaisė
kitų šalių nuomonės ir okupavo Iraką.
Perg al ė gal i sus tipr int i vien aš alės
pol it ik os rėmėj us, kur ie argum en
tuos, jog JAV negali leisti doroviškai
atsilikusioms šalims, kaip Rusija ir
Kin ij a, arb a ištižusioms „sen os ios
Europos“ valstybėms vetuoti JAV po
litiką. Jau pastebimos tokio mąstymo
užuomazgos. Neketinama leisti JTO
ginklų inspektoriams tęsti savo dar
bą, ketinama smarkiai apriboti JTO
vaidm en į vald ant Iraką, dar om os
užuominos, kad greit nebus atleista
Prancūzijai už jos priešiškumą karui.
Tokia nuostata būtų trumparegiška.
Kadaise Winstonas Churchillis sakė,
kad kare reikia ryžto, pergalėje – di
džiadvasiškumo, taikoje – geros valios.
Jis neklydo.
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tema: marcinkevičiaus fenomenas

Justino Marcinkevičiaus darna
Pašnekesys „Naujojo Židinio-Aidų“ redakcijoje

Vytautas Ališauskas: Norėčiau, kad iš pradžių kiekvie
nas mūsų trumpai apibūdintų Marcinkevičiaus įvaizdį
Lietuvos kultūros prasmių kontekste.
Eligijus Raila: Marcinkevičiaus kūryba yra neskai
tančios visuomenės simbolis. Galėčiau šią mintį kiek
išskleisti. Labiausiai mane jaudina ar domina Mar
cinkevičiaus fenomenas jau laisvoje Lietuvoje. Štai ta
neskaitanti visuomenė – aišku, mokanti rašyti, dėlioti
raides, netgi ir kurti – prarado gebėjimą apskritai skai
tyti literatūrą, ir jai Marcinkevičius buvo tarsi gelbėji
mosi ratas. Čia, įtariu, esama gilių psichologinių dalykų,
kodėl daugelis žino tik tą autorių ir traktuoja jį kaip
pagrindinę literatūros versmę. Bet veikiausiai esama
baimės skaityti kokią kitą literatūrą, užplūdusią Lietuvą
per paskutinius 10 metų (net profesionalai, literatūros
kritikai sunkiai atskiria, kas yra kas). Žmogus tarsi
pajunta, kad galbūt atradęs kitą autorių, kitą rašytoją
supras, jog visa tai, ką jis skaitė prieš tai – turiu galvoje
Marcinkevičiaus kūrybą, – jog tai buvo vis dėlto iliuzija.
Mano nuomone, Marcinkevičius yra didelis iliuzionistas,
o cirko meną daugelis mėgsta.
V. A.: Ar turi galvoje, kad toks jo įvaizdžio pastovumas
tarsi teikia žmonėms saugumo jausmą?
E. R.: Būtent. Iš tiesų keičiasi sistemos ar netgi so
cialinės struktūros, tačiau jie jaučiasi tarsi kokiame
užantyje, didelio poeto užantyje, saugiai ir ramiai. Tie
patys įvaizdžiai, atpažįstamas gyvenimas, o atpažinti
visada saugu, nes nebūtina mestis į nežinomą srautą ir
nežinia ko laukti. Atsiranda daug autorių, krūva kny
gų, kai kam net negirdėtų. Reikia mokėti atsirinkti.
Aš pats jaučiu, kaip sunku atsirinkti, nes esu baigęs
sovietinę mokyklą. Ten nemokė žmogaus atrinkti geros
literatūros nuo prastos.
Valentinas Sventickas: Justino Marcinkevičiaus kū
Pokalbis įvyko „Naujojo Židinio-Aidų“ redakcijoje š. m.
balandžio 16 d. Dalyvavo Eligijus Raila, Pranas Morkus, Valentinas Sventickas, Julius Sasnauskas OFM, moderavo Vytautas
Ališauskas.
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ryba ir asmenybė visai neblogai harmonizuoja. Čia yra
tas atvejis, kai skelbiamieji principai, nuostatos ir pats
gyvenimo būdas yra gana darnūs. Dabar, reaguodamas
į čia pasakytus žodžius, sakyčiau, kad reikia gretinti,
žiūrėti labai realistiškai, – „neskaitančios visuomenės
rašytojas“... Jeigu bandytume žiūrėti, kas iš dabarti
nių Lietuvos rašytojų yra labiausiai skaitomas, tai,
ko gero, dažniausias atsakymas ir būtų, kad Justinas
Marcinkevičius. Galėtume operuoti ir knygų gausa, ir
tiražais, ir poreikiu perleisti tas knygas. Na, nekalbė
kime apie sovietmetį, kai išeina „Vienintelė žemė“ 50
tūkst. egzempliorių tiražu, bet galime kalbėti ir apie
šiuos laikus, kai „Carmina minora“ arba „Žingsnį“ rei
kia kartoti, nes išpirkta...
V. A.: Turbūt kalbėtojas prieš jus tą ir turėjo galvoje –
kad Marcinkevičius atpažįstamas, skaitomas, dėl to jis
ir yra poetas par excellence. Jis pripažįstamas.
V. S.: Suprantu. Dabar – jei mėgintume trumpiausio
mis frazėmis įvardyti Justino Marcinkevičiaus fenome
ną. Tai vienas tų rašytojų, kurių balsu lyg ir prabyla
tauta. Tai gal labai skambus posakis, bet kalbu apie
tuos atvejus, kai žmonėms atrodo, kad štai pasakyti jų
lūkesčiai, jų pojūčiai, ir pasakyti gražiai, laiku, anksčiau,
negu šiaip žmonės sugebėjo tai įvardyti. Žodžiai, kurie
įsirėžia į žmogaus sąmonę, ateina į frazeologiją, ir tai,
mano supratimu, yra vienas svarbesnių šio fenomeno
dalykų, kuriuos sunkoka būtų nutylėti. Turbūt svarbi
detalė čia būtų jo eilėraščiai, parašyti šeštame dešimt
metyje ar kiek vėliau. Žmonės dainuoja juos kaip liaudies
dainas, ir kai pasakai, kad tai Justino Marcinkevičiaus
eilėraštis, sakoma, kad taip negali būti. Sudedamoji šio
fenomeno dalis būtų ryšys su senąja liaudies daina. Šis
ryšys buvo iš pradžių – siečiau jį su pačiu lietuviškumu,
tautos išsaugojimu, auginimu, puoselėjimu. Sakyčiau,
tai yra ne tik literatūra, nes suformuoja tam tikrą vi
suomeninio gyvenimo reiškinį, kai rašantis žmogus,
neturėdamas jokių ministerijų ar pan., kuria visuome
nę, ką nors daro jos ateičiai, žmonių sąmonei. Tai viena
svarbesnių šio fenomeno apraiškų.
Pranas Morkus: Kalbama, kad restorano klientas

155

Pašnekesys „Naujojo Židinio-Aidų“ redakcijoje

visada teisus. Jeigu valgančiajam kas nors neskanu,
tai jis, o ne virėjas teisus. Manau, kad ir knygos skai
tytojas visada teisus. Jei knyga jam patinka, tai ar dera
priekaištauti, kad jis skaito ją, o ne ką nors kita? Jeigu
traktuosime literatūros kūrinį kaip tam tikrą skausmą
malšinantį vaistą, bus pravartu prisiminti neseną isto
riją. Didžiausi medicinos stebuklai, stebuklingi nepa
gydomų ligų išgijimai įvykdavo ne kokiose brangiose
ligoninėse, o Auschwitze, Dachau, Gulago lageriuose.
Kodėl? Jokių ypatingų vaistų ten nebuvo, nebuvo nė in
strumentų. Gydydavo tai, jog prie ligonio lovos prisėdęs
ir jį užkalbinęs kitas žmogus, nemušantis, nelinkintis
bloga, nekankinantis, priešingai – bandantis apmalšinti
kančias, dažnai lemdavo visišką pasveikimą. Yra pa
grindo patikėti, kad Marcinkevičiaus raštai tam, kuris
juos atsiversdavo, suteikdavo paguodą.
Justino Marcinkevičiaus fenomenas – visuomenės de
formacijų apraiška. Juo labiau visuomenei šiandien labai
lengva su tuo žmogumi ir jo kūryba identifikuotis.
Julius Sasnauskas: Man Marcinkevičiaus fenome
nas – kiek aš teišmanau apie literatūrą – neatskiriamas
nuo to, kas apskritai vyko su rašytojais tarybų valdžios
metais. Tai kultūros žmonių, inteligentijos dalis, ku
rią labiausiai buvo stengiamasi patraukti į savo pusę,
palaužti ar papirkti, paversti atvirais ir neatvirais
režimo trubadūrais. Pastebėjau, kad lietuviams, gal
būt ir kitoms tautoms, būdingas noras – turbūt dėl
to, kad mūsų literatūra vėlyva – matyti rašytoją kaip

ypatingos sielos žmogų, pranašą, karvedį, giliau ir pla
čiau matantį, kalbantį tautos vardu. Tai buvo puikiai
pastebima jau Nepriklausomoje Lietuvoje, ir sovietų
režimas sumaniai pasinaudojo šiuo tautos poreikiu.
Režimui buvo labai svarbu demonstruoti, kad rašyto
jai, tie ypatingos sielos žmonės, yra kartu su tarybų
valdžia. Ir Marcinkevičiui buvo skirta atlikti tą patį
vaidmenį. Tiesa, jam jau nereikėjo eiliuoti apie Staliną
ar „liaudies gynėjus“, situac ija buvo kita. Jam netgi lei
do pasakyti daugiau negu kitiems, nes tai talentas. Jis
galėjo imtis temų, kurios šiaip jau buvo draudžiamos
– Katedra, Mindaugas, lietuviškos tradicijos, tėvynės
meilė. Visa tai sėkmingai kūrė Marcinkevičiaus kaip
pranašo ar „tautos sąžinės“ mitą visuomenės akyse.
Kita vertus, jis atitiko daugumos nuostatas, rodė pri
sitaikymo, susigyvenimo su režimu būtinybę, galimybę
puoselėti kažkokį „lietuviškai tarybinį“ patriotizmą,
kuris ir valdžiai priimtinas, ir žmonėms patrauklus,
nepavojingas. Šia prasme jo fenomenas toks pat kaip
ir Algirdo Mykolo Brazausko, nes daugelis jame mato
savo pozicijos atspindį, savo gyvenimo būdo sovietiniu
laikotarpiu pateisinimą. Kita vertus, man atrodo čia yra
šiek tiek panašu ir į kun. Mikutavičiaus fenomeną. Jis
iš sakyklos kartais pažerdavo abrų kadabrų, o klausy
tojams rodėsi, jog tai dvasingumo viršūnė.
Marcinkevičius, kaip ir absoliuti dauguma kitų tary
binių rašytojų, be jokios atgailos, be jokio atsiprašymo
peršoko į trispalvių jūrą, tarsi viskas būtų savaime
suprantama. Monsinjoro Vasiliausko asmens artumo
je buvo galimybė pasakyti „Esu
kaltas“, bet to neįvyko. Ne vie
nam Marcinkevičiui. Pasikliauta
talentu ir mito jėga, o ne atsiver
timu. Manau, kad tai palengvino
daugeliui buvusių funkcionierių
išs iv erst i kail į ir vėl ats id urt i
valdžioje. Mane kitados jaudino
jo baladžių poema „Devyni bro
liai“, atrodė, štai poetas, kuris
kalba tiesą apie pokarį. Bet dabar
matau, jog ne visai taip. Ar ne iš
ten tas paplitęs tvirtinimas, jog
ir vieni, ir kiti buvo teisūs, jog
apskritai nėra ribos tarp nusikal
timo ir žygdarbio, tarp išdavystės
ir ištikimybės? Be to, tos frazės
apie Bažnyčią, kuri išmokė lietu
vį nuolankumo. Visi tie dalykai
sulindo į pasąmonę...

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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E. R.: Aš pacituosiu iš atmin
ties: „Aš kalt in u vis us vis us,
visus, išmokiusius lietuvį nuo
lankumo, pirmoj eilėj aš kaltinu
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bažnyčią, nes ji išmokė žmogų atsiklaupti, o atsiklaupus
galima tik mirti, bet ne kovoti“.
V. A.: Marcinkevičius, jei imsime jį kaip visumą, buvo
vienas talentingiausių, vienas rafinuočiausių sovietinės
ideologijos skleidėjų. Puikiai atsimenu, kokį įspūdį vai
kystėje man padarė „Pušis, kuri juokėsi“: kokią savaitę
buvau beveik patikėjęs, kad viskas yra taip, kaip ten
rašoma. Kad reikia sugebėti prisitaikyti prie sovietų
valdžios ir kad tada galima gudriai išlikti, ir mes visi,
būdami labai gudrūs, galų gale ką nors nuveiksime
Lietuvos labui. Tada, tiesa, buvau, regis, penktoje kla
sėje. Paskui man lygiai taip pat kalbėjo KGB – dabar
jau pulkininkas, tuo metu majoras – jau buvau baigęs
aukštąją mokyklą. Sako: „Vytautai, juk mes turime visi
tą patį tikslą. Tik, matai, disidentai ir klerikalai ban
do mums sutrukdyti. Maskva gi nedurna, su ja reikia
gudriai elgtis. Jeigu tokie, kaip Svarinskas, Terleckas
toliausiautės, tai tik sužlugdys visą mūsų žaidimą“.
Kai „tauta“, šiuo atveju vadinamosios visos „megz
tosios beretės“, „tremtiniai, kaliniai ir kankiniai“, dar
neseniai kūlė kiekvieną žmogų, įtartą kokiu nors ryšiu su
sovietais, ta pati Lietuva, pradedant ultradešiniaisiais
patriotais ir baigiant patriotine kairiąja puse, visiškai
akceptavo Marcinkevičių, iškėlė kaip tautinį didvyrį,
ir niekas jam nei prikišo, nei prašė pasiaiškinimų, nei
reikalavo atgailos už tokius propagandinius ir, mano
įsitikinimu, daug žalos padariusius veikalus. Tad kur
yra paslaptis? Kodėl Marcinkevičiaus likimas kitoks?
Tad kodėl niekas taip nesielgė su Marcinkevičiumi,
kaip jums atrodo? Mane tai domina kaip visuomeninis
kultūrinis fenomenas.
P. M.: Mylima ne už dorybes, o už silpnumą bei ydas –
ir regimas, ir slaptas.
J. S.: Tai prisiminkime pirmąjį mitingą Vingio par
ke. „Kraujo taures“ ir dar nežinau ką. Kaip įmanoma
vieną dieną stovėti partijos tribūnoje, kitą – Sąjūdžio.
Viskas buvo normalu. O tremtiniai? Dauguma jų visus
tuos metus tylėjo. Aš pažįstu tremtinių vaikų, kurie
nežinojo, kad jų tėvai buvo tremtiniai. Ir „megztosios
beretės“ išlindo ant tos pačios bangos.
V. S.: Man pasirodė, jūsų klausantis, jog tai yra kokia
bėda, kad yra Marcinkevičius. Lyg ir būtų buvę geriau,
kad jo nebūtų, kad nebūtų buvę apskritai mūsų gyveni
mo tais laikais. Mes tarsi užmirštame, kad buvo pasi
rinkimas: arba tu eini minimalaus prisitaikymo keliu
ir randi būdą jei ne viską viešai pasakyti, ką tu galvoji,
tai bent užsiminti, prasitarti, sukurti meninį vaizdinį,
iš kurio, tave skaitydami arba tave girdėdami, bent nu
jaus, ką tu čia nori pasakyti. Tai jeigu jums atrodo, jog
tai bėda, kad yra Marcinkevičius, kad jis rašė...
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V. A.: Aš turbūt per daug agresyviai suformulavau
klausimą. Palyginkime Marcinkevičiaus likimą ir Mie
želaičio likimą. Mieželaitis, mano įsitikinimu, buvo ne
paprastai inovatyvus ir lietuvių poezijos atnaujinimui
turėjo turbūt milžinišką reikšmę. Ir štai Mieželaitis buvo
perbrauktas ir nurašytas. O Mieželaitis tikrai nebuvo
daug daugiau kaip nors nusikaltęs negu Marcinkevičius.
Man įdomu, kodėl taip atsitiko. Aš nesakau, kad geriau
būtų Marcinkevičius buvęs ar nebuvęs, bet ne kas kitas,
o jis parašė „Šiandieninį Leniną“.
V. S.: Nė vienas iš jų nėra nusikaltęs. Nė vienas teis
mas jų nenuteisė. Dėl „Šiandieninio Lenino“ ciklo šian
dien viskas taip aišku, kad net aiškintis nereikia. Galime
palyginti su tuo laikotarpiu, kai net 1989 m. LSSR Aukš
čiausiajai Tarybai ir mūsų delegacijai Maskvoje reikėjo
priminti Lenino mintis apie tautų apsisprendimo teisę
ir kitus dalykus. Turime prisiminti tą laiką ir matyti,
kad kultūra ir kartais politika Lenino pavarde operavo
ją priešindamos dogmatizmui, stalinizmui, kažkokiam
sustingimui ir t. t. Žinoma, kad, šiandienėmis akimis
į visa tai žiūrint, – ką mes čia gera galime dabar pa
sakyti? Žinoma, kad, tokio tipo kūrinių turint, tu turi
didesnę laisvę sakyti tai, ko kitam neleistų sakyti, ką
sustabdytų cenzūra, kiti kontrolės mechanizmai, ir
nematau čia ko nors sudėtinga.
V. A.: Bet aš kalbu apie visuomenės „teismą“. Mie
želaitis buvo visuomenės nuteistas. Marcinkevičiumi
nebuvo nė vieną minutę suabejota.
P. M.: Paminėjote pavardę, kurią čia derėtų priminti.
Jūs turbūt skaitėte „Šiaurės Atėnuose“ Mieželaičio die
noraščius. Niūrus, juodas demoralizacijos dokumentas.
Ten dažnokai minimas išdavikas M. Tas M. yra Mar
cinkevičius. Išeitų, kad Marcinkevičius yra kalamas
ir iš kairės, ir iš dešinės, tik ar galėtų būti vienu metu
teisios abi pusės?
V. A.: Negi nori pasakyti, kad Marcinkevičius sąmo
ningai apdainavo Leniną tam, kad paskui galėtų gražiai
rašyti apie Lietuvos lemtį?
P. M.: Nežinau, bet jeigu ir taip, tai kas iš to?
V. A.: Bet tai yra patys geriausi eilėraščiai apie Leni
ną lietuvių literatūroje. Tai faktas. Taip gerai daugiau
niekas neparašė.
P. M.: Man, pavyzdžiui, tie Montvilos plakatėliai apie
Leniną yra geresni, organiškesni. Teroristo susižavėji
mas kitu teroristu...
V. S.: Suprantate, mes čia dabar kalbėdamiesi ištrauk
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sime visas juodas kortas: ką jis pasakė apie Bažnyčią,
kad parašė apie Leniną, dar ką nors. Ir tada paban
dykime atsakyti į klausimą: kodėl per minėtąmitingą
Vingio parke ar per pirmąjį Sąjūdžio suvažiavimą (buvo
jį pradedantis žmogus) ten sėdintiems atrodė, kad čia
viskas natūralu. Kodėl šitas žmogus tiko?
V. A.: Mano klausimas toks ir buvo.
V. S.: Turbūt galėtume manyti, kad ir Marcinkevičiaus
kūryboje, ir elgesy, ir nuostatose, bendravime su žmonė
mis buvo gana aiškiai nujaučiama judėjimo kryptis. Ir
tada visiems viskas atrodė labai natūralu: ji aiškesnė ar
mažiau aiški, tiesesnė, ar slapčiau išsakyta, – vis dėlto
buvo nujaučiama. Prisiminkime Viktorijos Daujotytės
formuluotę: nelaisvos visuomenės laisvė. Laisvės bal
sas, lietuviškumo balsas, įsitikinimas, kad Lietuva bus
valstybė (per istorines poetines dramas), – visa tai buvo.
Įeina žmonės, būdavo, iš tada dar Lenino prospekto į
Dramos teatrą, kuriame eina spektaklis „Mindaugas“
ar „Mažvydas“, skanduoja žodį „Lietuva“, išeina į tą patį
prospektą ir įsivaizduoja, kad jie dalyvavo patriotinėje
akcijoje. Ar stiprus tas kūrinys, ar silpnesnis, ar sutarta
su istorine tiesa istoriko žvilgsniu, ar ne, bet visa tai
buvo pasakyta ir tai paveikė žmones.
E. R.: Pritardamas ponui Sventickui ir ponui Morkui,
norėčiau pratęsti pokalbį pridurdamas: jūs kalbėjote
ir apie minios visus vadinamuosius skandavimus. Ir
tauta, ir Lietuva – labai skambūs žodžiai. Bet kodėl
tiek žmonių tai pritraukia? Tokiu atveju, ar nebūtų
galima prilyginti, nors tai gal vėlgi nuskambės gana
grubiai. Marcinkevičiaus poezija iš tiesų yra tokios
pat vertės – turiu galvoje populiarumo prasme – kaip
kokie horoskopai ar „Vakaro žinios“. Visi horoskopus
skaito, ir netgi didieji skeptikai kartkartėmis juos at
siverčia. Ir šia prasme, dabar jau atsakydamas į Vyto
klausimą dėl žmonių, kurie, tarsi nieko nebūtų buvę,
ir toliau klausosi Marcinkevičiaus: labai daug žmonių
(čia ir save priskirčiau), per daug žmonių Lietuvoje
buvo įtraukta į Marcinkevičiaus kūrybos erdvę. Visais
pavidalais: nuo mokyklinės programos ir draminės tri
logijos, į kurios pastatymus eidavo tikriausiai dažnas
iš mūsų, iki paprasčiausių poezijos vakarų. Ir tada... ar
pripažintum pats sau asmeniškai, kad Marcinkevičius,
pasirodo, tave tarsi apgaudinėjo? Tada iš tiesų žmogus
turėtų pažvelgti į savo sąžinę: tai ką aš tada veikiau?
Dėl to, man regis, dauguma paprasčiausiai susitaiko
su ta situacija, kuri yra dabar. Kita vertus, čia tenka
atsakomybė pačiam kūrėjui, kurį mes dabar vadiname
Marcinkevičiumi. Manau, jis puikiai nutuokia ir mato,
kad iš jo laukia – salės, minios – autentiško žodžio. Ir
šia prasme jis turi prisiimti atsakomybę. Negi jis ma
nė, kad visas šitas sovietinis marazmas tęsis amžinai?
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Šitaip sakydamas, jis tarsi išties pasmerkė visus pa
prasčiausiai neturėti jokių vilčių.
V. A.: Man truputį baisu, kad mes ir vėl pereiname
prie gyvo žmogaus. Tada turėtume prisiminti ir Vincą
Justą Paleckį Aukščiausioje Taryboje 1989 m. rodantį
pirštu į „uolą“ ir į „mūsų sąžinę“. Čia toks dalykas, kuris
nuves mus į šoną. Šiuo atveju politinė Marcinkevičiaus
veikla mums neturi labai rūpėti.
E. R.: Jo kūryba, jei nekalbėsime apie žmogų, yra
išties tarsi iliuzionisto vakaras, kai visi sulaikę kvė
pavimą sėdi salėje ir laukia stebuklo. O stebuklas yra
paprasčiausia rankų manipuliacija. Ir išties visi išeina
patenkinti ir laimingi.
P. M.: Jis vis dėlto yra poetas.
V. A.: Bet žiūrėkite, jau brėžiame skirtumą tarp gero
ir blogo, aktualaus ir atgyvenusio Marcinkevičiaus, taip,
kad tenka nubraukti Leniną, Pirčiupius ir „Dvidešimtą
pavasarį“, „Pušį, kuri juokėsi“, ankstyvąją poeziją; kyla
klausimas, ar toks skyrimas teisingas? Jau Valentino
buvo pasakyta, kad Marcinkevičius yra labai vientisas.
O man ramybės neduoda Bradūno dedikacija Marcin
kevičiui, kur Bradūnas tiesiai ragina Justiną negiedoti
švelnybių, nes visa tai tame kontekste turbūt atrodo kaip
didesnis melas, negu kalbėti apie Leniną ir Partiją. Aš
pamenu, kaip tautiškai nusiteikusią Kauno visuomenę
supriešino Marcinkevičiaus dramos, ypač „Mindaugas“:
vieni čia įžiūrėjo egzistencinį melą, kiti, atvirkščiai,
aukštino kaip giliai patriotinį, tautos sąmoningumą
skatinantį įvykį. Klausimas toks: ar iš tikrųjų ta Mar
cinkevičiaus – vadinkime ją humanistine ir patriotine –
lyrika tokiomis sąlygomis buvo autentiška. Juk mes iš
poezijos reikalaujame tam tikro autentiškumo.
P. M.: Iš literatūros negalima nieko reikalauti...
J. S.: Kai aš buvau mažas, tikėjau, kad kunigai nemiršta.
Kai mokykloje buvau įsimylėjęs Vincą Mykolaitį-Putiną,
man atrodė, kad tas žmogus niekada gyvenime neturė
jo nei tuštybės, nei egoizmo, nei jokių kitų ydų. Turbūt
nemaža dalis mūsų visuomenės – aš kalbėjau apie tą ra
šytojo mitą, rašytoją-pranašą – visą laiką tiki kiekvienu
rašytojo žodžiu, niekaip negali įsivaizduoti, kad rašytojas
gali ką nors bloga savyje nešiotis. Ypatingo švarumo ir
kilnumo siela. O paskui pamatai, kad ta siela gali būti
labai maža ir labai ribota. Vieno mirusio poeto sūnus yra
pasakojęs apie savo tėvo dienoraščius. Ten kvailiausios
smulkmenos: su kuo ką gėrė, kuo užkando ir pan. Jokia
naujiena, kad amoralus žmogus gali parašyti talentingą
kūrinį. Talento mįslė... Ne vieno pranašu paskelbto ra
šytojo plunksną vedžiojo labai žemiški motyvai.
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V. A.: Gerai, bet vis tiek tais laikais: skaitai apie ge
rumą, širdį, Komuniją, prilipusią gomury, kvepiančius
laukus, arklio akis. Man tie dalykai keldavo šleikštulį,
nes matant visą tą, tiesą sakant, mėšlą aplink, atrodė,
kad tai yra apsimetinėjimas ir, kaip sakydavo komunis
tai, noras atitraukti žmones nuo klasių kovos.
J. S.: Bet kaip gali apie Komuniją, prilipusią gomury,
kalbėti, jeigu šalia mokiniai už tą Komuniją net muša
mi. Tai kas tada...
V. A.: Man juokingiausias įvykis su Marcinkevičiumi
buvo tai, kad kai Kauno Ramuvą traiškė, tai žmonės
turėjo aiškintis, kodėl buvo deklamuojamas ir dainuo
jamas tas garsusis eilėraštis. Ir jie sakė, juk čia, girdi,
Marcinkevičius, čia išspausdinta, ir jiems atsakė: čia
kitas klausimas. O jūs skleidžiate nacionalizmą. Čia yra
toks momentas: ir klausimas, ar tai buvo tikra.
V. S.: Tikra ar netikra – tai jau tikėjimo ar pasitikėjimo
zona. Čia ypatingų kriterijų nėra, gali įrodinėti, aiškinti
kiek nori. Jeigu kolegai atrodo, kad Marcinkevičius ekvi
libristas, tai taip ir atrodys. Jei man taip neatrodo, jei aš
suvokiu jį kaip daug sudėtingesnį, kažką esminga, rimta
savyje turintį menininką, tai negalėsiu su tuo sutikti.
Lygiai taip pat lietuviški dainavimai, tautiniai, patrio
tiniai, kai kuriais atvejais ir bibliniai motyvai, – man jie
atrodė tikri, aš jais tikėjau, ir iki šiol tikiu, nes kiekvienas
mes esam žmogus, ir su tuo, ką skaitai arba girdi, arba
sutinki, arba nesutinki. Dėl „horoskopų lygio“ irgi ne
sutiksiu. Tai, ką rašo Marcinkevičius, yra profesionalu,
įdomu, žodis lankstosi, teka, yra įdomių kompozicinių
sprendimų, kai kurie žanrai buvo jo grąžinti į lietuvių
literatūrą. Gal yra zona, kurioje gali būti išsakomi skir
tingi požiūriai – tai jo masinio populiarumo paslaptis.
Jeigu masinis populiarumas, tai iškart kyla mintis, kad
gal profesiniu požiūriu pataikaujama, prisitaikoma prie
banalesnių formų ar pan. Bet čia, mano supratimu, yra
ir populiarumas, ir meistrystė. Tie poetai, kurie rašė
puikiai, bet elitinio, uždaresnio pobūdžio lyriką – jie irgi
neretai oponuoja Justinui Marcinkevičiui. Bet jų kūrybos
pobūdis ir yra toks, kad jie negali būti masiškai popu
liarūs, jiems net to ir nereikia. Kadangi esu pastarosios
jo knygos „Dienos drobulė“ atidus skaitytojas, galėčiau
sakyti (bent jau pats sau tyliai pasakiau), kad nedaug
mūsų poetų, sulaukę tokio garbaus amžiaus, sugebėjo
parodyti ką nors nauja, parodyti savo kūrybinę jėgą.
Prisiminiau Putino vėlyvąją lyriką, Albiną Žukauską
ir dabar – Marcinkevičius.
P. M.: Gal grįžkime prie visuomenės, kuriai būtent
tokia vidinė poeto konstrukcija yra pati parankiausia
ir švelniausiai kutenanti. Ko visuomenė iš šitų mono
toniškų užkeikimų tikisi sau?
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V. A.: Prie šito gražaus klausimo norėčiau pridurti su
juo susijusį. Mes čia turime tokių atsitiktinių apgrai
bų, kaip jaunimas vertina XX a. rašytojus. Turbūt kad
jaunimui (ir kiek man pačiam tenka su juo susidurti)
Marcinkevičius beveik nebeegzistuoja. Keistas dalykas,
nes mokykloje mokytojų meilė jam nė kiek neišblėsusi.
Tuo visai neseniai įsitikinau vienoje provincijos mo
kykloje: mokytoja pašoko ir iš karto sako – kodėl pas
mus neatvažiuoja Marcinkevičius? Kaip koks Kalėdų
Senis. Kita vertus, jis socialiai niekaip nenustumtas,
lieka pripažintas, gavo visas įmanomas premijas, or
dinus, vardus, visų partijų ir prezidentų mylimas ir
gerbiamas. Jaunoji karta Aistį žino, Brazdžionį žino
(nors daug kas nemėgsta, nes atrodo klerikališkas po
etas, bet žino ir netgi skaito), ką ir kalbėti apie NykąNiliūną ir, aišku, Škėmą, kuris yra dievaitis, nors šito
aš nesuprantu. O štai Marcinkevičius kažkur ištirpo.
Klausimas toks: ar pati visuomenė keičiasi ir jis jau
nebeįdomus kaip nebetenkinantis naujų jos poreikių,
ar čia kažkas kita?
V. S.: Matote, tokias tezes reikia pagrįsti apklauso
mis... Beje, kultūros sociologijos beveik neturime.
V. A.: Mes turime truputį Vilniaus universiteto stu
dentų apklausų, tai iš jų.
V. S.: Gal galėtume sakyti, kad nemaža dalis interneto
svetainių lankytojų yra jaunimas. Pernai spalio 11 d.
„Delfi“ svetainėje buvo pateiktas klausimas – kuris iš
lietuvių rašytojų galėtų pretenduoti į Nobelio premiją?
Atsakė 2651 lankytojas, 44% jų nurodė poetą, apie ku
rį mes dabar kalbame, o artimiausias jo konkurentas
surinko apie 14%...
P. M.: Mesk im e žvilgsn į kit ap us mūs ų darž el io
tvoros. Ar rastume analogų lenkų kultūroje? Ši juk
visą savo naująją istoriją spurdėjo posukiliminėmis
aplinkybėmis ir neprarado veržlumo. Arba štai rusų
kult ūr a. Ten aib ė tok ių sus id vej in us ių pers on až ų.
Michailas Bulgakovas tuo pat metu rašė pjesę Stalino
šešiasdešimtmečiui ir podraug – paskutinius „Meistro
ir Margaritos“ skyrius.
V. A.: Didesnis dviveidis buvo Jevtušenka. Funkciškai
Marcinkevičius gal ir yra lietuviškas jo analogas, bet
nepalyginti garbingesnis žmogus. Nors analogas visiš
kai tinkamas. Lenkijoje toks galbūt buvo Jarosùawas
Iwaszkiewiczius, beje, labai talentingas rašytojas. Bet
tie analogai tepasako – kiekvieniems savaip blogai.
Bet aš noriu Valentino kaip eksperto tokio dalyko pa
klausti: ar sovietų laikais Marcinkevičius kur nors yra
pademonstravęs humoro, satyros arba ironijos apraiškų.
Dabar tai jis kažką išspaudžia, o kaip tuomet?
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V. S.: Rastume tuose eilėraščių rinkiniuose, matyt,
visko. Net ir absurdo galėtume rasti maždaug Čekoslo
vakijos įvykių laikotarpiu. Nors ironiškų spalvų gal dau
giau pastarųjų laikų kūryboje. Bet jis labiau rimtuolis,
negu galintis laisvai pajuokauti ar įgelti žmogus.
P. M.: Man atrodo, kad daugiausia tos pageidaujamos
ironijos rasime „Pušyje“. Ji parašyta lengvai, net ne visai
rimtai. Čia jos privalumas. Pavaizduotoji realybė buvo
kur kas juodesnė, niūresnė. O Justinas Marcinkevičius
iš jo sumeistravo tokį lėktuvėlį iš plonų vielyčių ir pa
pirosinio popieriaus. Pavaizduotieji „Pušyje“ kikeno
ją skaitydami. Pagal sekimo ir kvotų medžiagą būtų
buvę galima sukurpti ką nors panašaus į Kočelovo „Ko
gi tu nori?“.
V. A.: Bet tada būtų buvę blogai. Tada tokia knyga
nebūtų tapusi klasikine išraiška, pasakysiu pozityviai,
tos sniečkiškai brazauskiškos linijos, kuri dabar taip
politizuojama, kurią, kaip minėjau, ypač mėgo eksploa
tuoti KGB: mes neturime daryti tokių klaidų, siekti
nepriklausomybių, reikia elgtis gudriai su Maskva,
lietuviams svarbiausia išlikti tauta, o Maskva vis tiek
transformuosis. Pats turbūt irgi esi iš jų taip girdėjęs...
Bet čia ne visai ta tema. Tikrai labai gerai padary
ta knyga. Vis dėlto sovietų valdžia darė didelių klaidų.
Jie negalėjo kitaip, nes vis dėlto buvo mastodontai ir
žmogėdros. Jeigu būtų laikęsi tokios linijos, jie dar de
šimt metų viršaus būtų tikrai ištempę.
V. S.: Pratęsdamas vieną čia pasakytų motyvų, pasa
kyčiau, kad Marcinkevičius yra labiau kovotojas „už“,
negu „prieš“. Jo kūryboje radikalumo rastume nedaug.
Tie dalykai, kurie, jūs sakėte, erzina – gerumo, atjautos,
supratimo motyvai, – jie yra charakteryje. Toks šitas
žmogus. Dabar viską subanalinsiu, bet Marcinkevičius
paprastai žiūri taip: štai žmogus, šit padarė jis ir tą, ir
aną, bet aš jį apkabinu su visa kuo. Mes kalbėdami pri
siminėme įvairius kūrinius, o jis turbūt linkėtų mums
aprėpti viską, – bet tam tikrame laike, tam tikromis są
lygomis, ir tas sąlygas apkabinti, ir tada jau kalbėti.
Dar svarbus bendruomeniškumas. Jis yra iš bendruo
menės, iš praeities, tradicijų ateinantis. O šiaip, – mes
kalbame apie meną. Man įdomiausia štai kas – kai
kalbame apie meną ir visuomenę, galutinių atsakymų
nėra. Ir kai sugretiname su kokiais politikais, kurių
vardai čia buvo paminėti, tai verčia mane sakyti: ne,
čia nėra taip paprasta.
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P. M.: Pagrindinė lietuvių literatūros (ir nacionalinės
sąmonės) opozicija: „kaimas–dvaras“. Taškai A ir B.
Amžini, atrandami visais laikais. Mūsų dienomis taš
ku B yra tapusi Europa. O aptariamuoju laikotarpiu
„dvaro“ funkcijas vykdė CK. Justinas Marcinkevičius
yra keleivis, užsibuvęs „dvare“, besiilgintis „kaimo“ (šiuo
atveju – Lietuvos). Jis ir dabar jos ilgisi, mylėdamas. Ši
meilė – abipusė. Tik tiek.
V. A.: Pabaigą labai tinkamą pasiūlėte. Tad, Juliau,
trumpiausiai kalbėjai, daugiau klauseisi, tai prašom
baigiamąjį žodį.
J. S.: Gal aš primityviai mąstau, bet man norėtųsi,
kad rašytojas, jeigu jis jau skelbiamas „tautos sąžine“,
tikrai būtų tiesos, teisingumo, jautrumo, sąžiningumo
etalonas. Ir kai galvoju, kas daugiau lietuvių litera
tūrai pelnė: ar Krivickas, ar Kubilinskas, tai vis dėlto
manau, kad Krivickas, kuris neišskleidė savo talento,
bet liko ištikimas sąžinei. Nežinau, nenoriu kaltinti
Marcinkevičiaus ir neturiu jokios teisės to daryti. Bet
netikiu tuo jo noru apkabinti visus, kai jis anais metais
tarsi nematė, kas yra aukos ir kas budeliai. Rašytojai,
kuriuos galėčiau vadinti „tautos sąžine“, arba žuvo, arba
atsidūrė kalėjimuose, arba emigravo, arba tylėjo.
E. R.: Nieko pikta nenorėdamas pasakyti, pabaigoje
turiu pripažinti, kad išties yra puikių eilėraščių, ir kai
kurie tiesiog žavi, tik jie daug anksčiau mano skaityti.
Tik mane labiausiai asmeniškai, kaip skaitytoją ir kaip
pilietį, sukrėtė jo kaip tautos sąžinės statusas. Negir
dėjau, kad būtų kur nors viešai paneigta. Nes kai taip
sakoma, tai tiesiog griaunama visa vertybių sistema.
Jis ne sykį yra sakęs, kad yra labai reiklus žmogui,
tai norėčiau, kad kaip man, taip būtų ir kiekvienam iš
mūsų, ir pats sau reiklus.
P. M.: Sutarėme dėl vieno: Justinas Marcinkevičius – tai
rašto vyras, atstovaujantis epochai, kai visuomenė be saiko
pasitikėjo spausdintu žodžiu, savaip jį sakralizavo. Knygai
buvo pripažintos bemaž Šventojo Rašto teisės...
V. A.: O ar tau nėra keista, kad toks pasitikėjimas
buvo melo epochoje?
P. M.: Kartoju, kad tai jau visuomenės problema.
V. A.: O mūsų?
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LAKŠTINGALOS BALSO NOSTALGIJA
Nostalgija yra sielos būsena, apie kurią, kaip rodo žodžio
kilmė, pirmieji prabilo Antikos graikai. Tačiau suvokė
ją kiek kita reikšme nei ta, kurią nurodo dabartinis
„Tarptautinių žodžių žodynas“. Nostalgija jiems reiškė
ne tiek „tėvynės ilgesį“ ar „ilgesingą idealizuotą praeities
prisiminimą“1, kiek ilgesį pirmapradės būties pilnatvės
(plçrôma), vienybės su tuo, kas yra anapus regimojo
daiktų pasaulio. Tai metafizinė nostalgija, graikų įsi
tikinimu, sudaranti žmogaus egzistencijos pagrindą.
Ar nebus taip, kad dabarties žmogus yra užmiršęs šią
pamatinę būseną? Kad jis nebejaučia pirmapradės bū
ties pilnatvės ilgesio? Ar ne šį deficitiniu tapusį ilgesį
turėjo omenyje Martinas Heideggeris, kalbėdamas apie
„būties užmarštį“ ir savo filosofija ieškodamas išeities
iš tuščio blaškymosi inertiškoje kasdienybėje į būties
pas lapt ing um o nut viekst ą aut ent išk ą egz ist enc ij ą?
Galima klausti ir kitaip: kas yra toji ne-metafizinė nos
talgija, kuri, užuot atvėrusi pirmapradę būties pilnatvę,
palieka žmogų blaškytis neautentiškoje ir inertiškoje
kasdienybėje? Toliau ir kalbėsiu apie vieną ne-metafizi
nės nostalgijos apraiškų, kurią minėtas žodynas nusako
kaip „ilgesingą idealizuotą praeities prisiminimą“.
Žvelgiant į pototalitarinę, pokomunistinę Lietuvos
visuomenę, galima konstatuoti joje esant gyvą idea
lizuotos, chronologiškai ir psichologiškai net ol im os
praeities ilgesį. Tai sovietinių laikų nostalgija, kurią
išgyvenanti posovietinė visuomenė, užuot dabartyje
atsivėrusi pirmapradei savo istorinės egzistencijos pil
natvei, klaidžioja „būties užmarštyje“, t. y. neautentiš
koje ir inertiškoje, į praeitį psichologiškai orientuotoje
tarsi-tikrovėje. Šios nostalgijos apraiškų galima aptikti
Lietuvos viešajame gyvenime. Antai 2003 m. vasario
mėn. per vienos TV laidos surengtą apklausą į klausimą
„Ar gyventi prie sovietų buvo geriau?“ teigiamų žiūro
vų atsakymų būta kone pusantro karto daugiau negu
DALIA ZABIELAITĖ (g. 1970) – filosofijos daktarė (2001), VDU
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neigiamų. Konkretesnis pavyzdys – 2002 m. gruodžio
mėn. vykęs Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimas,
kurio metu Justinas Marcinkevičius paskelbtas geriau
siu XX a. lietuvių rašytoju.
Pasak kito, „Psichologijos žodyno“, nostalgija – tai iš
esmės emotyvus, o ne kritiškai reflektyvus santykis su
istorine real ybe2. Galima sakyti, kad ją išgyvenantysis
irgi remiasi emocijomis, t. y. jo požiūris į praeities, o ir į
dabarties gyvenimą yra neracionalus ir nekritiškas. Tad
nestebina, kad tokį žmogų piktina racionali sovietinės
praeities ar sovietmečio stereotipų įsikibusios dabarties
kritika. Ir priešingai: sovietmečio besiilginti sąmonė,
prasilenkdama su bet kokia racionalia kritika, yra linku
si (jubiliejiniais minėjimais, apdovanojimais, geriausiojo
statusais) netolimą praeitį atkelti į dabartį.
Argi ne tokio nostalgijos jausmo vedama bei relia
tyvindama vertybių skalę, (po)sovietinė sąmonė anti
nomiškoje socrealizmo literatūroje vis dar mato tai, ką
anuomet joje matė ar buvo priverstas matyti kritikas
Jonas Lankutis: „[p]oetai su Eduardu Mieželaičiu prie
šakyje prabilo lakštingalų balsais, novelistai rašė apie
saulėtas šypsenas, romanistai projektavo savo hero
jams nematomus svajonių laiptus į dangų [...]“3. Tačiau
kritiškai reflektuojant socliteratūrą pabrėžtina, kad
nemažos jos dalies idėjinė meninė vertė – rafinuotai
dviprasmė. Iš tiesų socrealistinės literatūros kūrėjai
kalbėjo lakštingalų balsais ar rašė apie saulėtas šypse
nas. O tai gali reikšti ir: kūrė prosovietiškus, meniniu
ir idėjiniu požiūriu menkaverčius kūrinius, kuriems,
kritišku literatūrologės Elenos Baliutytės pastebėjimu,
tėra būdinga vien teleologinė manipuliacinė funkcija
„keisti skaitytojo sąmonę tarybiškumo linkme“4. Sovieti
niams laikams jaučiama nostalgija rodo, kad ši funkcija
Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius: Alma littera, 2001, p. 517.
Psichologijos žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla,
1993, p. 189.
3
Lankutis, J., Justino Marcinkevičiaus draminė trilogija, Vilnius:
Vaga, 1977, p. 17–18.
4
Baliutytė, E., Laiko įkaitė ir partnerė: lietuvių literatūros kritika
1945–2000, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002,
p. 69.
1
2
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Dramomis „Mindaugas“, „Mažvydas“ ir „Katedra“ plė
todamas palyginti neseną lietuvių dramaturgijos (Vinco
Krėvės, Balio Sruogos, Vinco Mykolaičio-Putino, Juozo
Grušo ir kt.) tradiciją, jų autorius apeliuoja į lietuvių
istorinę savimonę. „Mindaugas“ skaitytoją nukelia į
Lietuvos valstybės kūrimosi laikus XIII a., „Mažvydas“
primena pirmosios lietuviškos knygos pasirodymo XVI
a. reikšmę, o „Katedra“ kalba apie dvasinio atsinauji
nimo siekį ir su juo susijusius politinius įvykius (1794
m. sukilimą) XVIII a. Lietuvoje. Sovietiniais laikais,
kai tikslingai griauta istorinė lietuvių savimonė, kal
bėjimas šiomis temomis reiškė savotišką priešinimąsi
ist or in ės sav im on ės des trukc ij ai. Sunk u nep rit art i
autoritetingam Viktorijos Daujotytės pastebėjimui, jog
pasirinkdamas istorinę tematiką „Marcinkevičius atliko
didžiulį darbą sudabartindamas žmonėse istorijos jaus
mą“5. Mat jį sudabartinti reiškia – žmogaus ar tautos
egzistencijoje atverti gelmės matmenį, priartinant šią
egzistenciją prie valstybingumo, nacionalinės kultū
ros ir kalbos ištakų. Taigi ir stiprinti tautos valstybinį
sąmoningumą. Tačiau komunistų laikais tokio darbo
prasmė ir vertė nemaža dalimi priklausė nuo to, kaip tas
sudabartinimas buvo atliekamas. Kaip Marcinkevičius
tekstualizavo istorinius faktus? Tai yra ar liko labiau
ištikimas faktinei tikrovei, ar veikiau pasitelkė laisvą

išmonę? Kaip interpretavo personažais pasirinktąsias
istorines asmenybes? Pagaliau kokia buvo paties kūrėjo
pozicija sovietų režimo atžvilgiu?
Trilogijos herojai aiškūs – karalius Mindaugas, Mar
tynas Mažvydas, Vilniaus katedros architektas Laury
nas Stuoka-Gucevičius. Skaitant dramas aiškėja, kad
jie čia įprasminti kaip lietuvių tautos valstybingumo,
raštijos ir dvasinės kultūros pirmavaizdžiai, t. y. kaip
orientaciniai pavyzdžiai, tuometinį skaitytoją turėję
įgalinti ne tik pažinti praeitį, bet ir atitinkamai elgtis
dabartyje. Kaip dramų veikėjai politinių ir religinių
praeities prieštaravimų kontekste kūrė valstybingu
mą bei tautinę kultūrą, taip šiuos dalykus savitoje
sovietmečio aplinkoje turėtų kurti skaitytojas. Tačiau
ar vien tai reiškia istorinę asmenybę interpretuoti kaip
sektiną pirmavaizdį?
Panašų klausimą savo istorijos filosofijoje dar XIX a.
kėlė Friedrichas Nietzsche. Jo teigimu, tautos santykis
su savo istorine praeitimi esti trilypis, o tą trilypumą ati
tinka trys istorijos rūšys: antikvarinė, monumentalioji ir
kritinė. Kritinį ir monumentalųjį požiūrį skiria esminis
bruožas: būtent antrajam būdinga interpretuoti praeitį
ieškant joje reikalingų pavyzdžių, kurių negali rasti tarp
amžininkų dabartyje6. Ko gero, panašia intencija vado
vavosi draminės trilogijos autorius. Monumentalusis
požiūris į praeitį, įgalinęs ne-amžininką, t. y. ne-soviet
mečio asmenybę iškelti kaip orientacinį pavyzdį, atvėrė
savotišką nesusitapatinimo su sovietmečiu galimybę. Šia
prasme monumentalioji praeities traktuotė anuometinio
režimo sąlygomis gal ir vaidino pozityvų vaidmenį. Bet
atkreipus dėmesį į tai, kad, pasak Nietzsche’s, monu
mentalusis požiūris iš esmės yra nekritiškas, galima
klausti: kokią funkciją atliko nekritiškas istorinės as
menybės pavertimas didžiąja paskata dabarčiai? Ir ar
nebuvo taip, kad nekritiškas santykis su praeitimi reiškė
ir nekritišką santykį su sovietine tikrove?
Kaip žinoma, istorinėse dramose santykis tarp istorijos
šaltinių duomenų ir meninės jų interpretacijos gali būti
įvairus. Tai leidžia pati istorinė drama – formaliai tar
pinis tarp istorijos ir literatūros žanras, kurio rėmuose
vienas rašytojas siekia laisvesnių, kitas – griežtesnių
faktinės medžiagos meninių apibendrinimų. Šiuo at
žvilgiu Marcinkevičiaus „Mindaugas“ (1968) ir skiriasi
nuo Vinco Krėvės „Mindaugo mirties“ (1935). Nagri
nėdamas Marcinkevičiaus trilogiją, Lankutis pastebi,
jog čia remiamasi bendriausiais istorijos šaltinių duo
menimis. Tą patį kalba ir pats rašytojas: „Nelaikau jų
istorinėmis dramomis. Tai greičiau dramos ar poemos,
besiremiančios istorine medžiaga, tos medžiagos pagalba
atskleidžiančios žmogų ir jo problematiką. [...] Todėl,

5
Daujotytė, V., „Istorinė drama ir istorinė savimonė“, in: XX amžiaus
lietuvių literatūra, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
1994, p. 317.

6
Nietzsche, F., „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Le
ben“ in: Nietzsche, F., Werke in drei Bänden, Bd. 1, Köln: Könemann
Verlagsgesellschaft mbH, 1994, S. 166.

buvo iš tiesų veiksminga. Tačiau drauge aišku ir tai,
kad šiandien buvusiam socliteratūros mylėtojui tenka
nelengvas darbas – atkerėti sąmonę nuo tarybiškumo,
kurį įsuokė įtaigūs lakštingalų balsai. Šis atkerėjimas
ir reikštų neemotyvaus ir kritiško požiūrio į to laikotar
pio literatūrą galimybę. Galimybę, Baliutytės žodžiais,
kvestionuoti socrealizmo tekstus kaip ne ką kita, o tik
buvusias „literatūrines bambas“.
Žvelgiant šitaip, verta kvestionuoti ir kitką: socrealiz
mo tekstus konstravusios bei juos vartojusios sovietinės
sąmonės stereotipus. Tai ir mėginsiu padaryti, remda
masi keliais reprezentaciniais sovietmečio literatūros
tekstais: Justino Marcinkevičiaus dramine trilogija
„Mindaugas“ (1968), „Katedra“ (1971) ir „Mažvydas“
(1977). Ją įdomu perskaityti tuo aspektu, kurį „Metme
nyse“ (1984) nurodė Vytautas Kavolis, pastebėjęs, kad
šio rašytojo kūryboje aptinkame Lietuvoje turbūt po
puliariausią 1955–1970 m. sąmoningumo struktūros
išraišką. Tad užuot gilinusis į išeivijoje ir pas mus
prieštaringai vertinamą trilogijos meninę vertę, verta
pažiūrėti, ar tikrai ir kaip joje atsispindi būdingi sovie
tinės mąstysenos stereotipai.

TARP FAKTO IR FIKCIJOS
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totalinio tiesos pakeitimo melu rezultatas yra ne tas,
kad melas priimamas kaip tiesa, o tiesa kaip melas, o
tas, kad sunaikinamas tas sugebėjimas, kurio dėka mes
atsiveriame realiam pasauliui [...]“10. Bėda ne tik ta, kad
istorinių dramų ar sovietinės istoriografijos skaitytojas
pažino ne istorinę tiesą, o istorinį melą, bet ir ta, kad,
tiesą keisdami melu, šie tekstai naikino sugebėjimą
atsiverti realiam pasauliui. Nūdienos sentimentai so
vietiniams laikams, ko gero, irgi reiškia visuomenės
dalies nesugebėjimą atsiverti realiam pasauliui: jam
neatsiveriama, nes nematoma skirtumo tarp to, kas
šiame pasaulyje yra tiesa, o kas melas.

restauruojant epochą ir žmones, ne sykį teko vadovau
tis analogija, pasiremti intuicija, fantazija“7. Iš tiesų
istorinių dramų kūrėjas – ne istorikas, tad ir neįparei
gotas laikytis faktų ir interpretacijų tikslumo. Tačiau,
sekant Nietzsche, už autoriaus žodžių, kuriais sakosi
pirmenybę teikiąs analogijai ar laisvai išmonei, įmanu
įžvelgti monumentaliojo požiūrio į istoriją apraišką.
Pasak Nietzsche’s, būtent šiam požiūriui, praeitį inter
pretuojančiam kaip paskatų šaltinį, būdinga tendencija
iškraipyti ar pagražinti faktinę tikrovę, ją suartinant
su laisva išmone ar mitine fikcija8. Jei Nietzche šį mo
numentaliojo požiūrio aspektą suvokė kaip pavojų, tai
sovietmečiu šis aspektas tuo ir buvo parankus, kad
atvėrė tą istorinių dramų naratyvo perspektyvą, kuri
įgalino specifiniais tikslais gražinti ar iškraipyti istorinę
praeitį. Tiksliau – perspektyvą, derančią su propagan
dine socrealizmo strategija.
Propagandiniams socrealizmo tikslams savaip tarna
vo ir oficiali istorinė literatūra, kuria sovietmečiu tik
ir tegalėjo remtis nomenklatūrinis rašytojas. Tikslia
Alvydo Nikžentaičio formuluote, tuomet „istoriografi
joje dominavo pagrindinis marksistinės istoriografijos
principas, t. y. visa istorija buvo vertinama klasių kovos
požiūriu, daug dėmesio čia skiriama ir grubiai ateistinei
propagandai“9. Tad draminėje trilogijoje, ko gero, irgi
randame ne ką kita, o tik sovietinės istorinės literatū
ros ir taip sufalsifikuotos Lietuvos istorijos dar vieną,
autoriaus vaizduotės žaismo įkvėptą, falsifikaciją.
Jos ryškūs momentai yra „Mindaugo“ ir „Katedros“
siužeto branduolį sudarantys išgalvoti „meilės trikam
piai“: Mindaugo–Vismanto–Mortos ir Lauryno–Ma
salskio–Ievos meilės linijos. Pats autorius pažymi, kad
architekto Lauryno asmenybė „yra kiek pritempta“ prie
„Katedroje“ sprendžiamų problemų. Prie šios autoriaus
pastabos galima pridurti savą: iškreiptai nušviesta
ne tik Lauryno, bet ir vyskupo Masalskio asmenybė,
„Katedroje“ funkcionuojanti kaip schematiškas ir ide
ologizuotas blogio įsikūnijimas. Tačiau ar falsifikuota
istorinė asmenybė gali būti sektinas pirmavaizdis po
zityvia prasme? Ko gero, ne. Mat, iškraipant istorinę
asmenybę, ji priartinama prie mitinės figūros, idant
tarnautų ideologiniams socrealizmo tikslams, užuot
autentiškai ir pozityviai sudabartinus istorijos jaus
mą. Už istorinių faktų ar asmenybių ideologizuotos
falsifikacijos slypinčią negatyvią reikšmę totalitarizmo
tyrinėtoja Hannah Arendt nusako taip: „nuolatinio ir

Min ėt ą man ip ul iac in ę funkc ij ą tril og ij oj e atl iek a
į akis ypač krintantys monumentaliajam požiūriui į
istoriją būdingi dirbtiniai efektai. Vienas jų – kone
autodestrukcija virstanti XIII, XVI ar XVIII a. istori
nių personažų filosofinė meditacija. Tai anaiptol nėra
trilogijos autoriaus inovacija. Istorinių personažų filo
sofinės meditacijos scenomis rašytojas veikiau „pratę
sia vieną svarbiausių poetinės lietuvių dramaturgijos
tradicijų – sukoncentruoti dėmesį ne į išorinius, siužetą
sudarančius įvykius, bet į veikėjų mintis ir išgyvenimus,
kuriuos šie įvykiai sukėlė“11.
Aut or efl eks yv ią, fil os of išk ai med it ac in ę ir turb ūt
ne tik lietuvių dramos personažams, bet ir apskritai
mūsų mentalitetui būdingą savybę įkūnija karalius
Mindaugas, kai dramos pabaigoje sėdi prie molinio
Lietuvos maketo ir mąsto. Dramos veikėjas Senis, sim
bolizuojantis būties išmintį, sako: „O man atrodo – tu
esi laimingas, / Kai sėdi taip, parėmęs rankom galvą, /
Prie savo „Lietuvos“ ir kai galvoji / Kažką svarbaus ...
Tikriausiai apie ją“ (MN 100). Čia būtų galima įžvelgti
analogiją su Rūpintojėlio figūra. Pagal šią analogiją
Mindaugas turėtų simbolizuoti transcendencijos in
tuiciją bei gilų liūdesį dėl žemiškos egzistencijos kan
čių12. Tačiau Senio(būties išminties) patikslinimas: „O
man atrodo – tu esi laimingas, / Kai sėdi taip, parėmęs
rankom galvą“ tokią religinę interpretaciją kaip tik ir
griauna. Bet ir toks, nereliginis, Mindaugo mąstymo ak
tas išreiškia būdingą lietuvio bruožą – pusiau emocinį,
pusiau racionalų mąstymą apie kažką svarbaus. Būtent
tai, apie ką mąsto mąstantysis subjektas, jis vargu ar
galėtų aiškiai įvardyti. Jis mąsto konkretų tikrovės

7
Marcinkevičius, J., Dienoraštis be datų, Vilnius: Vaga, 1981, p.
65–66. Toliau bus cituojama nurodant puslapio numerį ir laikantis šių
santrumpų: DN: Dienoraštis be datų; MN: Mindaugas, in: Marcinkevi
čius, J., Dramos, Vilnius: Vaga, 1978; MA: Mažvydas, in: Marcinkevičius,
J., Dramos, Vilnius: Vaga, 1978; KA: Katedra, in: Marcinkevičius, J.,
Dramos, Vilnius: Vaga, 1978.
8
Nietzsche, F., op. cit., S. 170.
9
Nikžentaitis, A., Vytauto ir Jogailos įvaizdis Lietuvos ir Lenkijos

visuomenėse, Vilnius: Aidai, 2002, p. 92.
10
Arendt, H., Tarp praeities ir ateities, iš anglų k. vertė Arvydas Šlio
geris, Vilnius: Aidai, 1995, p. 284.
11
Samulionis, A., „Dramaturgijos ir poezijos sankryžoje“, in: Kū
rybos studijos ir interpretacijos: Justinas Marcinkevičius, sud. Jurga
Katkuvienė, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 178.
12
Krikščioniškosios ikonografijos žodynas, sud. Dalia Ramonienė,
Vilnius: Dailės akademijos leidykla, 1997, p. 275–276.
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turinį naikinančiomis abstrakcijomis (plg. Mažvydas:
„Dieve mano, / Tai kur aš visas, kam aš ir kodėl?“ (MA
139)). Radikaliau, t. y. pabrėžtinai destruktyviai mąsto
Laurynas, kai suklupęs prie Katedros griuvėsių kelia
vieną pagrindinį filosofinį klausimą: „O kas tiesa? /
Tiesa – taip pat griovimas. / Iliuzijų ar melo – nesvar
bu. / Tiesos yra tik tiek, kiek jos nėra, / O aš gi jos šiek
tiek daugiau norėjau“ (KA 309). Šias ir kitas istorinių
personažų meditacijas sovietiniai ir išeivių kritikai
apibūdina panašiai: Lankutis kalba apie dramų veikėjų
filosofinį skepticizmą, o Jonas Grinius – apie nihilizmą.
Tačiau ar nėra taip, kad kaip Mindaugo meditatyvumas
prasilenkia su Rūpintojėlio religine prasme, taip ir jo
bei kitų personažų skepticizmas ar nihilizmas prasi
lenkia su tikruoju filosofiniu skepticizmu ir nihilizmu?
Ar dramų veikėjų tarsi-filosofinis mąstymas nėra tik
savotiškas nieko konkretaus nereiškiančio sovietinio
mąstymo dangstymas?
Kaip žinoma, tikrieji Antikos skeptikai mokė žmogų
suvaldyti savo prigimtinį troškimą pažinti ir vertinti
daiktus ir taip įgyti dvasios ramybę13. O Marcinkevičius,
užuot vedęs į tokią dvasios ramybę, veikiau sąmoningai
siekia rodyti tragišką personažų graužatį. Filosofinis
skepticizmas tokiai graužačiai vaizduoti kažin ar tiktų.
Parankesnis čia turbūt būtų XIX a. Nietzsche’s skelbtas
filosofin
 is nihilizmas, greta kitko, reiškiantis krikščio
niško ir filosofinio mąstymo nuvertinimą bei radikalų
vertybės ir prasmės atmetimą14. Autoriaus kūrybinė
nuostata nuvertinti krikščionišką ir filosofinį mąsty
mą, ko gero, ir yra nihilistinė. Bet šis nihilizmas nėra
radikalus – dramų personažai kuriami orientuojantis
į vertybės ir prasmės sferą. Idant ši orientacija būtų
efektingesnė, kaip reikalauja monumentalusis požiūris
į praeitį, autorius dirbtinai sukonfliktina iš pažiūros ne
itin dramatišką pirmosios lietuviškos knygos kūrėjo
biografiją, taip pat Mindaugo ir Lauryno biografijas.
Tai padaroma atlikus dirbtinį pareigos (gimtajai kal
bai (Mažvydas), tėvynei (Mindaugas) ar dvasiniams
idealams (Laurynas)) ir asmeninio gyvenimo (meilės)
siek ių sup rieš in im ą. Bet būt ent ši nep erž eng iam a
praraja tarp pareigos ir asmeninės laimės siekių nevi
siškai aiški: kodėl pareigos gimtajai kalbai, tėvynei ar
dvasiniams idealams vykdymas kiekvieno personažo
gyvenime primygtinai privalo kirstis su savosios eg
zistencijos siekiais? Ir kirstis taip, kad dramų veikėjus
neišvengiamai atvestų į finalines „nukryžiavimo“ ar
„kankinystės“ scenas. O gal šis supriešinimas žymi ne
tiek dramų veiksmo laiką, kiek totalitarinės epochos
žmogaus būdingą sąmonės bruožą?

Min ėt ą priešp rieš ą adekv ač iau sup rast i leid žia
Lankučio pastebėjimas, kad pareigos sąvoka dramose
traktuojama marksistiškai ir reiškia paklusimą istorinei
būtinybei. Pasak jo, sekant dialektiniu tezės ir antite
zės priešpriešinimo principu, dramose viena gyvenimo
(orientuoto į pareigos kaip istorinės būtinybės vykdymą)
koncepcija yra supriešinama su kita gyvenimo (orientuo
to į asmeninės laimės siekį) koncepcija15. Palaikydama
šią mąstymo kryptį, sovietinė kritika Mindaugą iškėlė
kaip sektiną pirmavaizdį, t. y. kaip aukštų polėkių
herojišką asmenybę, kuri atsisakė savo tikrojo „aš“ ir
vykdė istorinės būtinybės reikalavimus, netgi nepai
sydama priemonių (melo, klastos, brolžudysčių). Šią
herojišką etiką reprezentuojantį Mindaugą Lankutis
ir apibūdina kaip „nacionalinį didvyrį“. Kitokios nuo
statos laikosi Vitas Areška, supriešinantį mąstymą
laikydamas būdingu dramų bruožu, kuris reiškia, kad
„mąstymo kryptis, jausenos visuma rutuliojasi bolševi
kinės ideologinės sistemos rėmuose“16. Kitaip sakant, tai
mąstymas, atitinkantis privalomą sovietmečio kultūros
stereotipą: atsisakyti savo tikrojo „Aš“ ir užimti isto
rijos būtinybei klusnaus žmogaus poziciją. Todėl nėra
keista, kad Mindaugo herojiškame mąstyme įžvelgusi
ideologiškumą, egzodo kritika šį personažą apibūdino
kitaip negu sovietinė, – kaip „despotą“, „idealų Lietuvos
komunistų prototipą“ (Grinius) ar „šių dienų diktatorių“
(Alfonsas Nyka-Niliūnas).
Kad minėtas heroizmas rafinuotai maskuoja ideologi
nio mąstymo ir veiksenos klišes, liudija ir kitas dalykas.
Herojiška, istorinei būtinybei paklūstanti asmenybė
dramose susiejama su tariama „religijos“ sfera. Mat
pareigos vykdymas čia suvokiamas kaip tarnavimas
idėj ai, kur i apib rėžiam a kaip „diev as“. Mind aug ui
toks dievas yra tėvynė (plg. Mindaugas: „Nėra daugiau
dievų. / Yra tiktai tėvynė. Vienas dievas.“ (MN 27)).
Mažvydui – žodis (plg. Mažvydas: „Žodis mano dievas“
(MA 216)). Tačiau tėvynės, žodžio ar kurią kitą idėją
traktuoti kaip dievą reiškia pažeisti vertybių skalę, –
sudievinti tai, kas iš esmės negali būti sudievinta. Taip
idėja paverčiama stabu, kuriam žmogus ima tarnauti
nepaisydamas savaime egzistuojančios vertybių tvar
kos. Anot Maxo Schelerio, suardydamas šią vertybių
skalę, žmogus kartu suardo dieviškos pasaulio tvarkos
intuiciją; o ją suardęs, „būtinai suardo ir savo pasaulį,
kaip galimą pažinimo objektą ir kaip valios, veiklos ir
veikimo plotmę“17. Ar ne šį savojo pasaulio bei dieviškos
pasaulio tvarkos suardymą ir reiškia trilogijos perso
nažų skelbiama herojiškoji etika?
Tad gal vert ėt ų kalb ėt i ne apie her oj išk ą, o apie

13
Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Milano: Redazioni Garzanti,
1994, p. 1013.
14
Ibid., p. 791–792.
15
Lankutis, J., op. cit., p. 29–30.

16
Areška, V., „Pritarimas ir pasipriešinimas“, in: Kūrybos studijos ir
interpretacijos: Justinas Marcinkevičius, p. 98.
17
Šėleris, M., „Ordo amoris forma“, iš vokiečių k. vertė Tomas
Sodeika, in: Gėrio kontūrai: iš XX a. užsienio etikos, Vilnius: Mintis,
1989, p. 203.
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tragišką etiką. Veikėjų išgyvenamą destruktyvią įtampą
tarp pareigos ir asmeninio gyvenimo siekių galima in
terpretuoti ir kaip sąžinės kompromisą žmogaus, kuris
viešame gyvenime dėvi herojaus kaukę, o privačiame –
sąžinės graužatimi ar pasąmonės kuždėjimais atsiveria
kaip didžiai kenčianti asmenybė. Jei ir sakytume, kad
ėjimas į kompromisą su sąžine yra bendražmogiškas
dalykas, tektų pridurti, kad šio kompromiso sureikšmi
nimas „Mindaugo“ ar „Mažvydo“ dramose turi istorinį
atspalvį. Jis atspindi ne tiek XIII ar XVI, kiek XX a.
žmogaus moralinę poziciją. Tai sugriauto asmenybės
integralumo ženklas, matyt, būdingiausias totalitarinės
sistemos sąmonei. Ženklas susidvejinančios sąmonės,
kokia ir buvo veidmainiškoje dvejopų moralės normų
visuomenėje gyvenusio žmogaus sąmonė.
Nūd ien os žmog us, man ant is vien aip, o kalb ant is
kitaip, – tai totalitarinio režimo vaisius. Šiuos vaisius
ir skina sociologinių apklausų rengėjai, susiduriantys

niška. Krikščioniška etika tuo ir ypatinga, kad, keldama
reikalavimą, jog žmogaus mintys atitiktų veiksmus, o
veiksmai – mintis, nepalieka vietos jokioms moralinėms
dviprasmybėms (plg. Jėzaus Kalno pamokslo žodžius:
„Verčiau jūs sakykite: ‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne, o kas
viršaus, tai iš piktojo“ (Mt 5, 37)). Tad nekeista, kad
trilogijos personažų moralinis dvilypumas besilaikan
čiajam krikščioniškų vertybių nėra priimtinas. Kaip ir
dviprasmiška bei rafinuotai klastinga pačios krikščio
nybės traktuotė.

TARP (ANTI)KrikščionIŠKUMO IR PAGONYBĖS

su totalitarinio režimo nepatyrusioms visuomenėms
nebūdingu reiškiniu, kai apklausų prognozės nepa
sitvirtina ne dėl sociologų klaidų, o dėl respondentų
veidmainystės. Kita vertus, dvilypės moralės normas
skelbianti herojiška etika yra akivaizdžiai nekrikščio

Pozityvumą autoriaus santykyje su krikščionybe ro
do antai „Mindaugo“ siužetiniu pagrindu pasirinktas
krikščionybės istorijos požiūriu reikšmingas įvykis – Lie
tuvos valdovo krikštas. Būtent su valdovų – Mindaugo
1251 m., Vytauto 1387 m. – krikštu ir pradėjo formuotis
krikščioniškoji Lietuvos kultūra bei tautos savimonė.
Edvardo Gudavičiaus teigimu, valdovų krikštas kūrė
būtinas prielaidas Lietuvai bendrauti su Europos šali
mis ir prie jų pritapti18. Tačiau dramos autorius, užuot
minėjęs Lietuvai palankius Mindaugo apsikrikštijimo
aspektus, skaitytojo dėmesį iš karto kreipia į pagoniškos
kultūros perspektyvą. Ją dramoje reprezentuojančio
kunigaikščio Daumanto žodžiais, Mindaugas Lietuvą
į pasaulį išleido apvilkęs svetimu rūbu, į jos krūtinę
įdėjęs piktą negerą dievą (MN 70). Atrodo, šių žodžių
implikacija tokia: gerai, kad Mindaugas siekia politiškai
suvienyti Lietuvos žemes, tačiau blogai, kad, priėmęs
krikštą, Lietuvą nusmukdys religiniu kultūriniu po
žiūriu. Beje, Mindaugas ir graužia save dėl, jo akimis,
nesutaikomos prieštaros tarp pagoniško ir krikščioniško
pasaulio. Galbūt dėl to jo karūnavimas ir gretinamas
su nukryžiavimu, taip kuriant siužetinį pagrindą suda
rančią valstybės (tautos) naratyvo ir biblinio naratyvo
jungtį. Pagrindinis šios jungties elementas dramoje
yra krikščioniškas kryžiaus simbolis: nukryžiuojamas
čia valdovas Mindaugas ir nukryžiuojamas tada, kai
priima karūną ir krikštą. Tačiau ar tai reiškia, kad
kryž iaus simb ol ik a čia yra įprasm int a aut ent išk ai
krikščioniškai?
Dalia Čiočytė nurodo bent tris Biblijos traktuotės
lietuvių literatūroje tipus: imitaciją, transformaciją ir
deformaciją. Skirtingai nei senojoje bei XIX a. lietuvių
literatūroje, kuri imitavo Šventojo Rašto motyvus, juo
remdamasi kaip dieviškosios išminties Žodžiu, XX a.
literatūroje randasi transformacinė Biblijos traktuotė.
Ji pabrėžia kultūrinį Šventojo Rašto pobūdį: „Biblijos
žodis suvokiamas labiau kaip mitologinė išmintis nei
kaip kerigminė perkeičiančioji galia“ 19. Būtent kul

18
Gudavičius, E., Lietuvos europėjimo keliais, Vilnius: Aidai, 2002,
p. 333.

19
Čiočytė, D., Biblija lietuvių literatūroje, Vilnius: Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas, 1999, p. 163–164.

Scena iš Justino Marcinkevičiaus dramos „Mažvydas“.
Mažvydas – Henrikas Kurauskas. LTSR Dramos teatras.
1978. Teatro ir muzikos muziejaus archyvas
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tūrinę krikščioniško simbolio (kryžiaus) traktuotę ir
randame trilogijoje. Apreiškimine prasme Mindaugo
nukryžiavimas turėtų reikšti tai, ką jis reiškia Biblijo
je: save apiplėšiantį atsidavimą Tėvo valiai ir pasaulį
atperkančią laisvą savęs auką20. O dramoje pagonis
valdovas, užuot laisva valia atsivėręs transcendencijos
reikalavimui (jo čia, ko gero, ir nesama), prieš savo valią
paklūsta istorinei būtinybei ir taip „išgano“ Lietuvą, t.
y. kuria jos valstybingumą. Tačiau pats desperatiškai
kenčia dėl savo veiksmų prieštaringo pobūdžio. Mat,
pirma, valstybingumo idėjai įgyvendinti paaukoja savo
asmeninę laimę. Antra, suvokia, kad, nors apsikrikšti
jus valstybingumas ir bus pripažintas, tačiau pagoniška
Lietuva atsivers svetimai, t. y. krikščioniškai kultūrai. O
ši, autoriaus įsitikinimu, pasireikš kaip senąją kultūrą
griaunanti įtaka. Kitaip sakant, pagonį valdovą Min
daugą čia nukryžiuoja jį į nesutaikomus prieštaravimus
atvedusi krikščionybė. O juk autentiškai religine prasme
kryžius turėtų simbolizuoti krikščionybės pergalę prieš
pagonišką pasaulį. Dramoje randame priešingą dalyką:
krikščionybės simbolio (kryžiaus) religinė, transcenden
cijos matmenį atverianti prasmė apverčiama aukštyn
kojomis į sovietiniam režimui priimtiną antikrikščio
nišką ideologemą, ko gero, subordinuotą ateistinės in
doktrinacijos tikslams21. Kaip žinoma, būtent Katalikų
Bažnyčia sovietinėje Lietuvoje buvo laikoma potencialiai
galinga režimo oponente ir, siekiant mažinti jos įtaką,
drakoniškai persekiota už neva „kenkėjišką“ veiklą22.
Tad ar nėra taip, jog tai, ką randame dramoje, yra
oficialioji antibažnytinė kompartijos linija, rafinuotai
išreikšta pasitelkus krikščionišką simboliką?
Trilogijoje esama vietų, kur autoriaus požiūris į krikš
čionybę virsta atviru antikrikščioniškumu. Tokia yra
scena su pagone karaliene Morta, išprotėjusia dėl to,
kad tapo krikščione. Štai tos scenos vienas iškalbingas
epizodas: „Į didžiąją Mindaugo menę įbėga pamišusi
Morta. Mindaugas: Žiūrėkite, žemaičiai! Pažiūrėkit, /
Kad atsimintumėt ... Štai ką padarė / Krikščionių die
vas! / (Rodo į Zyvertą) / Štai ką jis padarė, / Tas vilkas
avinėlio kailiu. Štai!“ (MN 95–96). Veiksmo pabaigoje
Mindaugas vienuolį Zyvertą išvaro iš savo rūmų, o
uždangai leidžiantis, vienuolį palydi iškelti kumščiai
ir kardai. Turint omenyje panašias scenas, vargu ar
galima kalbėti apie Mindaugo krikščioniškos savimonės

formavimąsi. Veikiau priešingai, apsikrikštijęs Mindau
gas tapo rūsčiu antikrikščioniu. O kalbant apie Mortos
išprotėjimą, ko gero, tinka įžvalgus išeivijos literatū
rologo Griniaus komentaras, esą toks „Mortos asmens
sužalojimas“ yra kilęs iš komunistinės ideologijos ir
nepateisinamas nei istoriškai, nei meniškai, nei mark
sistiškai23. Laikantis Griniaus argumentacijos, Kristaus
įsteigtas atgailos sakramentas atleidžia gimtąją ir kitas
nuodėmes, tad ir krikščionybė, užuot karalienę Mortą
prislėgusi dėl praeities nuodėmių, turėjusi paveikti ją
teigiamai. Savaip patvirtindamas šį ideol ogiškai nu
spalvintą dramos autoriaus santykį su krikščionybe,
Lankutis konstatuoja: tai „krikščionybės poveikio tau
tos dvasinei raidai“ išraiška. Bet ar nebuvo taip, kad
negatyvų vaidmenį atliko ne krikščionybė, o sovietme
čiu ideologizuotos biblinių simbolių transformacijos?
Juk būtent jos tarnavo totalitarinio režimo auklėjimo
tikslams. Pirminis to režimo tikslas, Arendt teigimu,
ir buvo „ne įdiegti įsitikinimus, o apskritai sunaikinti
sugebėjimą suformuoti kokius nors įsitikinimus“24. Tai
ir darė dramose figūruojantys nukrikščioninti Biblijos
simboliai, kuriais čia manipuliuojama taip, kad jie virs
ta pačios krikščionybės menkinimo priemone. Ir kodėl
nemenkinti, juk antibažnytinė ideologema skelbė, kad
krikščionybė lietuvių tautai neva yra kryžius, kurį ji
neša per šimtmečius, vis dar išlaikydama senąjį pago
niškos kultūrinės patirties klodą.
Savaip iškalbingi pagoniškieji trilogijos motyvai. Vieno
pokalbio metu į sovietinio kritiko Jevgenijaus Sidorovo
pastebėjimą apie rašytojo kūrybai būdingą ne tik „in
telektualinį-filosofinį patosą“, bet ir „stabmeldiškąjį
panteizmą“, pats poetas atsakė: „Ką gi, Europoje mes
ir buvom paskutinieji pagonys. [...] dar ir aš prisimenu
senuką valstietį, kuris, grįžęs iš bažnyčios, galėdavo
ilgiausiai „šnekėtis“ kieme su šimtamečiu medžiu, pa
tikėdamas jam savo mintis ir rūpesčius“ (DN 186–187).
Galima spėlioti, ar ne šis Lietuvos senukas tapo prototi
pu „Mažvydo“ autoriui kuriant pagrindinio šios dramos
personažo paveikslą.
Jei XX a. Lietuvoje dar būta „stabmeldiško panteizmo“
apraiškų, tai tikėtina jų buvus ir XVI a. Gudavičiaus
teigimu, Mindaugo – gabaus ir subrendusio politiko –
pastangų neužteko, kad būtų įveiktos visos išorinės ir
vidinės kliūtys, neleidusios krikščioniškosios Lietu

20
Rahner, K., Corso fondamentale sulla fede (trd. di Carlo Danna),
Milano: Edizioni Paoline, 1990, p. 330.
21
Ne religinę, o antibažnytinę prasmę dramoje „Katedra“ įgyja ir pati
katedra. Jei krikščioniškoje tradicijoje katedra reiškia sakralų pastatą –
Dievo namus, pagrindinę vyskupijos bažnyčią, tai Marcinkevičiui svar
būs kiti reikšminiai aspektai. Katedrą projektavusio Lauryno žodžiais:
„Paminklą pastatysiu žmogui. Žmogui, / Ne dievui ir ne vyskupui.
Deja!“ (KA 318). Katedra čia veikiau virsta ideologizuota abstrakcija,
kurios reikšmę nusako Lankutis: tai „tautos ir žmogaus dvasinio gėrio
ir grožio idėja“, „dvasinio tėvynės gyvybingumo“, jos „atsinaujinimo“
simbolis. Tad nekeista, kad šią idėją realizuoja ne vyskupas Masals

kis, o menininkas Laurynas, dvasinį tautos atsinaujinimą susiejantis su
ne-religijos sfera.
22
Streikus, A., Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje
(1944–1990), Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centras, 2002, p. 8.
23
Grinius, J., „Justino Marcinkevičiaus Mindaugas“, in: Kūrybos stu
dijos ir interpretacijos: Justinas Marcinkevičius, p. 203–204.
24
Arendt, H., Totalitarizmo ištakos, iš anglų k. vertė Arvydas Šlio
geris, Vilnius: Tyto alba, 2001, p. 449.
25
Gudavičius, E., op. cit., p. 336.
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vos karalystės susidarymo paversti tęstiniu istoriniu
reiškiniu. 1251 m. Mindaugui pasikrikštijus, Lietuva
netapo krikščioniška valstybe ir grįžo į pagonybę25.
Nors krikščionybė Lietuvoje oficialiai įsigalėjo 1387 m.
Vytautui priėmus krikštą, tačiau etnografinė Lietuva
ne tik tada nepasuko nauju keliu, bet dar keletą šimtų
metų išliko pagoniška.
Tad istoriniu požiūriu gal ir pagrįstos yra „Mažvy
do“ scenos, vaizduojančios XVI a. prūsų špitolninkus,
garbinančius ąžuolą – pagonybės simbolį. Nors galbūt
dramoje, kalbant apie Mažvydo laikus, užuot pabrėž
tinai taikius pagonybės–krikščionybės supriešinimo
schemą, prasmingiau būtų buvę svorio centrą perkel
ti į katalikybės ir protestantizmo polemiką XVI am
žiaus Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje. Tuo tarpu pati
pirmoji „Mažvydo“ scena nukelia į 1562 m., į Ragainės
bažnyčios šventorių, kur parapijiečiai nakties tamsoje
sodina ąžuolą, Nemuno atplukdytą iš Lietuvos miškų.
Kad medis prigytų, griebiamasi pagoniškų burtų: duo
bėn įmetama pastipusi žiurkė bei nuo špitolninko kaklo
nuplėšti žalčių kaukolių karoliai. Pagoniškame ąžuolo
sod in im o rit ual e dal yv auj a ir pas tor ac in iu uol um u
garsėjęs liuteronas Mažvydas. Iš pradžių sudraudęs
parapijiečius Dievo vardu, vėliau ir jis pats su jais stū
gaudamas aplink medį šoka ritualinį šokį, giedodamas
pagonišką giesmę „Šaknim – į pragarą, šakom – į dan
gų“ (MA 117–121).
Užuot svarsčius, ar ši scena vaizduoja tikrą ar tariamą
Mažvydo dvitikystę, norėtųsi atkeipti dėmesį į kitką.

Jei tikėsime kritikų, o ir paties autoriaus pastebėjimu,
kad trilogija buvo kuriama ne tik sudabartinant praei
tį, bet ir dabartį nukeliant į praeitį, tuomet galėsime
teigti, kad „Mažvydas“ atspindi aktualų dalyką: ne
tiek pastoriaus Mažvydo, kiek dabarties žmogaus dvi
tikystę, t. y. jo savimonės, kurioje keistai koegzistuoja
krikščionybės ir „stabmeldiško panteizmo“ elementai,
sinkretizmą. O kadangi Mažvydo asmenybė dramoje
funkcionuoja kaip sektinas pirmavaizdis, tai ja ir su ja
susijusiais pagoniškais motyvais skaitytojui tarsi įtei
giama: ne tik krikščionybė, bet ir pagonybė yra savaime
suprantamas lietuvio mentaliteto dėmuo. Ar tai reiškia,
kad, nors šiandien niekas nebenešioja gyvačių kaukolių
karolių, sodindamas medžius nebemėto į duobę žiur
kių, tačiau jausti burtų, raganų ar aiškiaregių poreikį
turėtų būti laikoma natūraliu dalyku? Jeigu taip, tai
šiandien, kai ne tik Lietuva, bet ir modernieji Vakarai
išgyvena neopagonybės renesansą, dėl pagoniškų motyvų
„Mažvydo“ reikšmingumas ir toliau neturėtų kisti. Bet
galbūt klaustina: ar nėra taip, kad šie motyvai atlie
ka anksčiau minėtą funkciją, t. y. naikina sugebėjimą
formuoti aiškius, religinio sinkretizmo neiškraipytus
pasaulėžiūrinius įsitikinimus?

ŽODŽIO MAGIJA
Antibažnytiškumas, religinis sinkretizmas, moralinė
dviveidystė, tiesos ir melo neskyrimas, aiškių pasau
lėžiūrinių įsitikinimų neturėjimas ir t. t. – tai būdingi

Scenos iš Justino Marcinkevičiaus dramos „Mindaugas“. Mindaugas – Regimantas Adomaitis, Juozas Rygertas.
LTSR Dramos teatras. 1969. Teatro ir muzikos muziejaus archyvas
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mazg an sus ip yn ę sov iet in ės sąm on ės strukt ūr iniai
komponentai, kuriuos aptinkame draminėje trilogijo
je. Šie komponentai – tai kertiniai akmenys tos „nau
jos pasaulėžiūros“, apie kurią sovietmečiu plačiausiai
skaitoma knyga pripažinto „Dienoraščio be datų“ (1981)
autorius rašo: „Reikėjo naujos būsenos, naujos pasaulė
jautos, kurią būtų galima paskelbti sau ir žmogui kaip
išsigelbėjimą. Reikėjo „poetinės religijos“. Bent vieno
žodžio, kuriuo patikėtum pats, kurį galėtum ištarti ar
ba ištylėti“ (DN 166). Draminę trilogiją, ko gero, kaip
tik ir dera skaityti kaip tokios „naujos pasaulėjautos“
deklaraciją, kuriai pagal visas sovietmečio dvigubo žai
dimo taisykles pavyko užfiksuoti ir tą vienintelį žodį,
kuriuo kaip etine programa ar išsigelbėjimo orientyru
patikėjo trilogijos autorius ir jos skaitytojai. Tas žodis –
tai „Mažvydo“ epiloge prie „Katekizmo“ palinkusiųjų
skanduojama „Lie-tu-va“. Galima numanyti, kad toks
skandavimas to meto skaitytojui turėjo tapti savotišku
brangiai nekainuojančiu laisvės apsireiškimu. O šią
neautentišką laisvę buvo galima patirti tik prisitaikius
prie sovietmečiu ištobulintų dvigubų žaidimo standar
tų. Juk dramos epilogas skaitytoją kviečia susitelkti
ties religinio turinio knyga – Mažvydo „Katekizmu“,
ir susikaupus jame aptikti, pagal autoriaus intenciją,
vienintelį svarbų žodį „Lietuva“ bei jį tariant „pajusti
medaus ir kraujo skonį“, „išgirsti volungę prieš lietų šau
kiant“, „užuosti šieno ir liepynų kvapą“ (MA 232). Šitaip
krikščioniškas ir religinio turinio „Katekizmo“ tekstas
kiek neįprastai atveria žemdirbišką kraštovaizdį. Bet
jei knyga – „Katekizmas“, tai nesunku numanyti, kad
vienintelis svarbus žodis joje turėtų būti kitas, atveriąs
kitą pasaulėžiūrinę ir etinę programą. Bet tas žodis –
„Dievas“, kurio Vardo komunistinės okupacijos metais
dauguma tarti negalėjo, o gal nenorėjo.
Galima klausti ir kitaip: ar už trilogijoje sutinkamo
iškilmingo poetinio skandavimo, o ir už žodžiavimo bei
tuščiažodžiavimo (plg. prie kryžiaus sukniubusio Maž
vydo stilizuotą mąstymą-kalbėjimą-maldą: „...ar gali
sulaikyt / šitą paukščio čiulbėjimą / vėjo gūsį ir / dar
ilgai po to virpantį / epušės lapą / Šitą keistai susivar
čiusį / debesį šypseną šitą / tylą tą šauksmą išnykstantį
/ vakaro toliuos / Kodėl klausinėji kodėl / o diena jau ir
gęsta / Viskas sakai negaliu / bet vis viena kalbi ar šauki
/ ir tai tiktai aidas gyvenimo / soduos kur vaikščioja /
dievodvasia“ (MA 179–180)) – ar už viso to, ką kritikas
Ričardas Pakalniškis įvardija kaip folkloriškai nuspal
vintą „poeto kreipimąsi burtažodžiais, užkalbėjimais,
prisakymais“ 26, neslypi dar vienas rafinuotas dalykas?
Tiksliau sakant, ar tame kalbėjime nesama „žodžio
magijos“, kuri, žymaus lietuvių filosofo pastebėjimu,
sudarė giliausią totalitarinio ideologizmo šerdį27? Toji
26
Pakalniškis, R., Justinas Marcinkevičius, Kaunas: Šviesa, 1984,
p. 72.
27
Šliogeris, A., „Totalitarizmo pradmenys“, in: Literatūra ir menas,
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„žodžio magija“ – tai menas įtakoti ar valdyti žmogaus
sielą žodžiu, kuris totalitarinėje santvarkoje gerbiamas
ir sykiu niekinamas, kuriuo pasitikima ir sykiu bijomasi.
Iš tokio dvilypio santykio su žodžiu ir radosi socrealizmui
įprastas skaitytojo sąmonės užkalbėjimas tuščiažodžiais,
dviprasmybėmis ar tikrovės neatitinkančiais sakiniais.
Galbūt tokiame kalbos nubūtinime ar, parafrazuojant
Heideggerį, jos pavertime ne-būties namais, ir slypėjo
nesuvokiama lakštingalų balsų įtaigos jėga.
Jau Platonas matė, koks pavojingas gali būti rafinuo
tai į nebūtį vedantis „menas suvilioti sielas žodžiais“
(Phaedr. 261a). Gal dėl to ir ėjo į vis gilesnę polemiką su
senovės sofistais, nes suvokė, kad šis menas neturi nieko
bendra su tiesa ir tikrove. Priešingai: menas vilioti sielą
žodžiais griauna žmogaus mąstymo ir veiklos orumą.
Tad ne be pagrindo netotalitarinėmis sąlygomis kūręs
poetas Kazys Bradūnas, cituodamas Upsalos universi
teto vestibiulį puošiančius Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos žodžius („Laisvai mąstyti yra gražu, bet dar
gražiau teisingai mąstyti“), juos dedikuoja nūnai ge
riausiuoju pripažintam XX a. lietuvių poetui:
Gerumų jau gana, Justinai,
Reikia teisybės,
Kurios tu pasakyti negali.
Leliumais nepridengsit melo ir niekšybės,
Nuo jų poezija toli.28
O gal gebėjimas gerumais, leliumais ar kitaip pridengti
laisvą mąstymą ar netiesą ir buvo, greta kitų, vyrau
jantis geriausiojo XX a. lietuvių rašytojo nustatymo
kriterijus? Pagal šį kriterijų išties ne tokie geri ar vos
geri yra kiti XX a. geriausiųjų dešimtuko nariai: Salo
mėja Nėris, Vincas Mykolaitis-Putinas, Vincas Krėvė,
Balys Sruoga, Bernardas Brazdžionis, Maironis, Sigitas
Geda, Juozas Tumas-Vaižgantas ir Jonas Aistis.
Grįžt ant prie tril og ij os, bel iek a teigt i: sov iet in ių
mąstymo stereotipų ir ideologemų prisotinta sąmonė
ir šiandien ją atpažins kaip savą ir suprantamą. Ta
čiau nuo sovietmečio psichologiškai labiau nutolusiai
sąmonei dramų turinį dėl jose veikiančių ideologemų
suprasti nėra lengva. Matyt, teisi yra Arendt, sakyda
ma, kad skirtingos vertybinės, dorovinės, religinės ir kt.
mąstymo normos netotalitarinę mąstyseną esmiškai ir
skiria nuo totalitarinės. Tad gal tik tuomet, kai laikas
išgydys pragaištingus sovietizacijos padarinius men
taliteto plotmėje, ir rasis adekvati socrealizmo tekstų
recepcija. Tik kokia tada bus toji recepcija? Ir kurie tų
tekstų būsimojo skaitytojo akyse sugrius, o kurie iškils
naujam gyvenimui? Ir koks tada bus geriausiųjų XX a.
lietuvių rašytojų dešimtukas?

1991 01 26, p. 8.
28
Bradūnas, K., Sutelktinė, II dalis, Vilnius: Aidai, 2001, p. 229.
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tema: marcinkevičiaus fenomenas

Justino Marcinkevičiaus
poezijos dirbtuvė
Rima Malickaitė

Daugelis sovietinio meto poetų nugrimzdo į užmarštį –
vargu ar šiandienis moksleivis moka nors vieną Antano
Venclovos, Eduardo Mieželaičio ar Algimanto Baltakio
eilėraštį. Tačiau ir perrikiuotame poezijos olimpe pirmo
ryškumo žvaigždė – Justinas Marcinkevičius, kolegų
paskelbtas geriausiu XX a. rašytoju. Turint galvoje
Marcinkevičiaus poezijos populiarumą ir šiandien, no
rėtųsi keletu brėžių ir tik keliais aspektais: rimavimo,
poetinės sintaksės, metaforų – pamėginti į jo poezijos
tekstus pažvelgti iš naujos mūsų laikų perspektyvos.

Rimikos repertuaras:
prasminės kopėčios
Jau nuo pirmųjų rinkinių Marcinkevičius ėmė for
muoti jam būdingą rimų repertuarą, kuris ypač aiš
kiai matyti poemose. Šiame žodyne dominuoja kaimo
leksika: klumpė, tvora, ūsas, vežimas, lašiniai ir t. t.
Vėlyvojoje poezijoje šią leksiką papildo iš žemininkų
poezijos migravę duonos, žemės, arimų ir t. t. įvaizdžiai,
t. y. daugiausia gamtos objektus nusakanti leksika, ir
toks žodynas visoje poezijoje išlieka konstanta. Tačiau
net ir esant labai ribotam atraminių žodžių skaičiui,
rimavimas gali būti išradingas ir turtingas prasmių
kaip antrą rimo sudedamąją dalį parinkus netikėtą
sąsają atskleidžiantį žodį – juk meninė priemonė – ne
materialus teksto elementas, o jų garsinis ir prasmi
nis sąskambis1.
Kita vertus, matyti, kaip poetą varžo prisiimtas kal
bėjimo būdas ir kaip vos nuo jo bent žingsnį atsitolinus
imama kalbėti kitomis intonacijomis, parenkamos kitos
poetinės priemonės. Ankstyvojoje poezijoje viena tokių
išimčių – ciklas „Tragiškoji Amerika“. Jis įsiterpia į
atvirai deklaratyvų, didaktišką rinkinį „Duoną rai
kančios rankos“ (1963), skirtą socialistinei santvarkai
ir kolūkinei žemdirbystei pašlovinti. Tokiame konteks
te netikėtai skamba rimai egzistencialistas / klystat,
RIMA MALICKAITĖ (g. 1976) – literatūros teorijos magistrė,
LLTI doktorantė.
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užmigo / orbitą ir t. t., santūrūs ir ekspresyvūs tropai
(pavyzdžiui, „Įkaitusiom kojom / žemė įkaitinta“). Šis
ciklas populiarumu anaiptol neprilygo kitam ciklui
„1946-ieji“ iš rinkinio „Mediniai tiltai“ (1966), kur, kal
bant apie pokario dramatizmą, vėl įsitvirtina saldūs,
besikartoją rimai: beldžias / meldžias, prasidžiovinti /
atsiminti, stinga / pradingo (vienintelis netikėtas rimas
trijų eilėraščių cikle nebeloti / votį). Nežinia kas lėmė
tokį grįžimą atgal – ar noras įtikti maironiškos poetikos
mėgėjams, būti kiek įmanoma suprantamesniam2, ar
pasitelkus tokią poetiką įtikinti skaitytoją tuo, kad dėl
jokių įsitikinimų negalima „skaldyti Lietuvos“3.
Dar labiau intymiosios tematikos ir į oficialiąją ideolo
ginę liniją taikančių ar „gerumo“ etiką propaguojančių
eilėraščių poetikos skirtumai išryškėja vėlyvesnėje so
vietinio laikotarpio poezijoje, t. y. rinkiniuose „Gyvenimo
švelnus prisiglaudimas“ (1978) ir „Būk ir palaimink“
(1980). Kai kurie eilėraščiai, už kurių metaforų kyšo
sovietinės sąmonės branginami įvaizdžiai ir simbolika,
neišvengia postamentinės retorikos, publicistikos. Jų
net nesistengiama įsprausti į ankštokus, kadangi savo
taisykles diktuojančius, poetinės formos marškinius:
Praėjusį mes pažymėjom Kaino ženklu.
Tam, kurs ateina, ženklo dar nėra.
Išdeginkim jo sieloje balandį.4
Tekstuose, kuriuos pašnabždėjo ne „pilietinė pareiga“
kalbėti apie tai, ką norisi nutylėti, o veikiau akimirkos
1
Žr. Lotman, J., „Lekcii po struktural’noi poetike“, in: Trudy po zna
kovym sistemam, I, Tartu, 1964, s. 49–55.
2
Pasak Sauliaus Tomo Kondroto, suprantamumas ir prieinamumas
visiems buvo pagrindinė Marcinkevičiaus poezijos populiarumo prie
žastis. Žr. „Lyg gyvenimas prasidėtų iš naujo“, pokalbis su Saulium Tomu
Kondrotu, in: Kūrybos studijos ir interpretacijos: Justinas Marcinkevičius,
sud. Jurga Katkuvienė, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 22.
3
Tokia pozicija atrodo prieštaraujanti 1975 m. „Komjaunimo tiesoje“
išsakytai poeto minčiai apie pareigą, kuri yra „veiksmas, darbas, poel
gis vardan ko ir kam“ (Marcinkevičius, J., „Pareiga būti žmogum“, in:
Kūrybos studijos ir interpretacijos: Justinas Marcinkevičius, p. 14).
4
Marcinkevičius, J., „Praėjusį mes pažymėjom Kaino ženklu...“, in:
Marcinkevičius, J., Raštai, t. 1, Vilnius: Vaga, 1982, p. 303. Toliau ci
tuojant nurodomas eilėraščio pavadinimas ir puslapis.
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impulsas, peržengiami to meto lyrikai būdingi trafaretai,
išsiplečia žodynas, kalba mėgina atsiplėšti nuo klum
piškų konkretybių, mintis labiau apibendrinama. Kinta
rimavimo ir rimų pobūdis – tarp sąskambių atsiranda
pakankamai erdvės, pagausėja netikslių rimų:
Šermukšnis žydi – tai dievai dėkoja.
Nubudęs vaikas čiulpia kojos pirštą.
Nematomas kažkas jo lopšį supa
ir kalbina jį – vaikas krykščia:
jis mato, kaip atsiveria dangus
ir kaip virš lopšio meiliai pasilenkę
visi jam šypsosi.
(„Gerumas tas gyvenimas“, p. 313)
Jau baigiasi medžių striptizas.
Prieš gęstančią saulės rampą
liepaitė – liauna, ištįsus –
dangstos šakom kaip rankom.
(„Striptizas“, p. 183)
Marcinkevičiaus eilėraščiuose, priešingai negu moder
niojoje poezijoje5, rimai retai aktyvūs kompoziciškai:
tekstas tik plečiamas kitais žodžiais, akumuliuojamos ir
varijuojamos sinoniminės prasmės6. Toks redundantiš
kas kalbėjimas kartais būna retoriškai paveikus. Anot
retorikos mokovų, plėtojimo figūros „stilistiškai akty
vina, įteigia ir įtikina, veikia emociškai, sulydo tekstą
į visumą“7. Tačiau toks kalbėjimas ir pavojingas, – jei
plėtojimo figūros neapibendrinamos, prasminiai vie
netai išsidėsto tarsi ant kopėčių laiptelių, – palypėjus
ant vieno, nebematyti kitų, rimuojami žodžiai nesudaro
kontrasto, o veikiau dubliuoja tą pačią reikšmę, kaip
ir didesnės poetinio teksto sintagmos. Antai eilėraštyje
„Visą laiką“ trys strofos sukonstruotos analoginės sin
taksinės struktūros pagrindu:
Visą laiką ieškau vieno taško,
iš kurios išeina visos tiesės.
Visą laiką ieškau vieno lašo,
iš kurio išbėga visos upės.
Visą laiką ieškau vieno uosto,
iš kurio visi laivai išplaukia.
(„Visą laiką“, p. 99)

miesi nuomonės, kad poetinis tekstas juo tobulesnis,
juo labiau jo poetinė skirtingų teksto lygmenų kon
strukcija tikslingesnė ir juo labiau skirtingos raiškos
dubliuoja viena kitą, galėtume tarti, kad šis eilėraštis
tobulas, tačiau virš visų reikalavimų iškyla prasmin
gumo, naujos prasmės reikalavimas. Marcinkevičiaus
poezijoje esamatekstų, kur tarsi veidrodyje atsispindi
apversta Lotmano tezė, kad „Vieno žodžio kartojimas
tekste paprastai nereiškia mechaniško vienos ir tos
pačios reikšmės kartojimo“8. Marcinkevičiaus poezijoje
šį teiginį reikėtų performuluoti taip: naujais žodžiais
neišskleidžiama nauja prasmė...

Poetinė sintaksė:
transformacijos ir perversijos
Kalbant apie poetinę sintaksę, pirmiausia apibrėž
tinas jos santykis, viena vertus, su bendrinės kalbos
sintakse, kita vertus, su poetinį tekstą skaidančiomis
ritminėmis sintagmomis, t. y. eilutėmis, strofomis ar
strof oid ėm is. Marc ink ev ič iaus poe zij oj e dom in uoj a
sintaksiškai uždara strofa, t. y. jos ribos sutampa su
sintaksinio vieneto, sakinio ribomis. Rinkinyje „Gy
venimo švelnus prisiglaudimas“ sintaksinis junginys
peržengia eilutės ribą, sakinius iškarpo elipsės. Būtent
sintaksinių inversijų ir perversijų pagrindu mezgasi
daugelis metaforų, atsiranda erdvės viename eilėraš
tyje sugyventi kelioms prasmėms. Kita vertus, elipsės
sukarpo ne vien sakinį – šiame rinkinyje tarp į vieną
strofą sugrupuotų sakinių įsiterpia gilios pauzės, ku
rias ryškina uždaros sintaksinės struktūros ir strofikos
sandaros nekonfliktiškas santykis:
Saulele mano, vakarop eini.
Laukų atsidusimas šešėliuotas.
Gyvenimo švelnus prisiglaudimas.
Iš meilės šitas graudulys, iš meilės.
Vis negaliu atplėšt tavęs nuo lūpų,
rugių kalneli vidury dangaus!
(„Saulele mano, vakarop eini...“, p. 274)

Strofikos simetriją dar paryškina ritminė monotonija
(eilėraštis parašytas ištisai chorėju, kurio dominuojan
tis tarpkirtinis intervalas – vienas skiemuo). Laikyda

Marcinkevičiaus poezijos sintaksė yra transformuo
ta, racionali sint aksinė sąrang a apsireng ia sint ak
sinių figūrų drabužiais. Tačiau dabar sugrįžkime ir
kiek uždariau paanalizuokime kartais paradoksiškų
Marcinkevičiaus sintaksinių junginių santykį su nor
minėmis bendrinės kalbos frazėmis. Dažna frazės kon

5
Pavyzdžiui, Vytauto Mačernio, Henriko Nagio, Algimanto Mackaus,
Liūnės Sutemos ir kt. tekstuose.
6
Plėtojimo figūros būdingos daugeliui poezijos tekstų (Kazio Bradūno,
Nagio (ypač pasitelkus anaforas), Mackaus ir kt.), tačiau jos pasitarnauja
pirmiausia išryškinant prasmės judesį į kitą semantinį lauką, pvz., iš

gamtos į kultūrą, žmogaus egzistencinę jauseną, emocijas ir pan.
7
Koženiauskienė, R., Retorika: iškalbos stilistika, Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos institutas, 1999, p. 255.
8
Lotman, J., op. cit., s. 79.
9
Koženiauskienė, R., op. cit., p. 215.
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strukcija – inversinė (vietomis keičiamas veiksnys ir
tarinys, o užvis dažniausiai veiksnys ir papildinys) ir
eliptinė. Išleidžiamas narys nėra sunkiai nuspėjamas,
nors įsivaizduojamame junginyje neretai formos neut
ralios, nenurodančios giminės, skaičiaus ar asmens:
„Žeme po širdimi, / gimdoma nepagimdoma: / atsidust
tavimi, / visų mindoma.“ („Karo žemė“, p. 268) (kursy
vas mano – R. M.); „Tu žodžiais, žodžiais į mane, / tu į
mane vis duona, duona.“ („Lietuva“, p. 279); „Į rudenio
žolę – paukščiu. / Į rudenio langą – lapu.“ („Tau būti“,
p. 333); „Paukštis į dangų. / Žodis – į širdį“ („Žodis“, p.
337). Iš pavyzdžių matyti, kad kalba daiktavardiška, t.
y. sakinys konstruojamas iš daiktavardžių, būdvardžių,
daiktavardiškų veiksmažodžio formų ir t. t. Būtent daik
tavardiškos kalbos vartojimas lemia frazės struktūros
apibrėžtumą, sanklodos pasikartojimus, kadangi kon
strukcijų iš, tarkim, veiksnio ir papildinio repertuaras
ribotas. Ypač daiktavardiškumas tampa nepakankamas
didesnės apimties tekstuose. Antai eilėraštyje „Kalbos
namai“ (iš rinkinio „Būk ir palaimink“) išskleidžiamos
dvi frazės konstravimo kryptys. Pirmosios dvi strofoidės
suklostytos iš daiktavardiškųjų žodžių. Tačiau būtent
šiame tekste akivaizdu, koks trūkuminis yra toks frazės
konstravimo būdas:
Daiktavardžių stogas,
veiksmažodžių durys,
būdvardžių langai:
įkirstas, kaip į kaladę kirvis,
ligi penties suvarytas čia.
(„Kalbos namai“, p. 343)
Dėl veiksmažodžių išleidimo ne tik tampa neaiškios
sintaksinių junginių jungtys bei prasminis santykis ir
jei ne loginė, tai bent asociacijomis grįsta motyvacija (iš
kur atsiranda kirvis – ar čia kalbama apie kalbos griūtį,
skilimą, ar tai tik poeto mėgstamos kaimo leksikos įpyni
mas?), bet apskritai visa strofos sankloda tampa nelogiš
ka, mechaniška. Naudojantis Marcinkevičiaus metafora,
šiam „namui“ akivaizdžiai stinga pamatų ir sienų...
Paskutinėje strofoidėje daiktavardiškuosius žodžius
persveria veiksmažodžiai, tačiau prasminėje, logikos
plotmėje padėtis nepagerėja: apie būsimąjį laiką (atei
tį) kalbama kaip apie kūdikį, reikalingą globos, tačiau
pasirinkta raiška jį apibūdina veikiau objektiškai, kaip
daiktą: „Imkit jį ant rankų ir laikykit, / kad nenusi
mestų, / neprapultų“ (kursyvas mano – R. M.). Neaiški
lieka ir viso teksto idėja: apie ką kalbama – apie kal
bos tobulumą ar likimą, mus, ja kalbančiuosius, mūsų
ateitį, mūsų neatsiejamumą nuo gimtosios kalbos? Be
abejo, viename eilėraštyje galima kalbėti apie daugelį
dalykų, tačiau būtina nubrėžti paraleles, motyvuoti jų
sąsajas, galų gale iš teksto visumos turėtų paaiškėti net
lokalios metaforos asociatyvusis pamatas. Šiuo atveju

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2003 / 4

matome ką kita – vėlgi „kopėčių“ principu išdėliotus
gramatinius terminus.
Apskritai šiame rinkinyje dažnai peržengiama supran
tamumo ir skoningos kalbinės raiškos riba. Iškarpoma
arba perstumdoma anksčiau naudota konstrukcija, prie
pamatinio žodžio (pavyzdžiui, itin pamėgtų „išmokti“,
„ateiti“, „gyventi“ ir t. t.) jungiami niekaip gramatiškai
nemotyvuoti linksniai, hipertrofuotos sintaksės perver
sijos neretai užtemdo eilėraščio mintį:
Ištark mane, žeme,
ištark mane lygų su medžiais...
(„...Iš tamsos išėjimas III“, p. 301)
Aš visą gyvenimą
nemoku, kad medis tylėtų,
kad laukas ko nors neištartų
žaliu ir giliu bosu.
(„Aš visą gyvenimą...“, p. 336)

Tropų gavyba: vaikiška dėlionė
Marcinkevičiaus poezijoje galėtume rasti veik visų
tipų metaforų ir metonimijų (sinekdochų, personifik
 a
cijų, katachrezių ir t. t.), ypač tropų gausu vėlesniuose
rinkiniuose „Gyvenimo švelnus prisiglaudimas“ ir „Būk
ir palaimink“. Būtent šiuose rinkiniuose matyti tam tik
ras dominuojantis „tropo“ gaminimo būdas – metafora
kuriama ne vieno ar kito objekto sukeltos asociacijos
pagrindu, o simetriškai sukeičiant leksemas sintaksi
niuose junginiuose:
Ar tau neskauda būti?
Ar tau žiūrėt nešalta?
Ar netamsu kalbėti?
(„Dedikacija“, p. 322)
Iš tada, kai žiūrėjau žaliai,
iš tenai, kai galvojau baltai:
plaukia upė – giliai negiliai,
eina saulė aukštai neaukštai.
(„Iš tada, kai žiūrėjau žaliai...“, p. 323)
Lūpos žodį pasėjo.
Žemė ištarė grūdą.
Vyturys patekėjo – šviesu.
(„Tas žodis“, p. 355)
Skirtinguose tekstuose dėliojama vis ta pati dėlionė,
tačiau jau iš kelių pavyzdžių aišku, kad toks mecha
niškas sukeitimas ne visada pasiteisina. Antai paskuti
niame pavyzdyje, nors pirmoji metafora paveiki, tačiau
antroji „Žemė ištarė grūdą“ net ir eilėraščio kontekste
atr od o niek aip nep at eis in am a – ji tik dem onstr uo
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ja naudojamą modelį, bet neišplečia nei „žemės“, nei
„grūdo“ prasmių. Tropų gausa kartais suvedžioja poeto
plunksną: „Jeigu mįslingas oratoriaus kalbėjimas ima
varginti klausytojus, tada net ir gražiausia retorinė
figūra netenka prasmės“9.
Marcinkevičiaus metaforas būtų galima skirstyti ir ne
pagal kalbinius kriterijus, o pagal jų skolinimosi šaltinį.
Čia vėlgi galioja „dėlionės“ principas – į eilėraščio mo
zaiką telpa viskas, kas tik pasirodo tuo metu patrauklu,
ar, kalbant šių dienų kalba, komerciškai perspektyvu:
vieni tropai ateina iš romansų, kiti – iš neoromantikų
tekstų, o vėlyvųjų rinkinių žemės, duonos, grūdo, arimų
ir t. t. metaforika įtaigauja jos ryšį su žemininkų (ypač
Kazio Bradūno, iš kurio skolintasi ne tik tropai, bet ir
apskritai pasaulėvaizdžio åtramos) poezija. Tačiau jei
Bradūno poezijoje „žemė“ ir į jos semantinį lauką pri
sišliejantys įvaizdžiai anaiptol nereiškia konkrečios
žemės10, Marcinkevičiaus poezijoje kaip tik toji nepoe
tiška real ybė įgauna svariausią akcentą11. Nežinia, dėl
ko taip atsitinka – ar dėl to, kad Marcinkevičius per
dėm siaurai suprato Bradūno poeziją, ar dėl specifinių
priežasčių, kurias lėmė sovietinė santvarka. Santykis
su žemininkais idėjiniame lygmenyje lieka užsklęstas,
mat šalia skolintųjų metaforų (ar kartu su jomis) sklei
džiasi sovietinę realybę išsakantys ar pridengiantys
tropai, pavyzdžiui:
Ant lūpų žydėdamas supasi žodis:
giedok, kad esi, ir tylėk, kad esi.
Bet nėr tų namų, kur tu būtum namie.
(„Lyg bitė žiede. Lyg bitelė žiede...“, p. 361)
10
Žr. Skrupskelytė, V., „Kazys Bradūnas“, in: Lietuvių egzodo literatū
ra. 1945–1990, red. Kazys Bradūnas, Rimvydas Šilbajoris, Vilnius: Vaga,
1997, p. 350; Idem, „Kazio Bradūno poetiškoji patirtis“, in: Bradūnas,
K., Sutelktinė, d. 2, Vilnius: Aidai, 2001, p. 589 ir t.
11
Žr. „Triūsas savo sode“, su Justinu Marcinkevičiumi kalbasi lite
ratūros kritikas Mindaugas Kvietkauskas, in: Kūrybos studijos ir inter
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Pakylame iš to,
kas buvo duota:
iš vėliavos, idėjos
arba himno.
Paskui dalijame
save kaip duoną
ir pašaukimo ieškom
kaip likimo.
(„Amžininkai“, p. 205)
Marc ink ev ičiaus poe zij oj e mat yt i nev ien pr asm is
santyk is su gyv en am ąja tikr ov e: vien a vert us, pa
reig a kalb ėt i tad a, kai nor ėt ųs i tyl ėt i, kit a vert us,
identifikuojamasi su nugalinčia ir pajungiančia „vė
liavos, himno ir idėjos“ ideologija: „Sunku, sakau, ta
čiau imu. / Graudu, sakau, tačiau nešu.“ („Pradžia“, p.
263), „...prieš vėją iries krūtine, / kartodamas lūpomis:
taip, / o siela vis šaukdamas: ne.“ („Nuo girių dvelkia
vėsa...“, 263).
Vytautas Kavolis sovietinėje poezijoje fiksavo dvi
tendencijas: kalbėti apie tai, ko reikalauja režimas ir
visokeriopai stengtis liudyti vidinę nepriklausomybę, ir
užsiminė apie trečią kelią – moraliai rimtą estetinį ieš
kojimą12. Net išeivių pastebėta Marcinkevičiaus poezijos
giminystė su žemininkais tarsi liudytų tokius ieškojimus
buvus, tačiau net ir žemininkų poezija Marcinkevičiui
buvo raiškos ir net išgyvenimų aruodas, iš kurio išsemti
turtai paspalvinti sovietizmo spalvomis. Tokia poezija,
gyvenant normaliomis gyvenimo sąlygomis, neišlaiko
brandos egzamino, į ją galima žiūrėti tik kaip į dieno
raštį, kurio data – sovietiniai laikai.


pretacijos: Justinas Marcinkevičius, p. 19.
12
Kavolis, V., „Pasaulio srautas ir sąmonės archeologija“, in: Kūrybos
studijos ir interpretacijos: Justinas Marcinkevičius, p. 68.
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tema: marcinkevičiaus fenomenas

Mito pradŽia
Paulius Subačius

Daug um a mit ų net ur i prad žios. Ji būn a taip gil iai
nugrimzdusi praėjusio laiko sutemose, kad net sąži
ningiausi tyrinėtojai neįstengia patikimai užčiuopti
versmės, gimdančios dievus bei herojus. Naujųjų laikų
mitų metrikai nesunkiai įskaitomi, tačiau mitologinė
sąmonė, tie, kuriems mitas yra persmelkiančiai tikras
pasakojimas apie jų pasaulio prigimtį bei tvarką, linkę
neprisiminti istorinių aplinkybių. Idant atrodytų pati
kimas, įkvėptų ekstatinius išgyvenimus, svarbiausias
mito personažas pasirodo scenoje jau išbaigtas, šaunus,
atliekantis didžius darbus, o visa kita pridengia lengva
užmaršumo skraistė. Demitologizacijos pastangos (jų
nestigo ir po Atgimimo) vienus mitus paprastai pakeičia
kitais, o kai kuriuos senuosius dargi sustiprina, nes lie
tuviai ypač palankūs pavargusiems ir skriaudžiamiems
herojams. Todėl pastangų pažvelgti į Justino Marcin
kevičiaus – tautos poeto – mito priešistorę ir ištakas
šiukštu nereikėtų laikyti numitinimo bandymu. Tai tik
archeologinė perkasa, įdomi žinovams bei mėgėjams, o
kitiems – vienadienis trukdis ręsti naujojo/senojo gyve
nimo valdovų rūmus.

I. Motina
Motinos figūra priklauso pamatinėms universalijoms,
todėl net ir jaunoje lietuvių poezijoje ji iki XX a. vidurio
buvo ne sykį pasitelkta personifikuoti Bažnyčiai, Tėvy
nei, Saulei, gimtajai žemei ir daugeliui kitų menkesnių
dalykų. Istorines perspektyvas apmąstančio Baranausko
Giesminykas kalbėjosi su nuometuota Močiule Lietuva.
Atgailaujančios paklydėlės Salomėjos Nėries eilėraščių
raudotoja kreipėsi į Žemynėlę Juodąją močiutę.
1940 m. atsirado nauja pretendentė į Motinos titu
lą – didžiąja raide rašoma vienintelė Partija. Sovietinė
retorika siekė perimti bei perkoduoti pastoviųjų įvaiz
džių kompleksą, ir šeimos – tėvo, motinos, (didžiojo)
brolio, sesių – paradigma naujakalbės kūrime atliko
PAULIUS SUBAČIUS (g. 1968) – hum. m. dr., VU Filologijos
fakulteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros docentas,
Religijos studijų ir tyrimo centro bendradarbis, „Mažosios
studijos“ ir „Laisvosios Europos radijo“ apžvalgininkas.
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svarbų vaidmenį. Antai mirus Tėvui Stalinui, Vale
rija Valsiūnienė rašė: „Į Partiją visų nukrypsta akys,
/ Ji – Mot in a, glob ėj a, Ji pat ars“ 1. Tač iau „Aušros“
romantikams sunkiai sekėsi įkvėpti poetinės dvasios
Tėvynės–Motinos jungčiai, tad ką ir kalbėti apie var
ganas paleckių, suchockių, reimerių pastangas suteikti
patrauklų literatūrinį veidą didžiausią baimę keliančiai
naujos santvarkos institucijai. Talentingieji – Vincas
Mykolaitis-Putinas, Albinas Žukauskas – iš reikalo
parašytuose sovietiniuose posmuose vengė Vadą pa
vadinti tėvu, o Partiją – motina. Todėl, kaip Vytautas
Kubilius visiškai pagrįstai teigė viename pirmųjų savo
straipsnių, to meto „dažnam eilėraštyje [...] randame
[...] šaltą popierinį patosą“2.
Lietuvių rašytojams pavyzdžiu rodytoje rusų litera
tūroje taip pat stokota posmų, kuriuose oficialieji sta
bai būtų sugyvinti autentiška sąsaja su asmeniškais
išgyvenimais. Matyt, todėl SSRS Rašytojų sąjungos
valdybos sekretoriui Nikolajui Tichonovui įstrigo pe
rio dik oj e išs pausd int as Marc ink ev ič iaus eil ėr ašt is
„Motina“. Ir įstrigo taip smarkiai, kad šio aukščiausiojo
atstovo iš Maskvos lūpomis antrajame LSSR rašytojų
suvažiavime 1954 m. rudenį dar nė knygos neišleidęs
poetas, vakarykštis studentas buvo apskelbtas vieno
geriausių lietuvių poezijos kūrinių autoriumi3. Šiuo kū
riniu pradedamas ir netrukus išėjęs pirmasis eilėraščių
rinkinys „Prašau žodžio“. Vienoje autobiografijų Mar
cinkevičius rašė: „Man buvo keturiolika metų, kai mirė
motina. Niekas taip lig šiol negyvena manyje, kaip jinai.
Ir niekas taip nekalba manim, kaip jinai. Ji tapo man
gėrio ir grožio norma, teisybės ir meilės idėja, gimtosios
žemės sinonimu, moteriškumo šviesa“4. Atsiminimus
apie motinos rūpestį ir globą poetas jį išgarsinusiame
1
Valsiūnienė, V., „Nustojo plakti Stalino krūtinėj...“, in: Švyturys,
1953, Nr. 5; persp. in: Grūto parko lyrika, Vilnius: Gairės, 2000, p.
143–144.
2
Kubilius, V., „Poetinis patosas“, in: Literatūra ir menas, 1950 11 14;
persp. in: Grūto parko lyrika, p. 10.
3
Žr. Ambrasas, K., „Gyvenimo apoteozė“, in: Idem, Kritikos etiu
dai, Vilnius: Vaga, 1976, p. 38; pirmoji publikacija: Literatūra ir me
nas, 1960 10 01, 08; dar žr. Šimkus, J., „Svarus pirmasis žodis“ [rec.:
Marcinkevičius, J., Prašau žodžio], in: Idem, Apie literatūrą, Vilnius:
Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956, p. 330.
4
Tarybų Lietuvos rašytojai, M–Ž, Vilnius: Vaga, 1977, p. 33–34.
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eilėraštyje perteikia talentingomis eilutėmis: „Nuoblia
vo jai eglinę lentą, / Apgaubė mergautine skara... [...] /
Nebebus daugiau aguonų pieno / Ir liūdnai niūniuoja
mos dainos. [...] / Kaip kasdien, / Ji mirdama paklausė:
/ – Kaip, sūnau, ar viską... padarei?“
Tolesniuose posmuose „aš“ ima dirbti fabrike, turi
duonos ir būrius draugų, tačiau stinga dvasinės atra
mos, nėra „kam manęs paklausti: / – Kaip, sūnau, / ar
viską padarei?“ Egzistencinę tuštumą, neatitaisomo
praradimo dramą rašytojas „įveikia“ išties meistriškai
ekstrapoliuodamas motiniškumo idėją:
O partorgas ėjo netoliese
Ir išgirdo mano skundą jis.
Vakare,
kai, švarką užsimetęs,
Po darbų
slinkau namo niūriai –
Jis staiga paplojo man per petį:
– Na, sūnau!
Ar viską padarei? [...]
Tik žinau –
kai fabrikas nutyla,
Kai mieste
sušvinta žiburiai –
Draugo lūpom
partija prabyla:
– Kaip, sūnau,
ar viską padarei?5
Daugelis lietuvių rašytojų – kas Tėvynę, kas žemę,
kas bolševikų partiją – vadino Motina, tačiau nė vienas
iki Marcinkevičiaus negretino jų, ypač pastarosios, su
savo motina. Poezijoje diìdžiosios Motinos įgydavo mo
tiniškų bruožų, tačiau nepajėgdavo pakeisti tikrõsios,
o cituotose eilutėse „Partija prabyla motinos lūpomis,
todėl ji ir brangi kiekvienam iš mūsų kaip motina“6, taigi
tiek eilėraštis, tiek rinkinys buvo išgirtas visuose repre
zentaciniuose to meto literatūros kritikos veikaluose7.
Būsimojo liaudies poeto talento dėka žemutinis mito,
kad įmanomas sovietizmas žmogišku veidu, rentinys
buvo sunertas dar nė neprasidėjus „atlydžiui“, dar iki
Stalino kulto pasmerkimo.
Tiesa, pusiau hagiografiniai, pusiau folkloriniai pir
5
 Marcinkevičius, J., „Motina“, in: Idem, Prašau žodžio, Vilnius:
Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955, p. 5–7.
6
Šimkus, J., „Svarus pirmasis žodis...“, p. 329–330.
7
Žr. Šimkus, J., op. cit.; Jonynas, A., „Jauno poeto knyga“ [rec.:
Marcinkevičius, J., Prašau žodžio], in: Literatūros klausimai, Vilnius:
Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956, p. 266–272; Kubilius, J.,
„Į poezijos aukštumas“, in: Idem, Mūsų rašytojai, Vilnius: Valstybinė
grožinės literatūros leidykla, 1958, p. 194–222.
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mosios pokarinės mokytojų lituanistų kartos pasakoji
mai byloja, kad jiems didžiulį įspūdį paliko ne cituotas,
„privaloma duokle“ laikytas eilėraštis, o populiariausioje
to meto periodikoje – „Tarybinėje moteryje“, „Švytu
ryje“, „Jaunimo gretose“ – skelbta Marcinkevičiaus ir
Algimanto Baltakio meilės poezija. Tie naivūs, kone
moksleiviški eilėraščiai („Tu juokeis, ramunės vis ieš
kojai“, „Netikėk“, „Pasakojimas“) esą kėlę džiaugsmingą
nuostabą – nejaugi taip gali rašyti (bei spausdintis)
ir mūsų bendraamžiai, o ne vien binkiai ar aisčiai iš
nesugrąžinamu sapnu tapusios praeities. Tačiau stipri
draugo iš Maskvos ranka į literatūrinį elitą įvesdino,
Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijos pirmininku paskyrė8
ne svajingą įsimylėjėlį, o jaunuolį, kuris įstengė nenu
krypdamas nuo ideologinių reikalavimų sužmoginti
Partiją. Ir Partija jam davė užduotį – sukurti įtikinamą,
poetinį savo kartos ir pokarinės istorijos paveikslą. Taip
1955–1956 m. gimė „Dvidešimtas pavasaris“.

II. Pavasaris
Neteko girdėti, kad kokia nors naują gyvenimą ir
socialinį išganymą skelbianti ideologija būtų save ta
patinusi su žiema, rudeniu ar net vasara, su vidurine
ar vyresniąja karta. Revoliucines reformas bei minių
entuziazmą geriausiai simbolizuoja pavasario ir jau
nystės veržlumas. Tačiau sovietų okupuotiems lietu
viams ši topika pirmiausia siejosi su Maironio „Jaunąja
Lietuva“, tautų pavasariu, o vyraujanti atbundančios
gamtos spalva buvo ypač nepageidautinas literatūrinis
žymuo, nes kėlė asociacijų su mišku ir „miškiniais“.
Tiesa, Mykolaitis-Putinas pasiūlė poetinį pavasarinio
ir bolševikinio kolorito kompromisą – „aguonų lieps
nelėm pražystančios“ žemės vaizdinį, bet komunisti
nio pavasario epas buvo kietas riešutėlis, „socialinių
prieštaravimų draskomo pasaulio nė vienam rašytojui
nepavyko epiškiau apibendrinti“9. Po Teofilio Tilvyčio
(„Usnynė“, 1949), Vlado Mozūriūno („Dalia“, 1951),
Valerijos Valsiūnienės („Veronika“, 1952), Eduardo
Mieželaičio („Broliška poema“, 1954) sunkiojo uždavi
nio ėmėsi Marcinkevičius, „pirmas iš tų kūrėjų, kuriuos
subrandino pirmoji pokario studentų karta“10.
Ši karta, maždaug „trisdešimtųjų metų gimimo“, į
kurią okupacinis režimas dėjo jaunojo sovietinės vi
suomenės avangardo suformavimo viltis, badmiriavo
saus ak imš uos e bend rab uč iuos e. Jaun uol iai, pal ik ę
8
Žr. „LTSR Raš yt oj ų s-gos vald yb os pos ėd žio... prot ok ol as,
1954 09 09“, in: Literatūra 1940–1960: Dokumentų rinkinys, sud. J. Vo
sylius, Vilnius: Academia, 1992, p. 246.
9
Pakalniškis, R., Lietuvių poema: Pagrindinės žanrinės formos, Vil
nius: Vaga, 1981, p. 77.
10
Pakalniškis, R., Poezija, asmenybė, laikas: Justino Marcinkevičiaus
kūryba, Vilnius: Vaga, 1969, p. 23.
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deminutyvus ir kitus stilistinius liaudies dainų ypatu
klas ės draug us „šeš iol ikm eč ius“ part iz an ų bunk e
mus, elementarias parafrazes. Pavyzdžiui, Gira rašė:
riuose ir pabėgę miestan nuo sąžinės graužimo bei
„Mes padainuosim dainą dainelę / Kaip gynėm šventą
kolchozuosna varomo kaimo, tebebuvo su pastaruoju
Tarybų šalį“13. „Dvidešimtas pavasaris“ suręstas ištisus
susieti išgyventi leidžiančia bambagysle. Į Vilnių iš
leidžiamam sūnui kraunamo „čemodano“ aprašymu ir
folklorinius naratyvus ir juose glūdinčius mitologinius
prasideda „Dvidešimtas pavasaris“, jau pirmosiomis
elementus įterpiant į sovietinį kontekstą, atsargiai per
eilutėmis įtaigiai supinantis geidžiamybę su tikrove.
koduojant jų pastoviąs ias reikšmes.
Studentui tėvas „Laikraštin vynioja antį, / Perpjauna
Apie ideologinę priešpriešą poemoje porinama kaip
pusiau skilandį, / [...] Rėžia bryzą lašinių, / Nukabina
apie asmeninę dramą. Nepasirinkęs „teisingos“ galvo
seną kumpį, / Riebų, storą – tarsi klumpę“. Taip taip,
senos Simas Kairys patiria privačios laimės deficitą
rūkytą kumpį, kuris ištisą sovietmetį liko darbo žmogui
– praranda patikusią merginą. Jo „klaidas“ atleidžia
legaliai nepasiekiamos, tik „smulkiaburžuazinėms lie
ne visuomenė ar jos institucijos, o pavasarėjanti žemė.
kanoms“ prieinamos gerovės simboliu. Maisto kupinas
„Socialinis susitaikymas“ įvyksta prie kitaip galvojančio
nešulys – vienas iš poemos leitmotyvų, skyriuje „Plak
ir todėl sėkmingai vestuves švenčiančio kolegos stalo.
garsiau, širdie!“ įterpta net „Daina apie čemodaną“.
Čia randama bendra kalba net su griežtu komunistinių
Užsisvajojęs apie skanėstus skaitytojas čia pat sužino,
idėjų reiškėju Diržiu, kuriam Partijos balso sužmogini
kad turtingojo podėlio šeimininkas Kairys (sic!) – kol
mo vardan šia proga autorius „leidžia“ išlenkti taurelę
chozo narys.
kitą: „Ir Diržys į šalį meta / Išpūstą autoritetą: / – Ei,
Tačiau pagyros kolchozams ir grubi panieka antiso
bičiuli, pilk daugiau! – / Jam dabar kur kas smagiau, /
vietiniam pogrindžiui yra tik pašaliniai poemos taiki
O visi prie šito stalo / Jam dabar savi be galo“14.
niai, nes LKP jau 1952 m. buvo konstatavusi „pergalę“
Idėjinio komjaunuolio savumas stiprinamas į jo lūpas
kolektyvizacijos ir „klasių kovos“ fronte. Aktualiausia
įdėtu jautriu pasakojimu apie draugą, kuris ryžtingai
buvo spręsti, paties autoriaus žodžiais,
„pagrindinę socialistinės lietuvių naci
jos problemą“ – istorinės ir socialinės
savimonės „problemą“11, t. y. lietuvių,
net studijuojančio jaunimo polinkį at
mesti okupantų peršamas ideologines
pokario įvykių schemas bei lygiavos
„priv al um us“. Iki tol lit er at ūr a tik
pakelt u ton u smerk ė arb a aukšt in o
konf ront uoj anč ias pas aul ėž iūr as, o
Marcinkevičius agitacijai už „teisingą“
galvojimą pasitelkė šiokią tokią pole
miką, leido tarp studentų įsiskverbu
siems „buržuaziniams nacionalistams“
ir jų „suklaidintiems“ abejojantiems
išsakyti savo motyvus. Poetas siekė
„autentiškai“ parodyti, „kaip Lietuvoje
formuojasi naujas sovietinis žmogus:
svyruodamas, abejodamas, nukrypda
mas nuo, autoriaus nuomone, tiesaus,
Respublikinė dainų šventė Vilniuje. 1960. E. Šiško nuotrauka.
LNM ikonografijos skyrius
t. y. komunistinio kelio ir vėl į jį grįžda
mas“12. „Diskusijos“ erdvė – folkloriškai
kovojo raudonųjų pusėje, nors buvo pamaldus, nuolat
jaunatviška, jai apipavidalinti pasitelkti pamatiniai
kalbėjo iš mamos paveldėtą rožinį. Skaitytojų tapati
tautosakos topai – išlydėtuvės, mergelės ir bernelio pa
nimasis su naujajai santvarkai po dvejonių pritarusiu
sivaikščiojimai, vestuvės bei vaišės. Garsiąją tezę apie
pagrindiniu veikėju skatinamas apeliuojant į religinius
socialistinį turinį ir tautinę formą vyresniosios kartos
sentimentus (minimi Aušros Vartai), graudinant trem
bolševikų apologetai dažniausiai realizavo pasitelkdami
11
 Marcinkevičiaus pasisakymas: Literatūra ir menas, 1966 11 12, cit.
pagal: Pakalniškis, R., Poezija, asmenybė, laikas, p. 25–26.
12
[Ostrauskas, K.] A. B., „Poezij a iš okupuot os Liet uvos“ [rec.:
Mieželaitis, E., Mano lakštingala; Marcinkevičius, J., Dvidešimtas pa
vasaris], in: Literatūros lankai, 1959, Nr. 8, p. 27.
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13
Gir a, L., „Kar eiv išk a dain el ė“ [1 red.], in: Idem, Raštai, t. 2:
1940–1946, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953,
faksimilė įklija tarp p. 256–257.
14
 Marcinkevičius, J., Dvidešimtas pavasaris, [1 red.], Vilnius: Vals
tybinė grožinės literatūros leidykla, 1956, p. 248.
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tinių dainų motyvais: „Čemodanas vežime. / Duona,
sūris tilpo. / Bet ar tilps, ar tilps jame / Upeliūkščio kil
pa?“15 Nors pastarosiose eilutėse aiškiai girdimos Jono
Aisčio intonacijos suskamba ne sykį, būtent jo tekstą
Marcinkevičius anonimiškai cituoja kaip studentų su
rastą antisovietinį atsišaukimą (skyrius „Paskaitos ir
pertraukos“), o poeziją parodijuoja kaip „neteisingos“
galvosenos šaltinį ir atramą: „Taip, šlamėjo liepos laime,
/ Bet tik dviem žmonėm mūs kaime. / O bakūžėms tarp
klevų / Šlamštė liūdesiu... „savu“!“16 (Atkreipęs dėmesį
į cituotą poemos vietą, Ričardas Pakalniškis monogra
fijoje neišdrįso nė paminėti Aisčio, tenurodydamas, jog
tai „vieno poeto [...] praeities idilė“17. Po keliolikos metų
„Dvidešimto pavasario“ autorius tą patį Aisčio „Peizažą“
dar sykį kaip niekur nieko parafrazuos savo eilėraštyje
„Tai gražiai mane augino“, o pagal pastarąjį parašytą
dainą labai patriotiškai trauks pionierių chorai18.)
Apskritai knygoje gausu poetinių skolinių (Kazys Bin
kis, Tilvytis), lyrinių nukrypimų, lakių, sufolklorėjusių
frazių iš studentiško gyvenimo. Gal nedažnas bežino,
kad humanitarinės mitologijos formule tapusios eilutės
apie pernai nulūžusią VU Sarbievijaus kiemo puošmeną:
„Gelstantis berželis rymo / Filologijos kieme“, – iš „Dvi
dešimto pavasario“. O kūrinio pabaigoje, kai artėjama
prie „nulemtos“ pasaulėžiūrinės atomazgos, įterptos dvi
veiksmą pristabdančios, išvadų tiesmukumą „paminkš
tinančios“ interliudijos. Antroji iš jų, atliekanti panašią
funkciją kaip ir „Jaunosios Lietuvos“ digresijos, kalba
apie lengvai erotizuotos, iš pašalo išsivadavusios gamtos
ir „atsipeikėjusios“, „susivokusios“ jaunystės dermę...
tačiau lyrišką vaizdelį kiek sudrumsčia kaukiančios
fabrikų sirenos. Poemos antraštės semantinis kodas
taip pat nėra toks vienareikšmis, kaip atrodo iš pirmo
žvilgsnio, mat ji atiduota spaudai netrukus po SSKP
XX suvažiavimo. Vėl išsiveržta į avangardą, nes ne vie
ną inteligentą įtikinusi, stoti kompartijon paskatinusi
„atlydžio“ propaganda, esą iškraipymai ir negerovės
baigėsi, prasidės žmogiškas socializmas, dar tik žengė
pačius pirmuosius žingsnius.
Vis dėlto Partijos pavasaris nebuvo toks sėkmingas,
kaip norėjosi raudoną bilietą tuoj pat gavusiam auto
riui ir jo globėjams. Nors po ketverių metų rengdamas
antrą leidimą Marcinkevičius tekstą gerokai taisė, vis
vien „neišvengė kategoriško tono, iš anksto žinomos ir
todėl schematiškos atomazgos ar iliustratyviškų herojų
poelgių, disputų“19. Dėl šių pastabų apie poemą – Res

publikinės premijos laureatę – Pakalniškiui teko rim
tos pylos nuo LKP CK tuomet dirbusio Juozo Stepšio20.
Kubilius, Vitas Areška, Pakalniškis buvo tie kritikai,
kur ie vald žios akys e mėg in o pat eis int i drąs esn ius
„pasišiaušusių“ poetų ieškojimus. Marcinkevičių gi iki
aštunto dešimtmečio pradžios, kai jis tapo visuotinės
adoracijos objektu, nuo kritiškesnių atsiliepimų mūru
užstojo žymūs ideologinio „grynumo“ prievaizdai – Amb
rasas bei Stepšys.
Marcinkevičius sovietmečiu dar bent du sykius ko
regavo savąją pokario sampratą ir vis pataikydavo į
taktą su vyraujančia oficialiosios šviesuomenės nuo
stata arba duodavo jai pradžią. 1966 m. parašytame
cikle „1946-ieji“ jis „atsimena, kad viename gimnazijos
suole sėdėję partizanai ir stribai sudraskė gyvą kraštą
tarpusavio kovoje“21, t. y. išryškina tragiškąją konflikto,
kuriam ilgainiui pritaikyta formulė: „brolis prieš bro
lį“, – dimensiją. Ši formulė vietoj istorinio teisingumo ir
politinio teisėtumo klausimų pasiūlė bendro kentėjimo,
nelemtos, o svarbiausia – beprasmiškos brolžudystės
teoriją, kuri tuoj pat persunkė septinto dešimtmečio
pabaigos – aštuntodešimtmečio pradžios lietuvių pro
zos kūrinius ir visuomenės galvoseną.
Po aštuonerių metų sukurtoje baladžių poemoje „De
vyni broliai“ nelieka nė padalijimo į dvi stovyklas, o tik
visus prislėgusi istorijos našta, kone bendri karių kapai,
kurie atsitolinus laike tampa lyriškų istorijos dramatiz
mo apmąstymų objektu. Ši didžiai moderuota interpre
tacija tiko (ir tebetinka?) kone visiems. Išskyrus tuos,
kurie neįstengė pamiršti, kad šalis okupuota, partizanų
palaikai tebeguli kalkių duobėse, todėl „Sekmadienio
atsidusimas“: „O, kokia didi palaima, / kai aplink tikrai
ramu“22, – tėra saviapgaulė. Areškos žodžiais: „Marcin
kevičius kūrė tautinę idilę“23, mes pridėtume – komu
nizmo aušros šviesoje. Ne mažesnė saviapgaulė (o gal
brandus komunistinis tikėjimas) – poemėlės pabaigoje
skelbiamas dar vienas jaunatviškai optimistiškas pa
vasaris su ryškia pradine kalbamojo laiko nuoroda: „...
šiandien šunys nesiliauja lot. / Skalbinius įraudę moters
džiausto. / Prilašėjo kibiras sulos, / to saldaus pavasa
rinio džiaugsmo“24 (kursyvas mano – P. S.).

Ibid., p. 41.
Ibid., p. 124.
17
Pakalniškis, R., Poezija, asmenybė, laikas, p. 38.
18
Plat esn į kom ent ar ą žr. Sub ač ius, P., „Pos trom ant in is pat rio
tizmas: brežneviniai tekstai ir veiksmai“, in: Romantizmai po roman
tizmo, sud. Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: Kultūros ir meno institutas,
2000, p. 174.
19
Pakalniškis, R., op. cit., p. 60.
20
Žr. Stepšys, J., „Didelės poezijos pėdomis“ [rec.: Pakalniškis, R.,

Poezija, asmenybė, laikas], in: Literatūra ir menas, 1969 11 29; persp.
Stepšys, J., Poezijos socialumas, Vilnius: Vaga, 1986, p. 317–323.
21
Šilbajoris, R., „Žmogus ir žodis pokarinėje Lietuvos poezijoje“,
in: Idem, Netekties ženklai, Vilnius: Vaga, 1992, p. 554, pirmoji pub
likacija: Aidai, 1983, Nr. 1.
22
 Marcinkevičius, J., „Devyni broliai: Baladžių poema“, in: Idem,
Eilėraščiai. Mažosios poemos, Vilnius: Vaga, 1975, p. 357.
23
Areška, V., Lietuvių tarybinė lyrika: Žanrinė sistema, Vilnius: Va
ga, 1983, p. 376.
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III. Liaudis
Prie pirmu pavasariniu užsimojimu ne iki galo „iš
spręstos“ jaunosios inteligentijos savivokos problemos
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poetas grįžo kitame valdžios užsakymu parašytame
pasaulėjautai, liaudiškam tautiškumui.
Marcinkevičiaus užmojui simbolinėje plotmėje atkurti
kūrinyje – romane25 „Pušis, kuri juokėsi“ (1960). Tam
„liaudies“ ir „tautos“ darną pirmiausia kliudė klasinė
sias jo genezės aplinkybes paviešino Tomas Venclova,
žemdirbių demarkacija. Reikėjo stipraus ideologinio
tačiau mums šį sykį svarbiau tai, kas neabej ot inai
argumento, idant komunistinėje perspektyvoje taptų
buvo nuoširdi autoriaus pozicija – „Tautiškai nusitei
įmanomas liaudiškojo tautiškumo puoselėtas žvilgsnis į
kusio Marcinkevičiaus tuometinis neigiamas požiūris
kaimą kaip visumą, apibendrintas, istorinių ir socialinių
į moderniąją Vakarų kultūrą, išreikštas apysakoje,
ribų nepaisantis žemdirbiškos kultūros suvokimas. Ir
[kuris] sutapo su oficialiąja linija“26. Bodimės dar sykį
poetas tą argumentą pateikė įžvelgdamas ir išplėtoda
grįžti prie „supuvusių Vakarų“ atmetimo istorijos, kuri
mas LKP CK nutarimo dėl Pirčiupių memorialo min
skubiai buvo 700 tūkstančių egzempliorių tiražu išpla
tį – kiekvieną, taigi ir sovietinį, „didįjį pasakojimą“ turi
tinta rusiškai, išversta į SSRS tautų ir socializmo šalių
paremti kankinių motyvas. Kankinių, kuriuos kitaip,
kalbas. Gal ji ką ir paskatino numoti ranka į filosofijos
nei Nėries apdainuotą Marją Melnik („Marija Melni
studijas, tačiau deklaratyvios idėjos, jog menininkus
kaitė“) ar Tilvyčio su Garcîa Lorca palygintą proletarą
gali įkvėpti fabrikų ir darbininkų prakaito poezija, gaju
Vytautą Montvilą („Daina gyvybės kaina“), savais galėtų
mitu tikrai nepavertė.
laikyti dauguma lietuvių. Pirčiupiuose sudegintas visas,
Kas kita – „tautinis nusiteikimas“, kuriam išreikš
ištisas kaimas, todėl „Kraujo ir pelenų“ martirologas
ti trej et u met ų anksč iau pret ekst ą dav ė LKP CK
galėjo atverti plačią liaudiško tautiškumo paradigmą.
kreipimasis į rašytojus ir menininkus dėl Pirčiupių
„Indoktrinuotas „aktyvizuoti nacionalinį charakterį“
kankinių atminimo įamžinimo. Marcinkevičius išsyk
autorius“28, matyt, pirmasis sovietinėje lietuvių litera
parašė eilėraštį „Gyvenimas“, o 1958–1959 m. – iš šios
tūroje sėkmingai sudarė lygtį: tautos žmogus = kaimo
užuomazgos kildinamą poemą „Kraujas ir pelenai“.
žmogus = liaudies žmogus = sovietinis žmogus. Į klases
Joje poetas pakankamai sėkmingai susidorojo su ligi
tol atrodžiusiu neįkandamu uždaviniu
suteikti poetinės gyvybės sovietiškai
traktuojamai liaudžiai – visų didžiųjų
visuomeninių permainų jėgai, dar vie
nam idėjinio perkodavimo besišaukian
čiam semantiniam branduoliui.
Jau senuosiuose raštuose, pavyzdžiui,
Mikalojaus Daukšos „Postilėje“, „liau
dies“ sąvoka retsykiais vartota kaip
„tautos“ sinonimas: Luko evangelijos
skaitinio vertime Jėzaus gimimą Vieš
paties angelas skelbia „visai liaudžiai“.
Ši sinonimija daugmaž galiojo XIX a.
pabaigos ir XX a. pradžios visuomeni
niame diskurse – nors „tauta“ ryškiai
dominavo, jos etnolingvistinė motyvaci
ja, lietuvybės valstietiškos šaknys lėmė
„liaudies“ kaip kaimiškosios tautos dau
gumos ir tradicijų grindėjos supratimą.
„Tautą“ ir „liaudį“ supriešino sovietinė
Respublikinė dainų šventė Vilniuje. 1960. E. Šiško nuotrauka.
ideologija, lietuvių liaudies ieškojusi
LNM ikonografijos skyrius
tarp daugiausia nelietuviško miesto
bei poklasius iki tol net poezijoje skirstyti ir priešprie
proletariato, o kaime tapatinusi ją tik su varguomene.
šinti kaimo žmonės poemoje iškyla kaip beveik homo
„Prie Nemuno kaime / Dainas apie laimę“ dainuojančios
geniška (su nedidelėmis išdavikų išimtimis) lietuvių
liaudies27 vaizdeliai buvo paradiškai statiški, tolimi
liaudis, socialistinės tautos šaknis.
tradicinei valstietiškai (ir iš kaimo kilusių inteligentų)
 Marcinkevičius, J., „Devyni broliai“, p. 360.
Įprasta šį kūrinį vadinti apysaka, bet mes nematome teorinio pa
grindo laikytis Vakarų literatūrologų praktiškai nevartojamo termino ir jį
taikyti 130 puslapių veikalui, kuris visiškai atitinka šiuolaikinę romano
žanro sampratą apimties ir struktūrinių ypatybių požiūriu.
24
25
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26
 Mitaitė, D., Tomas Venclova: Biografijos ir kūrybos ženklai, Vilnius:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, p. 33.
27
 Mieželaitis, E., „Ant Nemuno kranto: Daina“ [1953?], in: Idem,
Mano lakštingala, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla,
1956, p. 319.
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paulius subačius

Kūrinyje vėlgi eksploatuojamas sodrus tautosakinių
motyvų ir naratyvinių konstrukcijų klodas. Poemoje
„Dvidešimtas pavasaris“, išskyrus kelias nostalgiškas
nuotrupas, vyravo bravūriškų užstalės dainų, kartais
net „čiastuškinės“ intonacijos, anot Vytauto A. Jonyno,
dzinguliukai, tapę „stipriu emociniu patiekalu mažaraš
čių masėm“29. O „Kraujas ir pelenai“ žengia aukščiau
plebsoskonio slenksčio net popsui artimiausiuose epi
zoduose („Kai žydi ievos ir beržai, / Tik seniams miego
per mažai“30). Autorius laviruoja tarp liaudies dainos,
romanso, giesmės ir revoliucinių tiradų, pasirodydamas
liaudišku labai plačia šio žodžio prasme31. Jis poetizuoja
naujos, vaižgantišką kanoną atšviežinančios idealiųjų
tautinių–liaudinių tipų poros, Napalio ir Jurgos, grožį
bei meilę. Raudonųjų partizanų talkininko ir jo išrink
tosios geltonkasės tautosakinį grožį bei kiek atviresnę
nei folklore meilę. Tačiau didžioji kūrinio naujiena – fol
kloro parafrazėse glūdinčias mito nuotrupas, istorinę
Prūsijos analogiją, rėksmingos publicistikos skeveldras
įimanti religinė kaimo (= tautos) aukos ir prisikėlimo
motyvacija.
Poemoje su užmoju mėginama paskleisti, įdiegti, su
stiprinti tikėjimą komunistiniu Lietuvos „išganymu“
siekiant gelminės jo interferencijos su religine tradicija.
Tradicija, kuri numelioruota iki nepavojingo abstraktu
mo, paversta sentimentų, simbolių, mitinių pasakojimų
rinkiniu, atskirta nuo teocentrinės ir bendruomeninės
dimensijos. Pastanga pabrėžti šią atskirtį lėmė šiaip
jau Marcinkevičiaus tekstams nebūdingą piktą išpuolį
prieš Bažnyčią („Pirmoj eilėj aš kaltinu bažnyčią, / Nes
ji išmokė žmogų atsiklaupti, / O atsiklaupus galima tik
mirti“32) – „įrodymą“, kad nėra nieko bendra tarp jos ir
Kalėdų nakties misteriją imituojančios kūrinio pabaigos
bei daugybės kitų krikščionybės naratyvo parafrazių.
Vien ko vertas dar vienos Motinos paveikslas – šiuosyk
pasitelkus po Kryžiumi stoiškai kenčiančios Dievo Gim
dytojos bruožus sukurtas Lietuvos įvaizdis. „Kraujas
ir pelenai“ nebuvo vienintelis ar ankstyviausias poeto
kūr in ys, kur iam e braid žioj a nem at yt as neg ird ėtas
panteizmo, pagonybės, katalikiškų simbolių, kaimiškų
darbų „liturgijos“ ir žmogaus sudievinimo kentauras.
Vis dėlto taip drąsiai pasitelkti visus įmanomus sovie
tams svetimų tradicijų simbolinius išteklius naujosios
santvarkos ir naujojo tautos–liaudies žmogaus išaukš
tinimui dar nebuvo ryžęsis nei Marcinkevičius, nei joks
kitas rašytojas.
Į literatūrinę apykaitą su iškilmingomis apeigomis
28
[Jonynas, V. A.] Papečkys, Z., „Justinas Marcinkevičius“, in: Met
menys, 1967, Nr. 13, p. 62.
29
Ibid., p. 61–62.
30
 Marcinkevičius, J., Kraujas ir pelenai: Herojinė poema, Vilnius:
Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960, p. 50.
31
Plg. apibendrinantį skyrelį apie poemą „Kraujas ir pelenai“: „Liau
diškumas ir nacionalinis pobūdis“, in: Šepkus, L., Lietuvių literatūros
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poema sugrąžina dievybės kilnumu ir tvarumu pa
ženklintą Lietuvą Tėvynę: „Įdiekit, motinos, vaikams /
Tėvynės meilę kuo didžiausią“33. Tačiau cituota patetika
nuskamba paminėjus Napalio kovą „dėl Tėvynės“, kurią
sunku interpretuoti kitaip nei Tarybinę Tėvynę. Kaimas,
žemdirbiška pasaulėjauta ir dievogarba reabilituojama
kaip liaudies–tautos pagrindas. Tačiau šis kaimas yra
kaimas be žemės, nes jos nuosavybės aktas – Marčiaus
išdavystės ženklas. Ši dievogarba – be Bažnyčios ir be
Dievo, o tauta – be menkiausių valstybingumo atribu
tų. Todėl jos sakralizacija atliepė bežemio, bepiliečio,
nežinia kuo ir kodėl tikinčio, tačiau kaimą ir mišką
adoruojančio sovietinio lietuvio poreikį, idant būtų do
zuotai padirginti jo patriotiniai jausmai.

IV. Paminklas
Retas metafizinių šaknų stokojantis tikėjimas išsiver
čia be stabų. Komunistinei religijai tarnaujanti poezija
pirmaisiais okupacijos metais jau buvo prirentusi dau
gybę atgrasių stovylų, kurios kėlė baimę, tačiau vargiai
galėjo tapti šiltesnių jausmų objektu. Marcinkevičius
ir čia ryžtingai griebėsi lyriko stebukladario lazdelės,
kuri apgludino akmeninius monstrus, paįvairino jubi
liejinius eiliavimus, tais pačiais religiniais bei kaimiš
kais topais atmiešdama odes tiek apie sovietinius, tiek
apie tautinius herojus. Palyginimui – trys proginiai
kūriniai: 1957 m. Petro Cvirkos mirties dešimtmečiui
parašytas „Paminklas“, 1964 m. Kristijono Donelaičio
gimimo 250-osioms metinėms sukurta poema „Done
laitis“ ir 1966 m. artėjančiam bolševikinės revoliucijos
50-mečiui dedikuotas34 ciklas „Šiandieninis Leninas“.
Toliau cituojamose nedidelėse atkarpėlėse nesunkiai
atsekamos tekstinės paralelės:
Aš paimčiau lietuviškos žemės
Ir iš jos nulipdyčiau paminklą –
Didelį, kad matytų visa Lietuva.
Atsiplėščiau dangaus
Ir iš jo padaryčiau akis,
Kurios, kaip ir mūsų dangus,
Matytų visą Lietuvą.35
Privalome save
Nuimt nuo pjedestalų
(Ne pjedestalais ji, poezija, gyva)
Ir Donelaitį pasodint
vadovėlis XI klasei, 4-as leid., Kaunas: Šviesa, 1975, p. 295.
32
Marcinkevičius, J., Kraujas ir pelenai, p. 117.
33
Ibid., p. 90.
34
Rinkinyje „Mediniai tiltai“ tokios dedikacijos nėra, tačiau ją buvus
paviešintą liudija ano meto spauda; žr. Stepšys, J., „Nesenstantis vario
gaudimas“, in: Idem, Poezijos socialumas, p. 192, pirmoji publikaci
ja: Pergalė, 1968, Nr. 2.
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Mito pradŽia

Prie savo darbo stalo.
Tebūna darbo stalas – Lietuva.36
Jam nėr kada stovėt ant pjedestalo,
Bibliotekų lentynose ilsėtis, –
Jam reikia ginčytis, įrodinėti savo,
Su rutina už vieno stalo sėstis.37
(visur kursyvas mano – P. S.)
„Leninas – gyva, tebekovojanti jėga, o ne užkonser
vuota išmintis“38, – aiškino pastarąjį eilėraštį sovietinis
vadovėlis. Kitame to paties ciklo eilėraštyje esą „kalba
ma apie Lenino geste atgyjančią, srovenančią amžiaus
įtampą“39. Argi pastarieji apibendrinimai netinka dviem
ankstesniems paminklams? Arba priešingai, argi visa
matančio Cvirkos–apvaizdos akys priklauso kitai pa
radigmai nei Donelaitis, kuris „davė pradžią mums. / Ir
davė laiką“, bei Lenino balsas – „klausantis jo, galima į
mirtį / tarsi į gyvenimą išeit“? Pagal panašias „propor
cijas“ vėliau suręsta dar keliolika triumfo arkų – kaip
pamaldieji nesvarsto, koks žmogus pozavo šv. Petro
statulai, taip talentingo savimonės puodžiaus ranko
se poetizmų molis lengvai susiminkė čia į Cvirkos ar
Mažvydo, čia į Lenino ar Mindaugo, čia į Pirčiupių ar
Ablingos paminklą.
Autoriaus neglumino, o ilgainiui ir skaitytojams li
ko priimtina, kad Lietuva užėmė „Kristau, išgirsk“
vietą kiekvienam stabui ir kiekviena proga kalbamoje
nuopelnų litanijoje, kad vis gilėjo Gerosios Naujienos
ir komunizmo pažado interferencija. Ji, matyt, atitiko
Marcinkevičiaus deklaruotą rašytojo misijos ir savivo
kos maksimą: „Tikras pašaukimas – būt tikru: / kaip
žaizda – savu, neišgalvotu“40. Įsitikinęs, kad leninizmo
„ne raidė, o jo esmė teisi“, poetas tą esmę ėmė reikš
ti vis kitomis bei kitokiomis „raidėmis“ ir taip nutolo
nuo sovietinių pirmavaizdžių, kad kartais buvo sunku
net susivokti, koks yra stebuklo, už kurį „reikia savim
užmokėti“41 substratas. Antai labai svarbus Marcin
kev ič iaus taut os apm ąst ym uos e žod žio daikt išk os
faktūros, taktilinio kontakto su kalba pojūtis pirmą
kartą „išbandytas“ eilėraštyje „Leninas kalba“: Leninas
35
Marcinkevičius, J., „Paminklas. P. Cvirkai“, in: Pergalė, 1957,
Nr. 5, p. 3.
36
Marc ink ev ič ius, J., Don el ait is: Poe ma, Viln ius: Vag a, 1964,
p. 52.
37
Marcinkevičius, J., „Leninas dirba“, in: Idem, Mediniai tiltai, Vil
nius: Vaga, 1966, p. 30.
38
Šepkus, L., op. cit., p. 253.
39
Trimonis, R., Žmogus ir epocha poezijoje, Vilnius: Vaga, 1981,
p. 134.
40
Marcinkevičius, J., „Nepasitenkinimas“, in: Idem, Mediniai tiltai,
p. 115.
41
Marcinkevičius, J., „Liepsnojantis krūmas“, in: Idem, Liepsnojantis
krūmas, Vilnius: Vaga, 1968, p. 87.
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„Kaip kepurę – mintį, tezę glamžo“, „griebia žodį, sve
ria, meta, lanksto“42. Gilus ir motyvuotas tikėjimas, jog
„mane išauginusi liaudis mano posmo klausys“43, leido
Marcinkevičiui savo skaitytojus vedžioti nuo vienos
prie kitos poetine stela paverstos idėjos, lyg jie būtų
apgyvendinti skulptūrų parke.
Statydamas paminklus kitiems, jis vis grįždavo ir prie
ankstyvoje jaunystėje ėmusios kamuoti idėjos pačiam
įsiamžinti. Dar studijų metais paviešintame eilėraštyje
„Mano rytas“, kuris pirmoje knygoje įdėtas antruoju,
poetas deklaravo: „Eini – / Ir lieka pėdos aiškios, / Ir
jų – nebeužsnigti! / Smagu / Po savo žemę vaikščiot / Ir
pėdsakus palikti!“44 Kaip čia neprisiminsi ankstyvojo
Nėries rinkinėlio „Anksti rytą“ su to paties pavadinimo
įvadiniu kūrinėliu: „Rytą auksu parašytą / Savo vardą
aš randu“45. Beje, Marcinkevičius norėjo savo knygelę
pavadinti labai panašiai – „Mano rytas“, tačiau per
svarstymą Rašytojų sąjungoje Mieželaitis įvertino tokią
antraštę kaip nelabai vykusią46. Su jaunatviška bravūra
vieno eilėraščio antraštėje Marcinkevičius deklaravo:
„Aš nebijau mirties“, o kitame, pavadintame „Nemirtin
gumas“, savo herojų ir savo paties „lemtį“ pionieriškai
išskandavo: „Tau nereiks, / Kad ainiai nepamirštų, /
Monumente / Kalti pavardės: / Niekad, niekad / Su žmo
gum nemiršta / Komunizmą statančio / Garbė!“47
Šiandienėje Marcinkevičiaus mitologijoje retai grįž
tama atgal toliau nei septinto–aštunto dešimtmečių
riba, kai monografijos ir mokyklinio vadovėlio galu
tinai įpaminklintas okupuotos Lietuvos gyvasis kla
sikas ėmėsi subtilesnių tautos istorijos ir savimonės
vivisekcijų. O apie mito ištakas sunku būtų atsiliepti
tiksliau, nei tai padarė Vytautas A. Jonynas. Pirmąjį
poeto kūrybos laikotarpį jis 1967 m. apibendrino taip:
„Justino Marcinkevičiaus poezijos medžio gyvoji šerdis
yra absoliutus tikėjimas komunistinės doktrinos tiesa
ir jos pergale pasaulyje. Dėl to, kaip visų egzaltuotų
neofitų, jo giesmė ir patetiška, ir retoriška, ir naivi, ir
suvedžiojanti, klaidinanti, bet kartu ir kažkur pasiu
tusiai tikra“48. Pakankamai tikra, kad taptų sovietinės

kultūros čiabuvių šventaisiais tekstais.

42
Marcinkevičius, J., „Leninas kalba“, in: Idem, Mediniai tiltai,
p. 32.
43
Marcinkevičius, J., „Džiaugsmas“, in: Literatūra ir menas, 1955 04 16,
cit. pagal: Pakalniškis, R., Poezija, asmenybė, laikas, p. 67.
44
Marcinkevičius, J., „Mano rytas“, in: Idem, Prašau žodžio, p. 11.
45
Nėris, S., „Anksti rytą“, in: Idem, Raštai, t. 1, Vilnius: Valstybinė
grožinės literatūros leidykla, 1957, p. 16.
46
Žr. „LTSR Rašytojų sąjungos poetų sekcijos susirinkimo protoko
las, 1954 11 24“, in: Rašytojas pokario metais: Dokumentų rinkinys,
Vilnius: Vaga, 1991, p. 383.
47
Marcinkevičius, J., „Nemirtingumas“, in: Idem, Prašau žodžio,
p. 28.
48
[Jonynas, V. A.] Papečkys, Z., op. cit., p. 53.
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Akademybė

Kalendorinė kultūra
Tomas Daugirdas

Kokiame laike įsikūrusi Lietuvos kul
tūra? Šis klausimas atrodo beprasmis
arba banalus. Juk visi jau trylika metų
gyvename nepriklausomoje Lietuvoje
bei visa egzistencija esame susiję su
jos esamybe. Tačiau ar tą esamybę ap
čiuopiame ir kultūriškai? Tuo tenka
suabejoti, išgirdus pastaruoju metu
pagausėjusius intelektualų ir kultū
rininkų saviveiklos apmąstymus. Su
sidaro įspūdis, jog mūsų kultūra sklei
džiasi erdvėje, kuri yra tarsi dabartyje,
tačiau anapus laiko; jog visiems į akis
krentantis jos nepajėgumas pateikti
gilesnių dabarties vertinimų kaip tik
ir kyla iš laiko pojūčio stokos.
Labai nustebino vienoje televizijos
kultūros laidoje dalyvavusio, šiuo me
tu itin didelę politinę įtaką kultūrai
beįgaunančio Krescencijaus Stoškaus
nuostata. Regis, buvo diskutuojama
apie dabarties ir sovietinės kultūros
sit ua c ij os Liet uv oj e skirt um us bei
specifiką. Stoškus nevienareikšmiškai
pareiškė, jog kultūros žmogus ar vei
kėjas iš esmės gyvena nepakitusioje
situacijoje. Sovietmečiu intelektualai
buvo tie žmonės, kurie sugebėdavo
įgyt i dist anc ij ą nuo to, kas vykst a
aplinkui. Tą pačią distanciją kultūri
ninkai įgyja ir šiandien. Tad kultūros
žmogaus padėties pamatinių nuosta
tų prasme negalima būtų traktuoti
kaip pas ik eit us ios, nors tam tikr ų
aplinkybių pokyčių ir esam a. Šioje
Stošk aus nuos tat oj e, išreikštoj e ir
kit om is prog om is, įdom iaus ias yra
nus ak yt as is kult ūr in ink o sant yk is
su laiku. Kultūrininkas esąs žmogus,
kuris yra kultūroje ir turi su ja kritinį
santykį, tačiau būtent įsikūręs ana
pus dabarties aktualumo, anapus to
laiko, kuris kitai visuomenės daliai
turi egzistencinės, gal net gyvybinės
reikšmės.
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Būdamas šioje nelaikinėje erdvė
je, jis atsiduria labai paradoksalioje
situacijoje. Prisiimdamas absoliučią
atsakomybę už kultūrinį vyksmą, jis
liekaneatsakingas už konkrečius da
lykus, nes, būdamas „anapus“, su jais
nesusisaisto. Būdamas kultūroje, jis
lieka visiškai už jos. Žinoma, akylesnis
ir įtaresnis žmogus pasakytų, jog šis
„nesuinteresuotumas“ tėra nuduotas,
jog už jo iš tikrųjų glūdi labai konkre
tūs galios kultūrai interesai. Nes tik
kitus įtikinęs, jog užimi „neutralią“
vietą kultūros atžvilgiu, gali įteisinti
savo norą ją valdyti ir kontroliuoti. Šią
nuostatą galima aiškinti ir kaip sovie
tinį-socialinį intelektualųjį paveldą.
Jie buvę privilegijuoti, ir tai suteikę
galimybę jiems saugiai užsidaryti nuo
vis uom en ės atit vert am e dramb l io
kaulo bokšte. Galbūt jiems ši pozicija
patogi ir dabar, nes, užmerkdami akis
prieš konkrečias sovietinės kultūros
situacijos blogybes, jie, ją formavę,
gal i ir šiand ien kit us įtik int i sav o
socialiniu ir moraliniu nepakaltina
mumu. Tačiau šiuokart leiskime sau
patikėti tuo, kas čia atvirai išpažįsta
ma: intelektualas ir kultūrininkas yra
anapus esamos (politinės, socialinės,
net kultūrinės) kasdienybės. Patikėti
šiais žodžiais įgalina tai, kad ši pozici
ja nėra individuali. Ją paradoksaliai
atkartoja kultūrininkai, kurie, dau
gelio pripažinimu, yra instituciškai
maž iaus iai sus aist yt i
s ov iet in ės prae it ies bei
šiandien yra kultūriškai
produktyviausi.
Gintaras Beresnevičius
esė „Intelektualas: misija“
(Metai, 2003, Nr. 3) ap
taria šiandien Lietuvoje
gyvenančio int elekt ua lo
p ar eig as ir užd av in ius.

Sunku prieštarauti kai kuriems au
toriaus teiginiams. Nesunku sutikti
su tuo, kad viena iš intelektualo už
duočių yra „įvardyti dabartinę būklę“.
Tačiau skaitydami toliau sužinome,
kad „bet koks fiksavimas yra tik ap
rašinėjimas putų, esančių pačiame
paviršiuje, kad visos vidinės kovos
ir priešpriešos tik dengia tikruosius
banginius ir srautus, kurie jau nu
lėmė mūsų dabartį, kartu ir istoriją,
nulėmė ir ateitį“. Tad viskas ne mūsų
rankose, nors mums, visuomenei, ir
reikia iliuzijos, kad yra kitaip. Tam
visais laikais ir visose visuomenėse ir
reikia intelektualų-kultūrininkų: jie
tiekia egzistencijos iliuzijas ir sapnus.
Laikas, kurį įžvelgia intelektualas, yra
nepavaldus niekam. Jo neformuoja
iš asmens kylantys veiksmai. Jis yra
„anapus“ matomos realybės vykstančio
ir žmonių egzistenciją formuojančio
vyksmo. Žinoma, kiekvienas išprotėtų
iki galo suvokęs šį savo bejėgiškumą,
tad intelektualai ir esą tam tikri anes
teziologai, savo įvardijimais kurdami
iliuziją, jog realybė egzistuoja.
Iš pirmo žvilgsnio neįtikėtina, kad
du skirtingus kultūrinius tikslus ir
kūrybinį pajėgumą turintys intelek
tualai išsako tą pačią mintį: realiai
vykstantys apčiuopiami procesai (eg
zist enc in iai, pol it in iai, soc ial in iai,
kultūriniai) nėra esmiškai reikšmingi.
Svarbiausi dalykai vyksta vienokiame
ar kitokiame „anapus“
laiko ir dabarties. Vienas
kultūrininkas siekia ja
me, jį prisijaukindamas,
įsikurti ir pats tapti tų
procesų formuotoju; ki
tas įžvelgia anonimišką
ir svetimą šio „anapus“
gal ią, liud ij anč ią apie
bet kokio žmogaus veiks
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mo ir iniciatyvos, peržengiančios tik
iliuzinį procesų „įvardijimą“, bejėgiš
kumą. Šį bendrą požiūrį, nesvetimą ir
kitiems intelektualams, tik gal ne taip
aiškiai suformuluotą, galime nusakyti
įvairiai: kaip mitinį, ikikrikščionišką
ar pokrikščionišką, galvojimą. Žmogus
yra įsukt as į amž in oj o pas ik art oj i
mo ar amžinojo sugrįžimo ratą, kur
atsiradimas lydimas išnykimo, kur
negalima jokia nauja pradžia, įvykis
ar istorija, o dabartis tėra viena iš
daugelio dabarčių, nepaženklinta pra
eities išgyvenimo ir aktyvaus ateities
laukimo įtampos.
Pirmiausia ši intelektualų pozicija
esamojo laiko atžvilgiu leidžia paaiš
kinti, kodėl iki šiol tokie sudėtingi kul
tūrininkų ir politikų santykiai. Jie yra
ženklinami jei ne priešiškumo, tai bent
sąmoningo atsiribojimo kaip tik iš pir
mųjų pusės. Tai susiję, matyt, ne tik su
tuo, kad politika yra „nešvari“ veikla.
Labiausiai „atstumiantis“ dalykas poli
tiniame gyvenime, ko gero, yra tas, kad
reali politinė kasdienybė netelpa į in
telektualų turimą laiko ir kasdienybės
schemą. Kaip tik politinis gyvenimas
žymi, jog esama įvykių bei istorijos. Po
litinis vyksmas prikišamai parodo, jog
vieniįvykiai yra svarbesni, kiti mažiau
svarbūs ateities vyksmui, jog įvykius
sukelia konkretūs žmonės ar žmonių
bendrijos, ir kad juos galima ir tenka
vertinti ne iš antlaikinės ar anapuslaikinės, o iš istorinės perspektyvos.
Intelektualams palikti „savą“ erdvę
ir laiką bei įsikurti ten, kur skleidžia
si ir politika, nereiškia, jog jie turėtų
imt i pol it ik uot i. Veik iau jie tur ėt ų
įsikurti tame laikiškame konkrečiais
įvyk iais paž enk lint am e pas aul yj e,
kuriame gyvename kiekvienas mū
sų. Štai, iš pirmo žvilgsnio, politinį
ir kult ūr in į įvyk išk um ą siek ia su
sieti iš aktyvaus politinio gyvenimo
pas it rauk ęs int el ekt ua l as Rom ua l
das Ozolas, knygomis bei puslapiais
sav aitr ašč iuos e vieš ind am as sav o
politinius dienoraščius. Paradoksalu
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ir dėsninga tai, kad šių dienoraščių
radimasis tapo įmanomas kai Ozolas
depolitizavosi bei skyrė sau išorinio
vertintojo vaidmenį. Įsikūrimas ana
pus politikos suvokiamas kaip garan
tas „švarumo“, nepakaltinamumo to,
kas vyksta politiniame ar apskritai
gyvenime, atžvilgiu: „Parlamentarai
didina išmokas, vyriausybių žmonės
kuria sau įslaptintus verslus, teisi
ninkų luomas įsiteisina kaip visiškai
nep aj ud in am a tvirt ov ė tik su sav o
vidine gyvenimo tvarka“. O ką tuomet
veikia kult ūr in ink ai? „Juk fil os of ų
privilegija ir yra duoti ne politikos
tekstus, o minties įžvalgas, tegul ir
miglotas pradžioj.“ Tačiau apčiuopia
ma kasdienybė, laikinė konkretybė, o
ne įžvalgų, idėjų ir vaizdinių pasaulis
yra vieta, kurioje ne tik gali susitikti,
bet ir realiai susitinka įvairiausi žmo
nės. „Anapus“ tūnantis stebėtojas šios
galimybės atsisako.
Net kultūros kūrėjai tiesiogine pras
me pasirodo bejėgiai įveikti šį „ana
pus“. Mar ius Ivašk ev ič ius rom an e
„Žali“ ėmėsi pretenzingo uždavinio
kūrybiškai aktualizuoti laiką. Auto
rius, gerai išmanydamas mūsų kul
tūrinio-kūrybinio žaidimo taisykles,
pasitelkė istorinį kontekstą net ne
siekd am as kalb ėt i apie konkrečius
faktus ir įvykius pokario Lietuvoje.
Audringa polemika apie šį romaną
kaip tik ir užvirė todėl, kad esama
žmonių, kuriems ši istorija dar ne
praradusi gyvenimiško aktualumo.
Kita vertus, ginčai aiškiausiai liudi
ja, jog kultūros kūrėjai ir iš istorinės
perspektyvos į įvykius žiūrintys, net
juos išg yv en ę žmon ės gyv en a skir
ting uose pas aul iuos e. Ivašk ev ič ius
teisingai pažymi, jog būtų išvengęs
puolimo, jei romano veiksmo nebūtų
konk ret iz av ęs, tad jį būt ų pal ik ęs
skleistis niekam nežinomoje erdvėje
ir laike, niekam nematytų „žmonių“
pasaulyje.
Savaime suprantama, kad politinis
gyvenimas neapima visos mūsų kas

dienos konkretybės. Jis yra tik dalis,
nors šiuo metu galbūt ir labiausiai
išryškėjusi, kiekvienam mūsų gyve
nimiškai svarbios laikiškos raiškos.
Kultūrininkai tikrai neturėtų tapti po
litiniais analitikais, jie turėtų aptikti
kitas įvykių ir įtampos tarp ateities ir
praeities paženklintas raiškas. Tačiau
šiandien atsiribodami nuo politinių
realijų intelektualai ir kultūros kū
rėjai siekia ne aptikti naujus pasau
lius, o pal ikt i egz ist uoj ant įj į. Kit a
vertus, ir patys politiniai įvykiai yra
savaime svarbūs kultūrai. Kai kurie
jų žymi svarbius posūkius kultūri
niuose procesuose bei atveria naujas
ar naikina senas kultūrinės raiškos
perspektyvas. Kiekvienas pripažins,
kad nepriklausomybės paskelbimas
Lietuvoje – politinis įvykis – buvo taip
pat labai svarbus ir Lietuvos kultūrai.
Toks svarbus, kad gali tapti atskaitos
tašku vertinant daugelį šiandienos
kultūros gyvenimo vyksmų. Tačiau
įsik ūr us erdv ėj e anap us laik o pra
dedama nesuvokti, kokie įvykiai esti
kultūriškai svarbūs ir kodėl.
Mūsų kultūros įsikūrimas anapus
laiko yra iššūkis kultūros kritikams
bei kultūros procesų analitikams. Jei
kultūra suvokiama kaip laikiškai bei
asm en išk ai nea rt ik ul iuot a kūr ėj ų
raiška, kaip nenutrūkstamas procesas,
kuriame akimirkai iškyla ir pranyks
ta asm en yb ės ir epoc hos, kult ūr os
reiškiniai negali tapti įvykiais. Net
pos tmod ern izm as, pas ir od ęs mūs ų
kultūrinėje erdvėje, netapo įvykiu.
Trumpai pabuvęs „nauju“ reiškiniu, jis
visiškai paniro į menkai artikuliuotą
kultūros reiškinių masę. Tad nieko
keista, kad knygų recenzijos, kultūros
reiškinių aptarimai pateikiami kaip
esė, sav ir aišk os fragm ent ai, kur ie
kultūros reiškinius ne padaro įvykiais,
o niveliuoja. Gal kada mūsų viešoji
kultūra taps konkreti ir tikroviška,
galbūt net krikščioniška, tačiau šiuo
metu ji panaši į kalendorinį lietuviš

ką pavasarį.
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Kaip galima derinti žvilgsnį
į ldk paveldą?
Alfredas Bumblauskas

1. Žvilgsniai
Ne tik lietuvių, bet ir lenkų bei rusų istoriografija yra
pripažinusi, kad senoji Lietuvos valstybė – Lietuvos
Didžioji Kunigaikštija (toliau – LDK), egzistavusi XI
II–XVIII a., – yra lietuvių etnoso kūrinys1. Antra vertus,
seniai žinoma, kad LDK buvo daugiatautė, daugiakon
fesė ir daugiakultūrė šalis2. Šiandien kartais manoma,
kad tokia savo įvairove senoji Lietuva išsiskiria Europos
istorijoje3. Visi šie apibūdinimai tinka ir LDK sostinei
Vilniui. LDK ir Vilniaus multikultūriškumo idėjos at
sisakyta Lietuvos okupacijų4 ir nacionalizmų laikais
(XIX–XX a.). Siekiant ideologiškai pagrįsti aneksijas
ar mod ern iųj ų taut in ių valst yb ių gim im ą, iešk om a
„grynųjų“ tautinių („lietuviško“, „lenkiško“, „rusiško“,
„baltarusiško“) LDK istorijos modelių arba Lietuva vaiz
duojamasi kaip civilizacijų – rusiškosios, lenkiškosios ir
vokiškosios – kovos laukas. Taip susiformavo stereotipai
apie „Vilnių – seną lenkų miestą“, LDK kaip „rusų“ ar
ALFREDAS BUMBLAUSKAS (g. 1956) – prof., hum. m. dr.,
VU Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos ka
tedros vedėjas.
1
Čia pakaks paminėti iškilųjį Henryko Ùowmiañskio veikalą apie
Lietuvos valstybės ir visuomenės genezę; žr. Ùowmiañski, H., Studia
nad początkami spoùeczenstwa i pañstwa litewskiego, t. 1–2, Wilno,
1931–1932; plg. Пашуто, В., Образование Литовского государства,
Москва, 1956. T. p. paminėtina lenkų istoriko Jerzy Ochmañskio stu
dija apie Lietuvos etnines ribas Viduramžiais: Ochmañski, J., Litewska
granica etniczna na wschodzie od epochi plemiennej do XVI wieku,
Poznañ, 1981. Šiame kontekste kaip antimokslinius svaičiojimus rei
kia traktuoti kai kurias šiandienės baltarusių istoriografijos tendencijas
teigti LDK buvus baltarusių sukurta valstybe; žr. Jermalovič, M., Pa
sliadach adnaho mifa, Minsk, 1991. Fundamentali ir triuškinanti šio
darbo kritika: Gudavičius, E., „Vieno mito pėdsakais“, in: Atgimimas,
1994, Nr. 30–32.
2
Pagrindinės tautos: lietuviai, rusėnai (tai LDK rytų slavai, iš kurių
XVII–XVIII a. susiformuos ukrainiečiai ir baltarusiai), lenkai, rusai,
žydai. Būta totorių, vokiečių, karaimų, škotų, armėnų bendruomenių.
Pagrindinės konfesinės bendruomenės: katalikai, stačiatikiai, unitai,
sentikiai, evangelikai reformatai, evangelikai liuteronai, judėjai, mu
sulmonai, karaitai. XVI–XVII a. būta antitrinitarizmo ir anabaptizmo
sekėjų bendruomenių. Etninės ir konfesinės ribos iš esmės sutapo tik
žydų–judėjų, totorių–musulmonų, karaimų–karaitų ir iš dalies rusų–sen
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„baltarusių“ valstybę. Šie stereotipai ir ginčai dėl LDK
pobūdžio bei pretenzijos į Vilnių ne tik turėjo ir tebeturi
poveikį santykiams tarp kaimyninių valstybių, bet ir
palieka pėdsaką šiandienių Lietuvos tautų (lietuvių,
lenkų, rusų, baltarusių) identitetuose. Todėl tarsi ir
neturėtų stebinti iš praeities ateinantis stereotipinis
polinkis Vilniaus kraštovaizdžiu ir architektūra argu
mentuoti Vilniaus lenkiškumą, cerkvių kupolais grįsti
miesto baltarusiškumą ar rusiškumą. Nenusileidžia ir
lietuviai, nei iš šio, nei iš to „sulietuvindami“ kai kurių
Vilniaus aikščių ir gatvių pavadinimus. Tokie polinkiai
ir veiksmai akivaizdžiai nekorektiški, jie atsiremia į
senąsias nacionalistines ideologines paradigmas. Ta
čiau šiandieniame viešajame Lietuvos diskurse, atro
do, daugiau dėmesio kreipiama ne į šiuos stereotipų ir
identitetų sankirtų mazgus, o į „egzotiškas“ ir „Vilniaus
dalybose“ nedalyvaujančias (tiesa, gilias, iš LDK laikų
ateinančias, istorines tradicijas turinčių) žydų, karaimų,
tikių atvejais. Šiaip konfesijos ne tik jungdavo kai kurias tautas (pvz.,
evangelikai reformatai buvo lietuviai, lenkai, rusėnai, vokiečiai, škotai),
bet ir sąlygodavo dar didesnę etnokultūrinę įvairovę (pvz., rusėnai buvo
ir stačiatikiai, ir katalikai, ir unitai, ir evangelikai reformatai).
3
Žymaus lenkų istoriko Henryko Samsonowicziaus manymu, 1569 m.
susikūrusi jungtinė Lenkijos–Lietuvos valstybė – Abiejų Tautų Respub
lika – savo etnokultūrine įvairove neturėjo analogų Europos istorijoje;
žr. Samsonowicz, H., „Wkùad Europy Úrodkowo‑Wschodnej do cywili
zacji europiejskiej“, in: Lithuania: Kwartalnik poúwiecony problemom
Europy Úrodkowo‑Wschodniej, Warszawa, 1994, Nr. 2 (11) – 3 (12),
s. 23–31. Tenka tik pridurti, kad šios įvairovės didesnę dalį į Abiejų Tautų
Respubliką „atnešė“ LDK. Kai kada ši įvairovė nusakoma „tolerancijos“
sąvoka. Nesigilindami į jos teorinį pagrįstumą, vis dėlto pateiksime iš
kalbingą faktą: Šv. Baltramiejaus nakties (1568 m.) epochoje LDK 1563
m. sulyginamos visų krikščioniškų konfesijų teisės.
4
1795 m. Lenkijos–Lietuvos valstybę pasidalijo Prūsija, Austrija ir
Rusija – pastarajai atiteko beveik visa LDK teritorija. Po Pirmojo pa
saulinio karo LDK istorinėje erdvėje kūrėsi tautinės lietuvių, baltarusių
ir ukrainiečių valstybės, tačiau į šią erdvę pretendavo ir ją galų gale
pasidalijo bolševikinė Rusija ir Lenkija. Pastaroji užėmė ir Vilnių, o
Lietuva, neatsisakydama teisių į istorinę sostinę, kūrėsi su „laikinąja“
sostine Kaune. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, SSRS išplėtė savo
teritoriją ne tik užimdama iki tol Lenkijai priklausiusias Vakarų Ukrai
ną, Vakarų Baltarusiją ir Pietryčių Lietuvą su Vilniumi (1939 m.), bet
ir okupuodama Lietuvos Respubliką (1940 m.). Šitaip į vakarus SSRS
pasistūmėjo toliau nei siekė LDK. Situacija iš esmės nepasikeitė ir po
Antrojo pasaulinio karo iki pat 1990 m.
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totorių ir rusų sentikių bendrijas5. Šio teksto tikslas –
pradėti ieškoti istoriografinių prielaidų, kurios leistų
LDK ir Vilniaus istorijos temoms koegzistuoti įvairių
Lietuvos tautinių bendrijų, ypač lietuvių, lenkų, rusų,
ukrainiečių ir baltarusių, identitetuose. Mūsų analizė
orientuojasi į poslinkius, vykstančius istorijos tyrimuo
se, ir tai drauge turėtų įgalinti suformuluoti naujus
klausimus LDK ir Vilniaus istorijai, taip pat – siūlyti
siužetus bei hipotezes įvairiems tautiniams ir kultūri
niams identitetams.

Kol įvairių tautų (rusų, lenkų, lietuvių) Lietuvos is
torijos istoriografinės mokyklos vadovavosi tradicine
istoristine metodologija (kurios objektas yra politinė
valstybės istorija), tol buvo nedaug galimybių išsiva
duoti iš nacionalistinių ideologijų nulemtų stereotipų.
Todėl šios istoriografinės mokyklos Lietuvos istorijoje
matė savo valstybių interesus, kartu utriravo savo
tautų vaidmenį šioje istorijoje. Natūralu, kad tokiame
diskurse įvairių etnokultūrinių bendrijų istorija sunkiai
randa savo vietą. Šiandienėje lietuvių istoriografijoje
pamažu skinasi kelią socialinės istorijos metodologija,
kurioje tyrimo objektu tampa nebe valstybė ar tauta, o
visuomenė. Tokiu atveju atsiranda viltis, kad etnocen
trinis požiūris į šimtmetę istoriją turėtų užleisti vietą
daugiakultūrės praeities tyrimams. Tačiau šiandienis
istorijos mokslas turi būti ne tik atviras „egzotiškai“
praeities įvairovei, bet ir dabarties istorinių savimonių
įvairovei bei kultūrinės politikos realijoms. Atrodo, kad
tokiu požiūriu remiasi lietuvių XIX a. atgimimo tyrinė
tojai, kurie kalba apie lenkakalbės Lietuvos bajorijos
tyrimų aktualumą „kultūros ekologijos“ požiūriu. Tačiau
svarbu į praeitį žvelgti ne tik iš moksliniame diskurse ar
kultūros politikoje išsikristalizuojančių problemų, bet
ir aktyviai kurti kultūros ir istorinės sąmonės įvairovę.
Tomas Venclova neseniai pastebėjo: „Vilnius yra lietu
viškas, bet vargu ar jo likimas bus labai prasmingas,
jei nors iš dalies neatsikurs jo daugiakultūris audinys,
tam tikra LDK tradicija“6. Taigi šiandieniame istorijos
moksle ne tik toleruojami įvairūs požiūriai į praeitį, bet
ir akcentuojama istorijos mokslo bei istoriko pareiga
ne niveliuoti skirtingus požiūrius, o aktyviai ugdyti
savarankiškus tautinius ir kultūrinius identitetus. Tai

ir yra šiuolaikiniame istorijos moksle deklaruojamas
istorinės sąmonės multiperspektyvumo principas. Šioje
plotmėje ypač suaktualėja istoriko gebėjimas balansuo
ti tarp siekio pažinti objektyvią realybę ir akceptuoti
atskirų bendruomenių bei žmonių istorinės sąmonės
konfigūracijas. Istoriko tikslas yra ne tiek ieškoti ben
dro vardiklio, kiek padėti įvairiems identitetams surasti
korektiškas formules, kurios leistų šiems identitetams
koegzistuoti, atvertų perspektyvą įvairių istorinių sąmo
nių pavidalų dialogams, o ne konfliktams. Todėl aišku,
kad, neįsisavinus bei neišrutuliojus multiperspektyvios
metodologijos, sunkiai įmanoma suderinti požiūrius į
konfliktinius istorijos siužetus konkrečių šalių istorijos
vadovėliuose (tuo užsiima sudaromos dvišalės leidybos
komisijos), juo labiau – įvesti „savų“ tautinių mažumų
istorinės sąmonės perspektyvas į mokymo programas.
Iki šiol beveik nemąstyta, kokie turėtų būti Lietuvos
istorijos vadovėliai, skirti Lietuvos lenkams, rusams ar
baltarusiams. Atrodo, kad ši problema yra palikta spręsti
pačioms tautinėms bendrijoms. Tačiau jų aktyvumas
ir intelektinis potencialas labai skiriasi, skiriasi, kaip
minėta, ir Lietuvos visuomenės dėmesys bei santykis
su atskiromis bendruomenėmis. Tuo tarpu istorinių
sąmonių įvairovei yra būtina gyva, bent užuomazgoje
eventual iai egzistuojanti bendruomenės nuostata. Bū
tent ji gali, signalizuodama savo istorinę perspektyvą,
tapti postūmiu plėsti mokslinės istoriografijos požiūrių
spektrą.
„Obj ekt yv us is“ žvilgsn is (arb a, tiksl iau, žvilgsnis
darosi vis objektyvesnis) multiperspektyvioje metodo
logijoje randasi tada, kai istorinės sąmonės perspektyva
brėžiama kiek galint „aukštesne trajektorija“ – paky
lant į šalies ar viso regiono istorijos, savos civilizacijos
ar net bendražmogišką lygmenį. Būtent tai žymusis
vokiečių istorijos teoretikas Jornas Rüsenas ir vadina
„santarviniu objektyvumu“. Antra vertus, šis požiūris
ir iš istoriko reikalauja sąžiningai deklaruoti savo pa
saulėžiūros prielaidas ir identitetą. Juokais tarkim,
kad mūsų „siauriausias“ identitetas atsiremia į XIX a.
pradžios poeto Simono Stanevičiaus žvilgsnį – „mačiau
Vilnių, seną miestą, nuo žemaičių beapsėstą“. Niekas
neatims iš žemaičio teisės Vilnių laikyti sava sostine.
Ant ra vert us, žem ait išk um as leid žia tars i iš šal ies
pažvelgti į lenkų, rusų ir net lietuvių dalyvavimą kon
fliktuose dėl Vilniaus.

5
Atkreipsime dėmesį į Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio
virtualios parodos struktūrą – joje prisistato Lietuvos rusai sentikiai,
karaimai, totoriai, žydai. Atskirai nuo sentikių yra Lietuvos rusų pus
lapis, tačiau nėra baltarusių, ukrainiečių ir lenkų puslapių (žr.: http://
alka.mch.mii.lt/foje.lt.htm). Identiška ir vieno naujausių leidinių struk
tūra: Lietuvos tautinės mažumos: kultūros paveldas, Vilnius: Kronta,
2001. Tiesa, Vilniaus lenkai reiškiasi kurdami asmeninius puslapius,
skirtus Vilniaus istorijai. Antra vertus, būtent lenkų ir Lietuvos lenkų

istorinė savimonė yra turtingiausia vaizdinių ir stipriausia mokslinės
istoriografijos užnugariu. Be to, Lietuvos lenkai (greta žydų ir rusų) yra
akivaizdus Lietuvos žiniasklaidos priemonių prioritetas; žr. Kiaulakis,
G., „Tautinės mažumos Lietuvos dienraščiuose: kasdienės sąmonės
atspindžiai“, in: Artium unitio, http://www.artium.lt/brevi/varia/taut.
html, (2002 08 09).
6
Venclova, T., „Prarasto orumo beieškant“, in: Kultūros barai, 1997,
Nr. 8–9, p. 8.

2. Kitokio žvilgsnio prielaidos
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3. Lietuva lietuviams, bet ne tik jiems...
Moderniųjų laikų istorinė savimonė formavosi XIX a.
romantizmo idėjų pagrindu. Šios savimonės klasikinį
modelį sukūrė tautinio atgimimo patriarchais laikomi
Simonas Daukantas ir Jonas Basanavičius, siekdami
išsivaduoti ne tik iš Rusijos politinės priespaudos, bet
ir lenkų kultūrinės įtakos, jie suformulavo anticivi
lizacinę, antivakarietišką, antikrikščionišką, kartu
ir ant il enk išk ą kult ūr in ę prog ram ą, kur i Liet uv os
kultūros esmingiausiu ir vertingiausiu bruožu laikė
lietuvių ikikrikščionišką kultūrą ir jos tradicijas. Jų
manymu, jeigu civilizacija Lietuvoje yra lenkiška, tai
jos lietuviams ir nereikia; jeigu lenkai teigia, kad jie
užvilkę lietuviams civilizacijos marškinius, tai, Dau
kanto atsakymu, lietuviai gražūs ir be šių marškinių.

LDK didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio antkapio
fragmentas. Apie 1578. Kijevas, Pečiorų vienuolynas

Tikroji Lietuvos kultūra buvusi pagoniška, su krikštu
prasidedąs kultūros nuosmukis, kurio vienas pavida
lų ir yra polonizacija. Apskritai krikštas ir civilizacija
buvę primesti Lietuvai ir išvedę jį iš savarankiško,
unikalaus raidos kelio.
Taip pat ys liet uv iai tars i ats is ak ė teis ių į LDK
XV–XVIII a. paveldą. Antra vertus, kol 1385 m. Krėvos
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sutartis su Lenkija ir 1387 m. krikštas buvo laikomi
Liet uvos nuosm uk io prad žia, tol Liet uv os kult ūr os
panoramoje negalėjo būti nuoseklios vietos kitų tautų,
ypač Lietuvos lenkų, kultūros paveldui.
XX a. pirmoje pusėje lietuvių istoriografija suformula
vo LDK politinės įvykių istorijos koncepciją, kurioje vals
tybės ir valstybės idėjos kulminacija buvo laikomi jau ne
ikikrikščioniški, o Vytauto Didžiojo laikai, ypač Vytauto
karūnacijos projektas 1429–1430 m., turėjęs panaikinti
Krėvos sutartimi nulemtą nelygiateisę Lietuvos padėtį
Lenkijos atžvilgiu. Taigi lietuvių istoriografija, oponuo
dama lenkų istoriografijos požiūriui į Lietuvą, kaip į
Jogailos kraitį, siekė suformuoti „skyrybų“ ideologiją.
Vis dėlto vėlesnėje valstybės istorijoje buvo matomas
nuosmukis. Tiesa, po 1569 m. Liublino unijos su Lenkija
dar buvo pabrėžiami Lietuvos valstybingumo bruožai,
tačiau juos galutinai sunaikinusi 1791 m. Gegužės 3-io
sios dienos konstitucija, kurioje valstybe vadinama vien
Lenkija. Kartu lietuvių istoriografija turėjo pripažinti
ir LDK kultūros lenkėjimo procesus. Šiame kontekste
ir buvo suformuluotas žymiausio Lietuvos tarpukario
istoriko Adolfo Šapokos raginimas – „Ieškokime lietuvių
Lietuvos istorijoje“. Tačiau šis siauras etnocentristinis
požiūris leido apeiti civilizacinę problematiką ir kartu
eliminavo bet kokį objektyvų Lenkijos civilizacinės įta
kos Lietuvos istorijai įvertinimą. Antra vertus, Šapoka
savo Vilniaus istorijoje7, parašytoje išeivijoje, nesiekė
realizuoti ir minėto principo. Mat lietuvius suvokiant
XX a. pirmos pusės prasme (lietuvis ir LDK laikais
turėjęs kalbėti ir rašyti tik lietuviškai), šis principas
buvo sunkiai įgyvendinamas, ypač Vilniaus istorijoje.
Štai dėl ko Šapoka neplėtojo XX a. pirmos pusės lenkų
istorikų pastebėjimų apie lietuvius Vilniaus istorijoje,
automatiškai „savo amžinosios sostinės istoriją“ laiky
damas lietuviška. Tiesa, kai kurios mažumos Šapokos
darbe retsykiais fiksuojamos, tačiau šie pastebėjimai
neliečia stambiųjų istorinės sąmonės įtampos zonų, t.
y. Vilniaus lietuviškumo-lenkiškumo-rusiškumo pro
blematikos.
Kad ir kaip būt ų par ad oks al u, lit ua n oc ent rin ė
prog ram a buv o pas tūm ėt a į priek į sov ietm ečiu. Bu
vo nem ažai pad ar yt a atr and ant liet uv ius ir liet uv ių
kalb ą viešaj am e gyv en im e – tiek kat al ik iškoj e, tiek
protestant iškoj e apl ink oj e ir netg i XVII–XVII I a.
Viln iuj e. Tačiau varg u ar tol esn ės konk rečių liet u
vių pai ešk os galėtų lab ai pad id inti jų nuošimt į LDK
ir Viln iaus, ypač XIX–XX a. pirmos pus ės ist or ij oj e.
Tod ėl šis emp ir in is lietuv išk umo konc ept as nel eid o
prap lėst i liet uv ių ist or in ės sąm on ės pers pekt yv ų ir
išs iv eržt i XX a. antroje pus ėj e iš „kol on iz at or iaus“
svet im am e miest e komp leks o.
7
Šapoka, A., Senasis Vilnius: Vilniaus miesto istorijos bruožai iki
XVII a. pabaigos, New York, 1963.
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Kaip galima derinti žvilgsnį į ldk paveldą?

Permainos (tiesa, lituan
 ocentrinės paradigmos rė
muose) prasidėjo, kai į lietuvių istorinę perspektyvą
buvo jau sovietmečiu įvesta rusėnų kalba rašytas LDK
kanceliarijos dokumentų kompleksas Lietuvos Metrika,
taip pat Lietuvos Metraščiai ir LDK teisės kodeksai
Lietuvos Statutai. Šios raštijos atžvilgiu – atrodo, ne
norint „atiduoti“ jos baltarusiams (ar rusams) – buvo
priimta formulė „LDK slavų kanceliarinė kalba“, taip ši
kalba neatiduodama nė vienai iš gyvų tautų. Kadangi
šia kalba rašė ir lietuviai (tai rodo šioje kalboje surasti
lituanizmai), tai lietuvių tradicinė istorinė sąmonė išliko
„rami“. Šioje vietoje svarbu pabrėžti, kad „nelietuviš
kos“ raštijos įvedimas į lietuvišką perspektyvą dažnai
baigdavosi ties pirmosios lietuviškos knygos autoriumi
Martynu Mažvydu. Nuo XVI a. vidurio lietuvišku pavel
du buvo laikoma jau tik lietuviakalbė raštija.
Tolesniu žingsniu tapo lotyniškosios kultūros įvedi
mas į lietuvių istorinės sąmonės perspektyvą. Tiesa, iš
pirmo žvilgsnio pastarąją tendenciją galėtume laikyti
neprieštaraujančia lituanocentrinei programai, nes loty
niškąją kultūrinę tradiciją buvo nesunku „atskelti“ nuo
monopolinę teisę į ją reiškusios tradicinės lenkiškosios
istorinės perspektyvos. Tokiam judesiui lietuviai tar
si neturėjo konkurentų (nebent tai būtų baltarusiai),
nes juk bergždžia ieškoti „lotynų“ istorinės sąmonės
perspektyvos Lietuvoje. Pastaraisiais metais nueita
dar toliau – stengiamasi į lietuvių istorinės sąmonės
perspektyvą įvesti lenkiškąją Lietuvos raštiją. Pasta
rasis reiškinys jau rėmėsi iš sovietmečio ateinančia
Juozo Jurginio suformuluota valstybinio patriotizmo ir
valstybinės savimonės koncepcija. Teisybės dėlei reikia
pasakyti, kad tokia programa negalėjo būti išplėtota tol,
kol nebuvo moksle įtvirtintas teiginys apie LDK valsty
bingumą po Liublino unijos. Kol tai įrodinėjo lietuviai,
lūžio tarsi nebuvo. Jis įvyko, kai lenkų istoriografijos
tendenciją ignoruoti LDK valstybingumą paneigė pati
šiuolaikinė lenkų istoriografija8. Šiuolaikinėje lietuvių
istoriografijoje minėta valstybinio patriotizmo koncepcija
buvo toliau rutuliojama, kalbant apie LDK XVI–XVII
a. „politinę tautą“.
Visų šių tendencijų apibendrinimu, kartu ir nau
ju Lietuvos kultūros istorijos modeliu reikėtų laikyti
Edvardo Gudavičius suformuluotą Lietuvos europei
zacijos koncepciją9. Europeizacijos konkreti išraiška

buvo įvairiakalbiai Lietuvos kultūros variantai. Visų
 irma tai – trad ic in is rus ėn išk as is mod el is: min ėt i
p
Lietuvos Metrika, Statutai ir Metraščiai.
Iš kur šis modelis? LDK jau kūrimosi stadijoje vykdė
ekspansiją į feodalinį susiskaldymą išgyvenančias ir
mongolų totorių nukariavimus patyrusias rytų slavų
arba senrusių erdves. Jau XIII a. buvo prijungta va
dinamoji Juodoji Rusia (dab. vakarinė Baltarusija),
kurią vėliau kartu su etnine Lietuva didieji kunigaikš
čiai laikė „tikrąja Lietuva“ (Lituania propria). XIV a.
LDK užėmėbeveik pusę Kijevo Rusios žemių, kuriose
susiformavo sritinės, autonomiją turinčios žemės (Po
lockas, Vitebskas, Smolenskas, Kijevas, Černigovas,
Voluinė). Lietuvos valstybei užėmus senrusių žemes,
jų vietininkais tapę lietuvių kunigaikščiai neretai pri
imdavo stačiatikybę. Pradžią šiam procesui davė jau
Lietuvos valstybės įkūrėjo Mindaugo sūnus Vaišelga,
kuris ne tik pasikrikštijo, bet ir tapo stačiatikių vienuo
liu – pasitraukė į jo paties įkurtą Laurušavo vienuolyną
ant Nemuno kranto, prie pat lietuvių etninių žemių.
Jau XIV a. pradžioje šiame vienuolyne buvo sukurtas
įspūdingas kultūros paminklas – Laurušavo evangeli
ja. Tai ankstyviausia LDK žinoma rankraštinė knyga.
Antra vertus, tai, kad Laurušavo evangelija buvo su
kurta būtent lietuvių įkurtame vienuolyne, rodo, kad
stačiatikiškai raštijai galėjo turėti įtakos ir lietuviai.
Stačiatikybę didieji kunigaikščiai toleravo ne tik sos
tinėje Vilniuje (čia nuo XIV a. žinoma miesto „rusėnų
pusė“ – russkaja storona), bet ir dvare. Kai kurios jų
žmonos buvo stačiatikės, kurios laisvai išpažino savo
tikėjimą ir joms buvo funduojamos cerkvės. Stačiatikių
turėjo būti ir valdovo raštinėje. Šie Lietuvos valdovams
dirbę, stačiatikių vienuolynuose rašto išmokę rusėnų
kilmės raštininkai ir buvo veiksnys, lėmęs geresnes
sąlygas šios kalbos „startui“ jau naujomis kultūrinėmis
sąlygomis XIV a. pabaigoje. Tada įvykęs pavėluotas
Lietuvos krikštas nulėmė, kad Lietuva susidūrė jau
nebe su vienuolynų Europa, o su universitetų Europa.
Lietuvai norint išlikti savo kultūrą turinčia valstybe ir
neiškristi iš Vidurio Europos (vos į ją patekus), reikė
jo įvykdyti kultūros šuolį – bent jau staigiai susikurti
rašto industriją. XVI a. pradžioje Lietuva tai jau buvo
padariusi, t. y. įvykdė tai, ko neteko daryti nė vienai
Europos tautai. Tačiau kultūros šuolis jau vien dėl savo

8
Žr. Bardach, J.; Leúnodorski, B.; Pietrzak, M., Historia ustroju
i praw a polsk ieg o, Warsz aw a, 1993; Bard ach, J., Rzecz posp ol it a
Obojga Narodów, Warszawa, 1998. Plačiau žr. Bumblauskas, A.,
„Polsko-litewskie stosunki ciwilizacyjne. Przemiany w stanowiskach
historiograficznych obu narodów“, in: Przegląd Wschodni, 1999, t. 5,
zesz. 4 (20), s. 745–762.
9
Gudavičius, E., Lietuvos istorija, t. 1, Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 1999. Konceptualiausi Edvardo Gudavičiaus straips
niai sudėti į straipsnių rinkinį: Lietuvos europėjimo keliais. Istorinės
studijos, sud. Alfredas Bumblauskas, Rimvydas Petrauskas, Vilnius:
Aidai, 2002. Žr. t. p. į šį rinkinį neįėjusius straipsnius: Gudavičius,

E., „The Way of Lithuania to the History of the World“, in: Lietuva,
1991, Nr. 1, p. 14–16; Idem, „Lietuvos kelias į pasaulio istoriją“, in:
Lietuvos istorijos studijos, 1994, Nr. 2, p. 94–100; Idem, „Lietuvių
tautos ankstyvieji amžiai: laimėjimai ir praradimai“, in: Kultūros barai,
1994, Nr. 5, p. 57–60; Idem, „Lietuvos pritapimo prie Europos istorinė
perspektyva“, in: Lietuvos mokslas, 1995, t. 3, kn. 6, p. 4–17; Idem,
„Lithuanian’s road to Europe“, in: Lithuanian historical studies, 1997,
Nr. 2, p. 15–27; Idem, „The road of the book to Lithuania“, in: Marty
nas Mažvydas and old Lithuania, Vilnius, 1998, p. 59–99; Idem, „Jak
pojawiù się model europejskiej kultury litwinów“, in: Lithuania, 1999,
Nr. 1–2 (30–31), s. 47–50.
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staigumo lėmė ką kita – Lietuva neturėjo laiko mokytis
rašyti savaip. Kadangi savo rašto lietuviai dar nebuvo
sukūrę, o stačiatikių raštija turėjo savą tradiciją, todėl
ši raštija masiškai paplito ir tapo oficialiąja LDK kalba
(iki 1697 m.). Ja XV–XVI a. ir buvo sukurti pagrindiniai
raštijos paminklai – Lietuvos valdovų kanceliarijos ar
chyvas Lietuvos Metrika, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių
ir didikų ideologiją išreiškę Lietuvos Metraščiai ir lie
tuvių paprotinės teisės pagrindu LDK teisę kodifikavę
Lietuvos Statutai.
XVI a. rusėnų kalba pradėtos spausdinti bažnytinės
knygos (Pranciškus Skorina), pradėta ja rašyti pub
licistikos ir poezijos kūriniai. Rusėniškai kūrė ne vien
rusėnai, bet net ir lietuviai (Andrius Rimša). Vis dėlto
rusėniškasis kultūros modelis pamažu nyko ir prarado
reikšmę, dauguma jo atstovų perėjo, ypač po Brastos
bažnytinės unijos, prie lenkų kalbos. Tačiau, kaip mi
nėta, iki pat 1697 m. būtent rusėnų kalba išlaikė ofi
cialiosios kalbos statusą.
Jau XVI a. vidurio publicistas Michalonas Lietuvis
protestavo prieš rusėnų kalbos įsigalėjimą ir siūlė jai
alternatyvą – lotynų kalbą. Lotyniškąjį kultūros modelį
skatino Renesanso idėjos, tačiau jo pagrindas buvo labai
svarbus Lietuvos bajorų tautinės savimonės elemen
tas – lietuvių kilmės iš romėnų teorija. Tačiau lotynų
kalba buvo vartojama jau nuo Lietuvos krikšto laikų.
1499 m. Dancige buvo išpausdinta pirmoji Lietuvoje pa
rengta knyga – Vilniaus kapitulos kanauninko Martyno
„Agenda“. Pamažu lotynų kalba pasklido už Katalikų
Bažnyčios sienų, XVI a. ja buvo rašomi pasaulietiniai
veikalai, ja rašė ne tik katalikai, bet ir reformatai. Dar
labiau lotynų kalbą išplėtojo jėzuitai, 1579 m. įkūrę
Vilniaus universitetą. Šio universiteto profesoriai XVII a.
sukūrė plačiai Europoje pasklidusių kūrinių. Ypač tai
pasakytina apie logikos, retorikos, teologijos mokyk
las. Vilniaus universiteto profesorių veikalai pasiekė
net protestantiškąją Angliją, pvz., Martyno Smigleckio
„Logika“ (1618) rėmėsi ne tik Sorbonos, bet ir Oksfordo
daktarai, o vienu žymiausiu Europos Baroko epochos
poetu laikomo Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poezija
1646 m. buvo išversta iš lotynų net į anglų kalbąir buvo
studijuojama Europos universitetuose vietoj įprastai
skaitomo Horacijaus. Tiesa, šie abu iškilieji Vilniaus
profesoriai buvo lenkų kilmės, tačiau jau XVII a. viduryje
jiems prilygo ir lietuvių kilmės Žygimantas Liauksmi
nas, kurio retorikos ir muzikos teorijos vadovėliai buvo
keliolika kartų leidžiami įvairiuose Europos miestuose.
Tuo tarpu Lietuvos visuomenei bene reikšmingiausias
lotyniškas veikalas buvo Vilniaus universiteto profeso
riaus Alberto Kojalavičiaus-Vijūko „Lietuvos istorija“.
Joje perpasakoti legendinės ir ankstyvosios Lietuvos
istorijos siužetai pasklido visuomenėje ir iki pat XVIII
a. vidurio sudarė vieną iš svarbiausių LDK politinės
tautos savimonę formuojančių veiksnių.
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Nors lotyniškasis modelis iš dalies lietuviams atstojo
modelio gimtąja kalba poreikį, tačiau jau XVI a. vidu
ryje, kaip alternatyva Michalono Lietuvio programai,
buvo suformuota lietuviakalbės kultūros programa.
Tai padarė reformacijos LDK pradininkas Abraomas
Kulvietis. Pasinaudodamas reformacijos idėjomis, iš
kėlusiomis gimtosios kalbos svarbą bendraujant su
Dievu, jis suformavo tokią kultūrinę programą, kuri
lietuvių kalbą turėjo padaryti visos švietimo sistemos
pagrindu, pakelti šią kalbą į valstybės interesų lygį ir

Konstantino Ostrogiškio medalis. Aversas, reversas. Kijevas,
Pečiorų vienuolyno rinkinys

taip išugdyti lietuvių inteligentiją. Šią programą Kul
vietis bandė įvykdyti emigracijoje Prūsijoje, kur kartu
su Stanislovu Rapolioniu tapo pirmaisiais ką tik (1544)
įkurto Karaliaučiaus universiteto profesoriais. Progra
ma buvo pradėta įgyvendinti jau po Kulviečio mirties,
1547 m. išleidus pirmąją lietuvišką knygą – Martyno
Mažvydo „Katekizmą“. Nors išspausdinta Prūsijoje,
ji buvo skirta LDK. Taigi Kulvietis gerai suvokė kul
tūros sit ua c ij ą. Liet uv os did uom en ė, atsisakydama
rusėnų rašto kalbos,rinkosi lenkų kalbą ne tik raštijai,
bet ir bendravimui. Michalonas Lietuvis siūlė rusėnų
kalbą keisti lotynų kalba, o Kulvietis – lietuvių. Tačiau
šiam projektui Lietuvos visuomenė nebuvo pasirengu
si. Jis pradėtas įgyvendinti tik po 300 metų – tautinio
atgimimo laikais.
Vis dėlto konfesijų varžybų sąlygomis spausdintos
knygos lietuvių kalba atsirado ir pačioje LDK. Taip
Katalikų Bažnyčios veikėjas Mikalojus Daukša paren
gė pirmąją lietuvišką knygą LDK – „Katekizmą“ (1595)
ir „Postilę“ (1599). „Postilės“ pratarmėje, kuri, beje,
parašyta lenkų kalba, kreipėsi į Lietuvos visuomenę,
ragindamas kurti raštiją lietuvių kalba. Daukšos veikla
senojoje istoriografijoje buvo pavadinta „šauksmu ty
ruose“, taip pabrėžiant jos unikalumą. Šiandien žino
ma, kad lietuviškų knygų leidimas nenutrūko per visą
Baroko epochą, tai darė ir katalikai, ir protestantai.
Tačiau aišku, kad šių knygų būta gerokai mažiau nei
lenkiškų ar lotyniškų. Vis dėlto lietuviški pamokslai
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net Vilniuje išliko iki pat XVIII a. pirmos pusės. Nors
XVII a. knygų leidyboje vyravo lotynų kalba, tačiau vis
labiau plito lenkakalbis Lietuvos kultūros modelis, kurį
skatino integraciniai procesai viešajame gyvenime.
Šio proceso postūmiu tapo reformacija. 1563 m. Bib
lijos vertimą į lenkų, o ne į kurią kitą kalbą, lietuvių
didikas Mikalojus Radvila Juodasis motyvavo tuo, kad
ji „būtų liaudžiai suprantama“. Kaip tik šio ankstyvojo
lenkėjimo kulminacija tapo 1582 m. Motiejaus Stryj
kovskio „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios
kronika“, tapusi parankine knyga Lietuvos bajorijai
Baroko epochoje. Pamažu „suprantama kalba“, t. y.
lenkiškai, pradėjo rašyti ir motyvuoti tokios raštijos
poreikį ir etninės lietuvių kilmės rašytojai. Lenkų kal
bos vaidmenį Lietuvos kultūroje apibendrino vienas iš
Radvilų savo laiške, rašytame 1615 m.: „Nors lietuviu
esu gimęs ir lietuviu teks man mirti, tačiau turime
vartoti mūsų tėvynėje lenkų kalbą“. Tad nors Lietuva
ir toliau bandė rašyti ir lotyniškai, ir net lietuviškai,
tačiau lenkėjimo procesas (ypač XVIII a.) pamažu apė
mė visą Lietuvos politinį ir kultūrinį elitą. Lenkų kalba
pamažu įsigalėjo ir oficialiojoje raštijoje – 1697 m. Sei
me jai suteikiamas valstybinės kalbos statusas vietoj
anksčiau vartotos rusėnų raštų kalbos. Tai, kad lenkų
kalba buvo įteisinta kaip valstybinė pačių Lietuvos ba
jorų reikalavimu, rodytų, jog lenkų kalba platinta ne
prievarta – tai buvo Lietuvos visuomenės pasirinkimas
arba kalbinis lenkėjimas, o ne polonizacija.
Vis dėlto visi šie keturi kultūros modeliai buvo vieno
bendro – europinio Lietuvos kultūros – modelio sude
damosios dalys. Dar ilgai net lenkiškai kalbanti Lie
tuvos bajorija išlaikė lietuvišką valstybinę savimonę,
besiremiančią garbingos Lietuvos praeities vaizdiniu.
Taigi lietuviškoji tautinė savimonė, praradusi kalbą,
kaip esminį tautos kultūros elementą, į pirmą vietą
iškėlė bajorų ir valstybės kilmę. Maža to, tokia savi
monė stiprėjo ir netgi tapo integraciniu veiksniu kitos
– rusėnų ir lenkų – kilmės bajorijai. XVII a. viduryje
kai kurie lenkų kilmės Lietuvos žmonės pasirašinėjo
taip: gente polonus, natione lituanus – lenkų kilmės,
lietuvių tautos.Neaišku, ar rusėnų kilmės bajorija var
tojo panašų posakį, tačiau žinome, kad Lenkijoje būta
gente ruthenus, natione polonus. Vienas dalykas yra
neabejotinas: lietuvių „nacijos“ savimonė XVII a. dar
buvo labai stipri. Tik gerokai vėliau (XIX a.) atsirado
atvirkštinis posakis: gente lituanus, natione polonus.

Taigi tuomet Lietuva jau buvo laikoma tik Lenkijos
dalimi, kaip ir Mozūrija.
Tuo tarpu kol gyvavo LDK, lietuvių savimonėje Lie
tuva turėjo prilygti Lenkijai. Jeigu ir pasivadinama
lenkais, tai turima omenyje, kad lietuviai yra dar di
desnės etnopolitinės bendrijos – lenkų makronacijos
dalis (panašiai kaip šiandien anglai, amerikiečiai, ka
nadiečiai, australai yra laikomi anglosaksais), aiškiai
suprantant, kad esame kitokie, gal net geresni lenkai
negu pačioje Lenkijoje, pabrėžiant savo priklausomybę
Abiejų Tautų Respublikai.
Vis dėlto lenkiškasis Lietuvos kultūros modelis suge
bėjo įveikti savo konkurentus ir pavertė Lietuvos kul
tūrą „antrąja lenkų civilizacijos laida“. Tokio reiškinio
analogijos – angliškosios kultūros laida Airijoje (ką ir
kalbėti apie JAV ir Australiją), daniškosios – Norvegi
joje, prancūziškosios – Kanados Kvebeke, ispaniškosios
kultūros laidos Meksikoje ar Argentinoje, portugališ
kosios – Brazilijoje.
Tačiau LDK, kaip istorinis subjektas, išliko iki pat
1795 m. Šiuo atžvilgiu lenkų istoriko Juliuszo Bar
dacho tyrimai nusipelnė lietuvių istorinei perspekty
vai daugiau nei pati lietuvių istoriografija. Būtent šis
istorikas sureikšmino XVIII a. pabaigos Lietuvos sava
rankiškumo siužetą – Gegužės 3-iosios d. konstitucijos
pataisą Zaręczenie wzajemne Obojga Narodów. Bardacho
manymu, Lietuvos 1791-ųjų metų karta ir jos veikla
tapo atspirties tašku Lietuvos savarankiškumo aspira
cijoms per visą XIX a. ir net Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimui 1918 m.10 Šią jungtį lėmė ne tik LDK elito
savarankiškos savimonės buvimas XVII–XVIII a., bet
ir tai, kad šio savarankiškumo pagrindu lietuviška sa
vimonė XVII–XVIII a. turėjo būti pradėjusi formuotis ir
lietuvių smulkiojoje bajorijoje bei valstietijos viršūnėje.
Šie sluoksniai ir tapo lietuvių atgimimo XIX a. pagrindu
ir atnešė LDK valstybingumo idėją iki XX a.
Reziumuokime – šiuolaikinės istoriografijos poslin
kiai verčia LDK ir jos sostinės Vilniaus istorijoje ne
tiek ieškoti grynųjų „lietuvybės“ apraiškų, o įvesti visą
daugiakultūrį, daugiakonfesį ir daugiakalbį jo paveldą
į lietuvių istorinės sąmonės perspektyvas. LDK kultū
ros europeizacijos konceptas gali padėti įveikti lietuvių
savimonės kompleksus, antra vertus, europeizacijos ir
„antrosios lenkų civilizacijos laidos“ konceptas atveria
naujas istorinės sąmonės perspektyvas su LDK istorija
save siejantiems Lietuvos ir Vilniaus lenkams.


10
Bardach, J., „Konstytucja 3 maja a unia polsko-litewska“, in: Przeg
ląd historyczny, 1991, t. 82, zesz. 3–4, s. 383–410; Idem, „Konstytucja
3 Maja a Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów z 20 X 1791 roku“,

in: Lithuania, 1991, Nr. 3 (4), s. 23–32; Idem, „Konstytucja 3 Maja a
Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów 1791 roku“, in: Studia iuri
dica, 1992, t. 24, s. 26.
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Etika ir socialinių mokslų ateitis
Alvydas Jokubaitis

„Moralinis sprendinys panašus į religinį tuo, kad jis
par emt as tik ėj im u tok iom is rea l yb ėm is, kur ių nė
ra“1, – sakė Friedrichas Nietzsche. Galima pridurti,
kad mokslinis sprendinys taip pat panašus į religinį.
Mokslininkai nuolatos žada parodyti žmogaus akims
nematomą kasdienio pasaulio tikrovę, nematomus ry
šius, jėgas ir struktūras. Didžiausia bet kurio mokslo
svajonė – regimas daiktų formas paversti formulėmis.
Mokslininkai postuluoja nematomą pasaulį, kad juo
remdamiesi galėtų paaiškinti matomą.
Šiuo požiūriu mokslas yra gana pavojingas užsiėmi
mas – galima greitai prarasti žemę po kojomis. Galima
taip nut olt i nuo kasd ien io pas aul io, kad jau nor is i
klausti, kuris iš jų yra tikresnis: mokslo kuriamas ar
kasdienybės, nematomas ar matomas pasaulis? Mokslo
filosofijos, psichologijos ir žinojimo sociologijos paskir
tis – padėti įveikti šį realybės praradimo pojūtį. Po
Thomo Kuhno darbų požiūris į mokslą tapo daug realis
tiškesnis – buvo sugrįžta prie tiesos, kad vadinamasis
mokslinis objektyvumas yra tam tikros mokslininkų
bendruomenės kūrinys.
Socialiniai mokslai ilgą laiką buvo moralės mokslų,
tiksl iau – mor al ės fil os ofi j os, – dal is, kit aip tar iant,
tarp mor al in io ir moksl in io tik ėj im o nee gz ist av o ko
kio nors did esn io konfl ikt o. Vėl iau ats ir ad o did žioj i
bih ev ior ist in ė pag und a sun aik int i bet kok ius glau
desn ius soc iol og ij os ir mor al ės fil os ofi j os ryšius. Tai
buv o skyr yb os iš išs kaičiav im o: be jų neb ūt ų buv ę
įmanoma surasti socialinių faktų kaip daikt ų ir bent
kiek pad or iau atrod yt i gamt os moksl ų akiv aizd oj e.
Keist ai būt ų atr od ęs šiuol aik in is soc ial in is moksl as,
sav e trakt uoj ant is kaip mor al in ių moksl ų pad al in į,
kai jau net men ai atv ir ai prad ėj o kalb ėt i apie sav o
amor al um ą, nep rik laus om yb ę nuo etik os. Soc iol og ai
buvo priversti pasakyti, kad jie taip pat pritaria „me
nas men ui“ idėj ai.
Socialinių mokslų ir moralės filosofijos skyrybos tu
ALVYDAS JOKUBAITIS (g. 1959) – filosofas, hum. m. dr. (1992),
VU Tarptautinių santykių ir politikos instituto dėstytojas.
Straipsnis parengtas pagal pranešimą, skaitytą Lietuvos socialinių
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rėjo moralinį pagrindą. Jų dėka buvo galima sukurti
daugiau gėrio, ir tai įkvėpė tyrinėtojus nuo Apšvietos
laikų. Buvo tikima, kad autonomiškas socialinis mokslas
gali tapti vienu iš svarbiausių socialinę pažangą skati
nančių veiksnių. Postmodernizmas, kaip mano Jeanas
François Lyotard’as, pakirto šitą tikėjimą2. Socialinių
mokslų atstovai suprato, kad jie gali patys legitimuoti
savo veiksmus be kokio nors didesnio Apšvietos laikų
socialinių ir politinių idėjų poveikio.
Jeigu taip yra iš tikrųjų, tai iš esmės keičiasi etinis
socialinių mokslų statusas – jie praranda ankstesnę
misiją. Socialinių mokslų specialistai yra ne žmonijos
pažangos skatintojai, o tampa informacijos apie visuome
nę gamintojais. Karlo Marxo žodžiais tarus, kovotojai už
žmonijos pažangą tampa protinio darbo proletarais. Jų
bendruomenė, jeigu tikėtume Marxu, neišvengiamai yra
susvetimėjusi: dirba tik tam, kad išgyventų, pardavinėja
savo darbo jėgą, bando prisitaikyti prie rinkos sąlygų,
varžosi dėl ribotų išteklių, o jų bendrumas – vien tikro
jo bendrumo surogatas. Žmonijos pažanga gali reikštis
tik kaip nenumatyta socialinių mokslų pasekmė, tai
yra visiškai pagal Friedricho von Hayeko aprašytus
spontaniškos rinkos tvarkos dėsnius.
Jeigu tikėtume kitu sociologijos klasiku, kapitalizmą
kadaise išmaitino protestantiškoji etika3. Danielis Bel
las mano, kad kapitalizmas šiandien jau funkcionuoja
be šitos etikos4. Kažkas panašaus gali būti atsitikę ir
socialiniams mokslams. Pradėję nuo kilnios švietėjų
misijos, jų atstovai dabar gyvena visiškai kitokiomis
idėjomis. Dabartinis jų uždavinys – teikti paslaugas
informacijos rinkos vartotojams.
Mes dažnai nesuvokiame prieštaravimo tarp seno
sios universiteto idėjos ir dabartinio socialinio mokslo.
Modernusis socialinis mokslas buvo įstatytas į iš esmės
viduramžišką universitetų tvarką. Iš principo senasis
universitetas buvo sumanytas kaip unikali žmonių
1
Nietzsche, F., Rinktiniai raštai, iš vokiečių k. vertė Arvydas Šliogeris,
Vilnius: Mintis, 1991, p. 534.
2
Lyotard, J.-F., Postmodernus būvis, iš prancūzų k. vertė Marius
Daškus, Vilnius: Baltos lankos, 1993.
3
Weber, M., Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia, iš vokiečių
k. vertė Zenonas Norkus, Vilnius: Pradai, 1997.
4
Bell, D., The Cultural Contradictions of Capitalism, New York:
Basic Books, 1976.
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gos sąmoningos kiekvieno jos nario pastangos, aiškus
bendravimo vieta. Čia turėjo rinktis tiesos, gėrio ir
pasirinkimas ir apsisprendimas. Jokia bendruomenė
grožio pažinimo siekiantys žmonės. Naivu buvo klausti,
šiandien jau nėra savaime garantuotas dalykas. Bet
kokią misiją universitetas privalo atlikti visuomenėje.
kuriai iš jų išlaikyti reikia nemažų moralinių pastan
Jis pats buvo unikali visuomenė, turinti savo morali
gų. Jeigu socialinių ir humanitarinių mokslų atstovai
nius įsipareigojimus. Universitetai buvo kuriami ne tik
nenori rūpintis savo bendruomenėmis, tai jų gali ir
mokslinei, bet ir moralinei misijai.
nelikti. Jas gali pakeisti įvairios vien procedūriniais
Senoji universitetinio gyvenimo tradicija susiformavo
principais paremtos organizacijos.
visiškai kitokių moralinių įsitikinimų kontekste negu
Zygmuntas Baumanas sugalvojo pasakojimą, kad šiuo
dabartinis požiūris į kultūrą. Bolonijos ar Berlyno uni
laikinis postmodernus žmogus yra bastūnas, gyvenantis
versiteto įkūrimo laikais buvo manoma, kad kultūra yra
pagal principą „fiziškai arti, bet dvasiškai toli“7. Tai
ypatinga žemdirbystė, orientuota į sielos ir aplinkos
kultivavimą. Tuo tarpu šiandien mūsų jau nestebina
tikriausiai tinka ir socialinių mokslų atstovams. Nors
„narkomanų“ ar „nusikaltėlių kultūros“ terminas. Jau
taip pat sėkmingai galima būtų pritaikyti ir kitą – Jeano
manome, kad jeigu ne natūra, vadinasi, kultūra. Kad
Baudrillard’o pasakojimą apie simuliakrus. Socialinių
būtum visavertis visuomenės narys, šiandien nebereikia
mokslų specialistai tik simuliuoja „tikrąjį“ mokslą.
kokių nors didesnių moralinio tobulėjimo pastangų.
Religijoje kai kurių institucijų griuvimas kartais būna
Net nusikaltimai socialinio organizmo funkcionavimo
pozityvus dalykas, atveriantis kelią tikėjimui. Tačiau
požiūriu traktuojami kaip pozityvus dalykas.
mūsų postmoderni būklė yra daug keblesnis klausimas.
Dabartiniai socialinių mokslų specialistai dažnai pri
Apšvietos laikų maištininkai šiandien jau tapo biurok
mena batsiuvius be batų. Jie
rat ais, kur ie įvair iaus iais
gali daug samprotauti apie
reklaminiais triukais bando
v is iškai nuo jų nut ol us ias
išsaugoti nykstantį tikėjimą
bend ruom en es, tač iau taip
socialiniu mokslu. Baudrillar
ir nes ug eb a pam at yt i sav o
d’o žodžiais, jie bando įrodyti,
bendruomenės problemų. An
kad egz ist uoj a tam tikr os
thony Giddensas šiuo metu
vertybės, tačiau likusios tik
mėgsta kalbėti apie bendruo
meistr iškai suk onstr uot os
menės išsaugojimą potradici
simuliacijos. Socialinis moks
nės visuomenės sąlygomis5.
las dažnai primena ritualą,
atitrūkusį nuo jį išmaitinusių
Tačiau jo normatyvinės pro
moralinių įsitikinimų. Todėl
gramos sunkiai tampa kūnu.
vienintelė išeitis – gelbėtis
Net sociologai susiduria su
formuojant įvaizdžius, įtvirti
didelėmis bendruomenės iš
nant viešuosius ryšius ir tam
saugojimo problemomis.
tikrus galios santykius.
Kalbos apie bendruomenę
Šiandien jau galima klaus
šiuo metu yra tapusios madin
ti, ar įmanoma išlaikyti tai,
gu dalyku. Sociologai mėgsta
ką Jurg en as Hab erm as as
daug kalb ėt i apie sen ąs ias
vadina „gyvenamojo pasau
bendruomenes griaunančius
lio“ sąvoka8. Ne tik kasdienio
veiksnius, politikos filosofai
suk ūr ė gal ing ą kom un it a
pasaulio žmonės, bet ir moks
rizm o sąj ūd į, o psicholog ai
lininkai kenčia nuo to paties
prirašė daugybę knygų apie
dalyko – „strateginio veiks
Alberto Giacometti. Žmogus. 1929
bendruomeninės psichologijos
mo“ pertekliaus. Jie trokšta
reikšmę. Šiuo požiūriu pasitvirtina Roberto Nisbeto nu
pelno, ekonominės naudos, visuomenės pripažinimo ir
brėžta sociologinės minties raidos tendencija: juo labiau
politinės bei kultūrinės įtakos. Bendruomenė jiems čia
bendruomenė iš tikrųjų nyksta, juo geriau ją sekasi
gali padėti ne daugiau negu pakaruokliui virvė.
aptarti teoriškai ir sureikšminti praktiškai6.
Daug prisidėję prie per ilgą laiką nusistovėjusių mora
linio ir kultūrinio gyvenimo tradicijų griovimo, šiuolai
Potradicinė visuomenė yra negailestinga socialinių
kiniai socialinių mokslų specialistai pametė aiškesnius
mokslų atstovams. Jų bendruomenei išlaikyti reikalin
5
Giddens, A., The Third Way: The Renewal of Social Democracy,
Polity Press, 1998; The Third Way and its Critics, Polity Press, 2000.
6
Nisbetas, R., Sociologijos tradicija, iš anglų k. vertė D. Gudelis,
Vilnius: Pradai, 2000.
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Habermas, J., The Theory of Communicative Action, transl. T. McCart
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savo veiklos motyvus. Pasitvirtino seniai žinoma tiesa,
kad vien mokslo priemonėmis neįmanoma sukurti tam
tikrų svarbių žmogaus veiklos prasmingumo šaltinių.
Jeigu tai pavyktų padaryti, tai šalia mokslo jau seniau
siai gyvuotų pati tikriausia barbarybė. Mokslui reikia
kitų – nemokslinių prasmės šaltinių. Tikėjimą nemato
mais tikrovės dėsniais dar turi papildyti tikėjimas kai
kuriais moraliniais, religiniais ir filosofiniais dalykais,
kurie nurodo ne tai, kas yra, bet tai, kas privalo būti.
Polit inė kultūra prasideda nuo šeimos, nuo tvar
kos daugiabučio namo laiptinėje ar knygų mylėtojų
draugijos susirinkimo. Visa tai galioja ir mokslininkų
bendruomenei, kuri taip pat prasideda nuo diskusijų
universitetuose, knygų recenzijų rašymo ar profesinės
organizacijos veiklos. Visiems šitiems dalykams gali
ma suteikti skirtingus tobulumo standartus ir visi jie
gali būti traktuojami kaip tam tikras kultūrinis lai
mėjimas. Neužtenka sociologiją paversti sociologijos
tyrimo objektu, kaip tai mėgstama daryti po Pierre’o
Bourdieu Homo Academicus. Dar būtinas kitas, labiau
praktinis sprendimas – reikia pakeisti kai kuriuos ne
tikusius akademinės bendruomenės gyvenimo įpročius.
Galbūt šis uždavinys nesvarbus Harvardo, Oksfordo
ar Sorb on os bend ruom en ėms, tač iau jis tikr ai yra
nepraradęs aktualumo Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos
universitetuose.
Lietuvai reikia šiuolaikinio socialinio mokslo, nes šis
mokslas yra būtina modernios visuomenės gyvavimo są
lyga. Tačiau negalime nematyti skirtumo tarp Lietuvos
ir Vakarų akademinių bendruomenių. Vakarietiškos
teorinės idėjos savaime nesukuria bendruomenės. Tam
reikalingi mūsų pačių organizaciniai sugebėjimai ir mo
ralinės pastangos. Galime sėkmingai naudotis Vakarų
fondų pagalba, tačiau neturime užmiršti, kad ne viskas
priklauso vien nuo pinigų. Robertas Putnamas įtikina
mai parodė, kaip gaudami tą pačią finansinę paramą,
Šiaurės ir Pietų Italijos gyventojai nevienodai tvarko
savivaldos reikalus. Tiek politikoje, tiek ir moksle daug
kas priklauso nuo nusistovėjusių bendruomeninio gy
venimo tradicijų.
Peteris Bergeris neseniai paskelbė straipsnį „Kas at
sitiko sociologijai?“10. Jo nuomone, dabartinę sociologinę
mintį žlugdo du pagrindiniai veiksniai: metodologinis
fetišizmas ir didžiulis noras dalyvauti kultūriniuose
karuose. Bergeris nenurodo trečios šią discipliną demo
ralizuojančios priežasties – ją kadaise įkvėpusios etikos
sunykimo. Socialiniai mokslai nesunkiai gali veikti
pagal Maxo Weberio pasiūlytą trijų pakopų koncepciją:
iš pradžių tam tikros tyrimą įkvepiančios vertybinės

nuostatos, paskui griežta metodologinė disciplina, o ga
liausiai – vėl vertinimams pavaldūs tyrimo rezultatai.
Tačiau vienoks bendruomenės vaizdas, kai į ją žiūrima
per Aristotelio etikos prizmę, o kitoks, kai joje įsigali
Nietzsche’s ar Jeremy Benthamo idėjos.
Pabėgę nuo etikos metodologijos lygmeniu, šiuolai
kiniai socialiniai mokslai negali nuo jos išsivaduoti
bendruomenės lygmeniu. Išvaryta pro duris, filosofija
nesunkiai grįžta pro langą. Tai, galima sakyti, praktiš
kai įkūnytos moralės filosofijos lygmuo. Už socialinių
mokslų katedrų ir institutų visada nesunkiai galima
rasti tam tikras etines idėjas.
Bergeris atkreipia dėmesį į tai, kad pirmieji Čikagos
mokyklos sociologai apsigyvendavo kukliame viešbutyje
ir pradėdavo tirti kaimynystėje esančias bendruomenes.
O dabartiniai jų sekėjai savo veiklą pradeda kiek kitaip
– nuo pinigų projektams prašymo. Galima sakyti, kad
pasikeitė mokslinių tyrimų organizavimo būdas. Tačiau
galima ryžtis ir kiek kitaip tvirtinti – pasikeitė ne tik
organizacija, bet ir mokslinio darbo etika.
Veiksmų motyvacija yra labai svarbus dalykas. Be
sąmoningo tam tikrų dalykų pasirinkimo, mums dar
reikia turėti laimės tam tikrai motyvacijai. Žmonių
poelgiai numato kažką daugiau, negu galima išreikšti
žodžiais. Motina Teresė savo pagalbą vargšams aiški
no žodžiais „jie yra sukurti pagal Dievo paveikslą“. Šis
pasakymas skamba gana banaliai, tačiau už jo stovi tik
rai įspūdingi darbai. Daugybė tikinčiųjų gali pakartoti
šiuos žodžius, tačiau tik retas iš mūsų savo poelgiais
gali prilygti motinai Teresei11.
Lietuviškųjų socialinių mokslų ateitis taip pat pri
klauso nuo banalaus dalyko – sugebėjimo išsaugoti tam
tikras bendras vertybes. Benthamas yra palikęs garsiąją
frazę, kad bendruomenė yra fikcija. Nereikia įrodinėti,
jog remiantis tokia filosofija neįmanoma sukurti kokios
nors tvirtesnės akademinės bendruomenės. Tam rei
kalinga visiškai kita filosofija. Nors galbūt Benthamo
filosofija ir geriausiai tinka dabartinei mūsų socialinių
mokslų situacijai aprašyti.
Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir logikos
katedroje neseniai teko diskutuoti apie filosofų proble
mas. Gana greitai priėjome prie bendros išvados, kad
pagrindinė šios specialybės problema – sutrūkinėję
bendruomeniniai ryšiai. Filosofai nesugeba susirinkti
ne tik bendrai šventei, bet ir vengia kokio nors didesnio
bendro įsipareigojimo. Juos patenkina į individus-ato
mus išsiskaidžiusi bendruomenė: fakulteto specialybės
gyvena kas sau, katedros – rūpinasi vien savo išlikimu,
tarp katedros narių – mažai ką bendra turinčių žmo

9
Putnamas, R., Kad demokratija veiktų: pilietinės tradicijos šiuolaiki
nėje Italijoje, iš anglų k. vertė Jūratė Novagrockienė ir Ainė Ramonaitė,
Vilnius: Margi raštai, 2001.
9
Berger, P., „Whatever Happened to Sociology?“, in: First Things,
2002, vol. 10, p. 27–29.

10
Apie tai yra kalbėjęs Charlesas Tayloras paskaitoje Ancients, Mo
derns and The Debate About Virtue, perskaitytoje Bradley Lectures
Series, American Enterprise Institute 1998 02 09; žr.: www.caion
 et.
org/conf/aei06/brad_lect04.html.
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nių susirinkimai, studentai rūpinasi savo, o dėstytojai
– savo reikalais.
Platonas, Aristotelis, Augustinas ir Akvinietis manė,
kad politika yra žmonių moralinių įsitikinimų tęsinys.
Jie tikėjo, jog šioje veikloje viskas priklauso ne tiek nuo
metodologinio pasirengimo, kiek nuo tam tikrų etinių
prielaidų. Niccolo Machiavelli ir Thomas Hobbesas
sukūrė modernųjį socialinį mokslą – jie žmonių elgesį
pradėjo traktuoti kaip medžiagą tyrimams, be kokio
nors didesnio dėmesio jų moraliniams įsitikinimams.
Dėl tokios permainos socialiniai mokslai padarė tikrai
nemažą pažangą: jie tapo rafinuotesni metodologiškai
ir gana stipriai paveikė žmonių kasdienius veiksmus.
Tačiau, kaip ir visada panašiais atvejais atsitinka, šalia
pasiekimų išryškėjo ir kai kurie svarbūs praradimai.
Reikia sutikti su Bergeriu, manančiu, kad dabar
tiniai socialiniai mokslai yra priversti laviruoti tarp
met od ol og in io fet iš izm o ir įvair iaus ių ideo l og in ių
žyg ių. Tarp šit ų dvie jų dal yk ų egz ist uoj a esm in is
skirtumas. Pirmu atveju bandoma suartėti su gam
tos moksl ais, o antru linkstama daryti įvairiausius
reformatoriškus projektus. Tačiau ir vienu, ir kitu at
veju viskas priklauso nuo to paties dalyko – nuo tam
tikros etikos išsaugojimo. Tokios pat, kaip, pavyzdžiui,
Weberio aprašyta krikščioniškoji etika, sugebėjusi su
kurti kapitalistinę santvarką. Mokslų nuosmukiai yra
gana dažnai sutinkamas reiškinys, ir juos sąlygoja ne
vien metodologinės klaidos. Akademinę bendruomenę
įkvepiančios etikos sunykimas taip pat gali būti trak
tuojamas kaip svarbus mokslą smukdantis veiksnys.
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Socialinių mokslų specialistai šiandien grįžta prie kai
kurių paprastų idėjų. Viena iš jų yra pagrįsta įsitikini
mu, kad eilinis pilietis taip pat yra socialinis teoretikas
mėgėjas: jis ieško savęs ir savo visuomenės supratimo.
Kita idėja yra abejotinesnė, tačiau joje taip pat glūdi
tam tikras tiesos grūdas – šiuolaikinių socialinių moks
lų redukcionizmas, eksternalizmas ir metodologizmas
daro grįžtamąjį poveikį akademinei bendruomenei. Šis
poveikis sukuria demoralizacijos efektą: sociologai vis
mažiau nori kalbėti apie moralines savo bendruomenės
problemas. Jiems atrodo, kad šioje srityje viskas gali
susitvarkyti savaime, pagal laisvosios rinkos tvarkos
dėsnius.
Demoralizuojantį redukcionizmo, eksternalizmo ir
metodologizmo poveikį įmanoma įveikti tik sociolo
gams mėgėjams pažįstamu būdu – sugrįžus prie kai
kurių bendruomeninių vertybių. Lietuvoje šiuo metu
dažniausiai kamuoja ne tiek įtampa tarp metodologi
nių ir vertybinių įsitikinimų, kiek tikėjimo socialinio
mokslo reikšmepraradimas. Nors mokslininkai toliau
rašo knygas ir skaito paskaitas, jie nebetiki kokiu nors
aukštesniu socialinio mokslo pašaukimu. Tai sukuria
schizofrenišką situaciją: kalbame Wilhelmo Humboldto
žodžiais, o galvojame pagal Paulo Feyerabendo mokslo
filosofijos standartus. Šią akademinę schizofreniją gali
įveikti tik bendruomenės atsinaujinimas. Tik bendros
mokslininkų pastangos gali padėti išsaugoti tam tikrus
aukštesnius profesinės veiklos standartus, mokslinio
darbo prasmingumo šaltinius ir kokias nors didesnes
paskatas kūrybai.
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pro et contra

Karo kritiko kritikos kritika
Darius Udrys

Galbūt mane, kaip Amerikos lietuvį, tik apėmė patrio
tiškos nuotaikos stebint pastarųjų dienų įvykius Ira
ke – irakiečių džiaugsmą nuvertus Sadamą Huseiną,
stebėtinai veiksmingą, greitą ir gailestingą karo akciją,
tvarkingus, operatyvius ir iškalbius amerikiečių karei
vius. Gal kartais vien dėl to man pasirodė, jog kritikuo
damas Amerikos sprendimą kariauti su Iraku N. Ž.-A.
Nr. 3 (p. 80–81), Kęstutis K. Girnius peršoka nemažai
aktualių faktų ir daug kur remiasi teiginiais, kuriuos
vargu ar galima įrodyti? Gal man Girniaus straipsnyje
tik pasivaideno nesuderinami prieštaravimai tarp idea
listiškų ir realistiškų pozicijų?
Pavyzdžiui, Girnius rašo: „Irakas neturi branduolinio
ginklo, o jo biologiniai ir cheminiai ginklai negali būti
nukreipti prieš kitas šalis dėl raketų ir kitos techninės
įrangos stokos“.
Man atrodo, kad Irako raketų antpuoliai per pirmą
jį Persų įlankos karą parodė, jog jos, be abejonės, yra
nukreiptos į kitas šalis, pavyzdžiui, į Saudo Arabiją,
Kuveitą, Izraelį – ir gali jas pasiekti. 1991-ųjų paliau
bų sutartis uždraudė tokio nuotolio raketas ir numatė
tvarką, kuri leistų tai patikrinti. Sadamas Huseinas šios
paliaubų sutarties sąlygos nepaisė, trukdydamas arba
drausdamas inspektoriams tikrinti jo raketas.
Ar Irakas turi branduolinį ginklą? Veikiausiai ne,
bet manding mes to nežinome, kadangi Irakas trukdė
inspekcijoms ir pagaliau išprašė inspektorius 1998 m.
Kad Irakas kūrė branduolinį ginklą, žinome iš irakiečių
mokslininkų, pabėgusių iš Irako. Jeigu Irakas neturi
branduolinio ginklo ir jo nekuria, jis galėjo tai įrodyti,
netrukdydamas inspektoriams.
Beje, kaip žinia, masinio naikinimo ginklais užpulti
kitą šalį galima ne tik raketomis, tad reiktų aptarti ir
kitą Kęstučio teiginį: „Neįrodyta, kad Irakas turi ryšių
su Al Qaed
 a ar kitais musulmonų teroristais“.
Man neaišku – ar Girnius mano, kad tokį ryšį galima
būtų įrodyti neįvykus konkrečiam teroro išpuoliui? Ar
jis siūlo laukti, kol bus tai įrodyta? Jei ne, kokio laips
DARIUS UDRYS – Claremont Graduate University doktoran
tas, „Laisvosios Europos radijo“ lietuvių tarnybos bendradar
bis Prahoje.

192

nio „įrodymo“ jis reikalautų ir kodėl, jo nuomone, jau
pateikti įrodymai „neįtikina“? To jis nepaaiškina.
Bet Kęstutis įsitikinęs, jog: „Teroristams būtų lengviau
įsigyti biologinių ir cheminių ginklų iš prastai saugomų
atsargų Rusijoje“.
Man tai skamba kaip grynas spėliojimas. To mes
nežinome, nes nežinome, kokius ryšius teroristai turi
su Huseinu ir kokių ryšių jie turi Rusijoje. Beje, kalbant
apie įrodymus, nors dažnai būgštaujama dėl neva pras
tai saugomų Rusijos masinio naikinimo ginklų sandė
lių, kol kas dar nepavyko įrodyti, jog kam nors pavyko
iš rusų pavogti masinio naikinimo ginklą. Tuo tarpu
Prancūzija Irakui pardavė atominį reaktorių.
Pagaliau ar tai, jog yra kitų ginklų šaltinių, reiškia,
kad neverta sunaikinti bent vieno jų? Kodėl neverčiamas
Kim Džon Yras, bet verčiamas Huseinas? Dvi priežastys:
Huseiną nuversti ne tik paprasčiau, bet jo nuvertimui
esama šiokio tokio teisinio pagrindo. Manyčiau, tai tu
rėtų džiuginti tarptautinės teisės šalininkus (plačiau
apie tai vėliau).
„Karas teisinamas spėliojimu, jog ateityje Irakas, kar
tu su teroristais, galbūt panaudos biologinį ar cheminį
ginklą prieš JAV.“
„Karo veiksmų negalima pateisinti teoriniais svars
tymais ir ateities prognozėmis.“
Šią pastabą sunku suprasti. Karo veiksmus būtent
teisiname arba smerkiame teoriniais svarstymais – juk
pats teisingumas yra teorinė sąvoka, apie kurią Girnius
ir rašo, gvildendamas padėtį Irake. O kaip kitaip turime
svarstyti, ar imtis kokio nors veiksmo, ar ne, jeigu ne
ateities prognozėmis? Be to, kad ateities prognozėmis
galima teisinti karą, kitame sakinyje pripažįsta pats
Kęstutis, tardamas, kad išankstinis puolimas gali būti
pateisinamas. Anot jo, „teisingo karo teorija ir tarptau
tinė teisė leidžia vienai šaliai skelbti karą tik agresijos
ar akivaizdžiai rengiamos agresijos atveju“. Pastarasis
kriterijus yra ne kas kita, o tik „ateities prognozė“ –
priešo veiksmų ir galimų veiksmų interpretacija. Bet
pan agr in ėk im e, ką reišk ia „akiv aizd žiai reng iam a
agresija“ ir kodėl Girnius mano, kad negalima teisinti
karo spėlionėmis?
Išankstinį puolimą teisinti galima tik spėliojimais.
Pavyzdžiui, teks spėlioti, ar priešo klastingi ir neaiš
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kūs veiksmai byloja apie gresiantį antpuolį, ar ne. Šiais
laikais išpuolio grėsmę matuoti sunkiau negu kadaise,
nes, žinia, lagamine galima paslėpti ginklą, kuriuo
įmanoma sunaikinti arba užteršti visą miestą. Taip
pat, nors Girnius ir gali naudotis daugybe žiniasklai
dos šaltinių, jam vis dėlto neprieinami tie žvalgybos
duomenys, kuriuos turi, pavyzdžiui, JAV vyriausybė,
kuriai ir patikėta tokius klausimus spręsti. Nors visi
mes, žinoma, turime nuomonę šiuo klausimu, mūsų
žinios, ko gero, palyginti ribotos.
Taip pat spėliojimai gali būti daugiau ar mažiau ti
kėtini. Sadamas Huseinas, kurio smogikai netgi bandė
pasikėsinti į buvusį JAV prezidentą George’ą Bushą,
kai šis lankėsi Kuveite 1993 m., ir kurio diplomatai
Prahoje, pasak Čekijos teisėsaugos pareigūnų, rengę
teroro išpuolį prieš Girniaus darbovietę – „Laisvosios
Europos radiją“, – laikė JAV savo priešu. Huseinas kūrė
masinio naikinimo ginklus ir jais sunaikino tūkstan
čius kurdų. Tad neaišku, kokiu pagrindu Girnius mano,
kad spėliojimai, jog Huseinas galėtų perduoti masinio
naikinimo ginklą teroristams – nepagrįsti.
„ES ir arabų šalys ilgai ragino Vašingtoną panaudoti
savo įtaką Izraelio ir palestiniečių konfliktui sušvelnin
ti, aiškindamos, jog neišsprendus šio konflikto, taika
Vidurio Rytuose neįmanoma. Busho administracija
atmetinėjo šiuos siūlymus, teigdama, kad tai du skir
tingi klausimai. Dabar aiškinama, kad vis dėl-to esama
tarpusavio ryšių, kad Irako nukariavimas – raktas į
regiono taiką.“
Tai net iksl u. Kiek tek o
girdėti, Busho vyriausybė
netvirtino, kad tarp pales
tiniečių problemos ir ara
bų prieš išk um o JAV nėr a
jokio ryšio. Busho vyriausy
bė tik nemano, kad priežas
tingumo ryšys yra toks, kokį
perša arabų valstybės ir ES.
Anot jų, arabų priešiškumą
JAV ir Vakarams apskritai
kurst o Amer ik os param a
I zr ae l iui ir ats is ak ym as
priversti jį daryti tiek nuo
laidų palestiniečiams, kiek
jie reikalauja.
Busho vyriausybė mano
priešingai: kad įtampai tarp
palestiniečių ir Izraelio di
džiausią poveikį turi arabų
vadovai, kurie šį konfliktą
kurst o siekd am i pad ar yt i
iš JAV ir Izraelio atpirki
mo ožį, nuk reipt i dėm es į
nuo jų pačių diktatoriškos
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ir nesėkmingos politikos, kuri yra tikra arabų skurdo
ir nevilties priežastis.
Busho vyriausybė taip pat padarė išvadą, jog JAV
prisideda prie šios problemos ne remdamos Izraelį, o
remdamos tuos pačius arabų diktatorius, kurie laiko
savo žmones priespaudoje ir kursto neapykantą žydams
bei Vakarams, bijodamos, kaip Girnius, jog sukūrus
arabiškose šalyse demokratiją, „vargu ar rezultatai
džiugintų“. Be to, jeigu rinkimų arabų šalyse rezultatai
ir nedžiugintų, ar tuo pagrindu galima toliau neigti šių
žmonių savivaldos ir apsisprendimo teisę remiant juos
valdančius diktatorius?
„Nesikišimo į kitų šalių vidaus reikalus principo atsi
sakymas atidarytų pavojingą Pandoros skrynią.“
Sadamas Huseinas pats įteisino tarptautinės ben
drijos kišimąsi į Irako vidaus reikalus, užpuldamas
Kuveitą 1991 m. ir po karo pasirašydamas paliaubų
sutartį su jį nugalėjusia koalicija, kuri ribojo Huseino
galią ir kurios pagrindu sukurtos neskraidymo zonos
bei insp ekc ij ų tvark a. Taip ir pras id ėj o jo „bėd os“
dėl JTO ir JAV „kišimos i“. Nej aug i Girn ius perš a
atsidavimą tokiam Realpolitik principui, net jeigu jis
akivaizdžiai kelia didžiulės neteisybės pavojų ir kuris
Irako atžvilgiu liovėsi galioti jau prieš dešimtmetį – ir
dar pritariant neva tarptautinius santykius prižiūrin
čiai JTO? Ir pagaliau kaip toks principas suderinamas
su krikščioniška teisingojo karo samprata, kuri leidžia
skelbti karą, jeigu taip siekiama įgyvendinti teisingu

Benigna Kasparavičiūtė. Komanda. 2001–2002.
Gintauto Trimako nuotrauka
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mą? Ar žmogus tarnauja įstatymui, ar įstatymas žmogui?
Jeigu Girniui gaila, kad karas Irake sužlugdys ide
alistišką „po SSRS subyrėjimo įsižiebusią viltį, kad
pasaulis ras bendrą kalbą ir vienijančius politinius
idealus“, kodėl jis čia aukština nesikišimo principą,
kuris kaip tik užkerta kelią pasaulį vienijančių po
litinių idealų atradimui ir įgyvendinimui šalyse, ku
rias valdo žiaurūs diktatoriai? Negalima iš Girniaus
pastabų daryti išvados, kad jam nerūpi, kokie bus tie
idealai – reikia manyti, kad vienas jų būtų pagarba
žmogaus orumui – ar kad „pasaulis“ reiškia pasaulio
žmones, o ne vien jų valdovus. Tad neaišku, kodėl ne
sikišimo principas apskritai turėtų trukdyti nuversti
žmogų, kurį Girnius vadina „nuožmiu diktatoriumi“,
pasitaikius progai, juolab atsižvelgiant į ne tokį jau
menką teisinį pagrindą.
Ar JAV nutarimas nubausti Iraką už JTO rezoliucijų
nepaisymą atvers kokią nors „Pandoros skrynią“, kuri dar
nėra atverta? Nors pasaulio šalių pastangos sukurti
tarptautinę teisinę valstybę sveikintinos, ta teisinė vals
tybė dar toli gražu nesukurta. Jai, tarp kitko, trūksta
policijos, t. y. vykdomosios valdžios – kol kas tuo užsiima
paskiros pasaulio šalys – arba „norinčiųjų koalicijos“.
JAV veiksmus galima suprasti kaip policijos veiksmus,
kurie kaip tik ne silpnina, bet stiprina tarptautinę teisę,
nes vadovautasi galiojančiomis Saugumo Tarybos (ST)
rezoliucijomis, kurias Huseinas pažeidinėjo. Kad ST ne
sutarė, kada ir kaip pagaliau priversti Huseiną paklusti
jos pačios rezoliucijoms – nenuostabu. Net valstybės
lygmenyje politikos mokslininkai nesiūlo patikėti įsta
tymų vykdymo komitetams, nes jie iš esmės nevieningi ir
linkę į paralyžių. Dėl to vykdomoji valdžia beveik visose
moderniose demokratijose patikima vienam žmogui –
premjerui arba prezidentui.
O tiems, kurie reikalavo dar vienos (devynioliktos)
rezoliucijos dėl Irako, JAV valstybės sekretorius Colinas
Powellas priminė: visi žinojo, ką reiškia žodžiai „rim
tos pasekmės“, kuriomis Irakui buvo grasinama gruodį
priimtos rezoliucijos 1441 tekste, jeigu jis nepaisys šios
ir kitų ST rezoliucijų.
„JTO patikimumas nepriklauso vien nuo to, ar jos
nariai rems JAV.“
„JTO prestižas gali nukentėti ir jei paaiškėtų, kad
JAV primeta savo valią kitoms JTO narėms.“
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Taip, tai tiesa. JTO patikimumas priklauso nuo to,
ar jos ST rezoliucijos turi kokią nors prasmę ir yra
įgyvendinamos. Tai, kad JAV siūlosi jas įgyvendinti,
nereiškia, kad JAV valdo JTO ar „primeta savo valią“
kitoms JTO narėms.
„Karas pažeis tarptautinę teisę ir teisingo karo teo
rijos normas.“
„Nesant akivaizdaus pavojaus, jokia šalis neturi tei
sės pradėti karo be tarptautinės visuomenės, t. y. JTO
pritarimo.“
Kęstutis tarptautinės teisės išsamiau niekur neko
mentuoja. Gaila, nes neaišku, kokia tarptautine teise
jis remiasi tvirtindamas, jog suverenios valstybės neturi
teisės spręsti savigynos ir karinės jėgos panaudojimo
klausimų savarankiškai. Kokiose sutartyse to atsisaky
ta? Ar Prancūzijos nutarimas įsiveržti į Dramblio Kaulo
Krantą – irgi tarptautinės teisės pažeidimas? Kaip dėl
NATO veiksmų Kosove? Šioms akcijoms irgi nepritarė
JTO. Prancūziją ir NATO būtų galima kaltinti kišimusi
į kitų šalių vidaus politiką. Prancūzija aiškino ginanti
savo piliečius, o NATO stabdė genocidą. Ar tokie pasi
teisinimai įtikina?
Tarptautinė teisė, kaip Girnius pripažįsta, leidžia imtis
veiksmų prieš šalį, kuri „akivaizdžiai rengia agresiją“.
JTO charta taip pat patvirtina kiekvienos šalies suvere
nią teisę gintis nuo agresijos – ši teisė laikoma esminiu
suverenumo dėmeniu. Dar svarbiau, kad pasirašydamos
JTO chartą, šalys-narės neatsisako teisės pačios spręsti,
kada ir kaip gintis nuo agresijos, niekur neparašyta, jog
būtina laukti ar gauti JTO pritarimą. Vien formalia,
teisine prasme JAV turi teisę pačios spręsti, ko reika
lauja jų savigyna. Jokia tarptautinė organizacija ar
sutartis tos teisės neneigia.
Kur baigiasi „savigyna“ ir kur prasideda „agresija“,
aišku, keblus klausimas. Akivaizdžios agresijos arba
grėsmės kriterijai ne itin konkretūs, tad, kaip būgštauja
Girnius, nesunku jais piktnaudžiauti. Bet tai ne vienin
telis pagrindas, įteisinantis karą su Iraku. Irakas jau
dvylika metų nepaiso paliaubų sutarties ir aibės JTO
ST rezoliucijų. Remdamosi galiojančiomis JTO ST rezo
liucijomis ir paliaubų sutarties nepaisymu, JAV turėjo
teisę Iraką pažaboti. Tai jos ir padarė.
2003 04 14
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Kaip turėtume gyventi
Mantas adomėnas

Neaukštus kalnus, kurie Atėnus su
skliaudžia slėnyje tarsi rieškučiose,
dengia dar žemesni žiemiški debesys,
netvarkingomis, drėgnomis vilnimis
besiritantys į rytus. Pro langą matyti
Partenono kolonados, sklendžiančios
virš miesto Akropolio kalvos aukštu
moje. Vaizdas tieksyk matytas – pa
veiksluose, graviūrose ar nuotraukose,
taip pat, turbūt svarbiausia, vaizduo
tėje – tas švytintis aristokratinio pra
našumo vaizdinys, kurį turėjo omeny
Platonas, kalbėdamas apie protą kaip
„sielos akropolį“.
Kelionė į Atėnus drauge yra grįži
mas kiekvienam, kas turi kokį ryšį su
filosofija. Anąsyk kalbėjau apie kitą
sugrįžimą – apie politinę filosofiją, po
ilgų klajonių grįžtančią prie klausimo,
buvusio klasikinio politinio mąstymo
prad žios tašk u: „Kaip tur ėč iau gy
venti?“ Regimas politinės filosofijos
gyvybingumas ir pranašumai – nes
ji vienintelė iš filosofijos atšakų tebe
moko, kaip privalu gyventi – susiję
su jai tekusia atsakomybe tikrovei.
Jos gyvastingumas susijęs
su pamatinių politinių ir so
cial in ių duot yb ių perž iūr a
tikrovės akivaizdoje, kuri ir
yra jos gyvavimo bei laisvės
sąlyga: būti anapus pavel
dėtų ir neklausiant perimtų
žmog išk ų tikr en yb ių, bū
ti dialoge su pačia tiesa (ši
sąl yga nep ain iot in a su sav it iksl iu
kvestionavimu, tapusiu intelektualaus
liberalizmo dogma). Ir nors dabartinė
politinė filosofija, susitaikydama su
demokratija kaip neginčijamu poli
tin io mąst ym o atr am os tašk u, yra
de fact o ats is ak ius i klaus im o apie
geriausią santvarką, apie pamatines
politinės veiklos sąlygas, to neturėtų
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būti – politinė filosofija gyva tol, kol
tas netarpiškas duotybes kvestionuoja.
Šitaip kviesdama dialogui, pareikalau
dama ataskaitos iš empirinės politi
nės tikrovės, ji grįžta prie klasikinės
filosofijos idealo: juk ir Platono meta
fizika prasideda iš politinės filosofijos
kylančiais klausimais.
Žinoma, politinės filosofijos grįžimo
į Atėnus kelias dabar vingiuotas ir
klaidus; istorinė raida dviprasmiška.
Ji prasideda, kai po tikėjimo karų teo
logija (ir jai patarnaujanti metafizika)
tamp a nebeaktua li kaip universali
„atskaitos sistema“. Suvokus, kad vie
ningos krikščioniškopasaulio tvarkos,
paremtos vieninga teologija, įvesdinti
nepavyks, imama domėtis struktūra,
kurioje tos išsiskiriančios pažiūros
galėtų derėti ir sugyventi, o kaip tam
tikras teorinis minimumas priimama
žmog išk os ios būt yb ės teis ė išl ikt i.
Žlugus mėginimui suvienyti pasaulį
„iš viršaus“, imamasi ieškoti bendro
mažiausio vardiklio, kuriuo remian
tis galima būtų veikiant „iš apačios“
pasiekti bent nekonfliktinės
būklės.
Šis virs mas tur i fund a
mentalių pasekmių filosofijos
praktikai, statusui ir pačiam
filosofijos pavidalui. Klasiki
nės filosofijos uždavinį būtų
galima suglausti taip: paži
nus tikrovę, pažinti žmogaus
prigimtį bei jo vietą tikrovės visumoje
ir taip nustatyti, kaip žmogus turėtų
gyventi. (Ši egzistencijos priklauso
mybė nuo tikrovės visumos sampratos
atskleidžia latentiškai teologinį tokios
filosofijos pobūdį.)
Politinės filosofijos iškilimas, kai
ji pakeičia tradicinę spekuliatyviąją
filosofiją, susijęs su žmogiškosios pri

gimties netektimi ir pasaulio percen
travimu. Lig tol žmogaus prigimties
pažinimas buvo postuluojamas norint
atrasti tai prigimčiai deramą egzisten
cijos pavidalą, o pati prigimtis buvo
kildinama iš pasaulio sąrangos; dabar
gi – kažkurią sunkiai apibrėžiamą, ta
čiau dėl to ne mažiau paveikią Naujųjų
amžių tapsmo akimirką – patsai žmo
gus, „subjektas“, tampa tamsiu veiks
niu, neperregima substancija, į kurios
prigimtį ir esmęgilintis atsisakoma,
o pam at in ė duot ybė, ant kur ios ir
aplink kurią konstruojamas pasaulis
– tos neperregimos substancijos teisė
išlikti. Pradedame ne tuo, kas ypač ir
išskirtinai žmogiška (mąstymas, poli
tiškumas, galimybė būti išganytam), o
tuo, kas žmogui bendra su gyvuliais;
pamatinis instinktas tampa atramine
universalija. Pagrindinis klausimas
nebėra: „Kokia žmogaus vieta pasau
lio sąrangoje?“, bet: „Kaip sutvarkyti
žmog išk ųj ų subs tanc ij ų sant yk ius
taip, kad būtų išlaikyta jų išlikimo
teis ė?“ Mąst ym o krypt is ir tvark a
aps iv erč ia: žmog aus neb eb and om a
įkurdinti objektyviai egzistuojančiame
ir objektyviai pažiniame pasaulyje,
o siek iam a pas aul į suk onstr uot i iš
nepažinios substancijos teisės išlikti
pozicijų, sukonstruoti jį apie centrą,
kuris, kaip ir regos lauko centras, pats
lieka neregimas.
Tikr ov ė apib rėž iam a pirm iaus ia
kaip politinė tikrovė, suvokiama žvel
giant iš subjekto pozicijų kaip teisių
klausimas, kaip (nekvestionuojamo)
politinio subjekto raiškos laukas. Žmo
gaus prigimtis nustoja buvusi viena iš
premisų preskriptyvioje diskusijoje:
kaip žmogus turėtų gyventi, o nega
tyviai atribota Unübersichtlichkeit, už
apibrėžimų liekanti neperregimybė,
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reikalinga negatyvios laisvės egzis
tuoti ir reikštis. Pradėjęs kristalizuotis
apie „gyvuliškas“ (aristoteline prasme)
teises į subsistenciją, tas negatyviai
apib rėžt as cent ras ima vis lab iau
plėstis – neginčijamoms ir šventoms
„žmogaus teisėms“ istoriškai priskiria
ma vis daugiau dalykų: greta išlikimo
ir tikėj im o laisv ių ats ir and a tok ie
dalykai kaip žodžio laisvė, balso teisė
ir pan., o pastaruoju metu – ir lytinės
raiškos, lytinės tapatybės teisė ir t. t.
(NB: kalbant apie, pvz., „žodžio teisę“,
turimas omeny bet koks žodis – žodžių
turinys kaip svarbus teisės turėjimo
dėmuo suskliaudžiamas.) Šie paskiri
egzistencijos aspektai atskiriami nuo
tikslo – „gero žmogiškojo gyvenimo“,
kuriam jie buvo pajungti klasikinės
filosofijos pasaulėvaizdyje, – ir paver
čiami vertybėmis savaime, į kurias
įmanomos ir savaiminės teisės.
Tok ią žmog aus samp rat ą lem ia
objektyvizuotos pasaulio sampratos
subyrėjimas, lydintis teologinio pa
saulėvaizdžio žlugimą. Viena vertus,
ši raida skatina dabartinį politinės
fil os of ij os gyv ast ing um ą ir unik a
lią reikšmę. Tikimasi, kad teisinga
pol it in ė fil os of ij a išs pręs vis uom e
nę persekiojančias problemas, paro
dys, kaip turėtume gyventi – ar bent
jau tvarkyti valstybę bei visuomenę.
Pol it inė fil os of ij a, kaip min ėt a, te
beinterpretuoja pasaulį (tiesa, pra
sminio judesio kryptis pakitusi: jis
ne kont empl iat yv iai kild in am as iš
pasaulio esmės, o aktyviai į pasaulį
projekt uojam as). Tik pol it in ės fil o
sofijos atžvilgiu tebeįmanomas toks
sui nt er es uot um as ir rimt um as, su
kokiu anksčiau būdavo sprendžiami
teologiniai disputai.
Kita vertus, politinės filosofijos iški
limas neša ir tam tikrą politinį-filoso
finį (ar netgi politinį-teologinį) turinį:
būtent tolerantiškos, pliuralistinės
ir, giliau pažvelgus, radikaliai ant
ropocentrinės sąrangos užuomazgas.
Nepaisant pabrėžtinai deklaruojamo
neutr al um o, dab art ies pol it in ė są
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ranga irgi yra implicitiškai teologinė:
vietoj Dievo miesto esame visų pirma
Žmogaus miesto gyventojai. Pilietybė
Diev o miest e pal iek am a kiekv ien o
„sąžinei“ ar „įsitikinimams“ – žodžiu,
privačiai sferai. Galima „domėtis“ gy
vūnėlių teisėmis, o galima „domėtis“
katalikybe – abiem atvejais viešasis
veiklos statusas identiškas.
Iš to plaukia kelios tolesnės pasek
mės. Pirm a, naujasis sut varkym as
anaiptol nėra neutralus tikėjimo at
žvilgiu – iš jo atimamas viešasis, po
litinis matmuo, kuris yra tikėjimui
integralus (contra liberalų propaguoja
mai ir katalikų kartais silpnavališkai
prii mam ai fikc ij ai, nev a Bažn yč ios
ir valstybės atskyrimas reiškia, jog
tikėjimas neturįs turėti išraiškos po
litinėje sferoje).
Antra, jeigu ginčas dėl tikrovės pa
vidalo, dėl to, kaip galėtume ir turė
tume gyventi (o sykiu ir dėl politinės
bend rijos sielos) anksčiau vykd avo
universitetuose, dabar tai vyksta per
pol itiką ir politinėmis išraiškomis,
kadangi kaip niekad anksčiau esa
me tapę „politiniais gyvūnais“, mū
sų tikrovė apsprendžiama politinių
apibrėžčių, o ne vietos hierarchinėje
pas aul io sąr ang oj e. Anksč iau buv o
ginčijamasi dėl teisingos pasaulio ir
tikrovės sampratos, dabar kovojama
dėl teisingos politinės sąrangos.
Ar bent jau tokios sąrangos, kuri
nevaržo tikėjimo suponuojamos žmo
giškosios tikrovės – mat ir ginčas dėl
tikėjimo dabar vyksta politikos ir po
litinės filosofijos plotmėje. Tai susiję
tiek su pasikeitusiu religinių tiesų
statusu – jos funkcionuoja nebe tiek
kaip intelektualinės tiesos, bet kaip
vis uom en išk ai pat raukl ios „vert y
bės“, – tiek su nūnai dominuojančiame
diskurse apversta legitimacijos tvarka
– teologija grindžiama per politiką, o
ne atvirkščiai.
Trečia, dab art in ę vis uom en in ę
konsteliaciją atitinkančią moralinio
subjektyvizmo pasaulėžiūrą lydi nuo
saikaus reliatyvizmo nuostata – nuo

saikaus ta prasme, kad tai negatyvus
rel iat yv izm as, veng iant is pris ii mt i
atsakomybę už reliatyvizmą kaip pozi
tyvų ir universalų filosofinį principą, ir
taip artikuliuoti savo prielaidas. Jų ar
tikuliacija pasirodo vėlgi negatyviai –
kaip antpuolis prieš moralinio subjek
tyvizmo prielaidas kvestionuojančias
moralines pozicijas: šeimą, katalikybę
ir t. t. Moralinis subjektyvizmas ginasi
apeliuodamas į politines prielaidas:
šeimos privilegijavimas prieš laisvą
asociaciją ar homoseksualų sąjungą
pažeidžiąs anų „mažumų teises“. Tad
ir čia, kur moralinė-filosofinė pozicija
nea rt ikuliuot a, jos art ikuliacija (ir
kova dėl moralės filosofijos) vyksta
politinės filosofijos plotmėje. Politikai
atitenka faktinis arbitro vaidmuo: po
litinė santvarka privalanti užtikrinti
„laisvą“ (tai yra jokio moralinio iššūkio
netrikdomą) anos moralinės pozicijos
kultivavimą.
Taigi moralės individualizavimo ir
„privatizavimo“ bandymas baigiasi
religijos politinio matmens panaiki
nimu. Iš dalies ši padėtis susijusi su
tuo, kad kiekviena moralės filosofija
turi ir politinę dimensiją, iš dalies su
tuo, kad bandymas užtikrinti vienokią
ar kitokią struktūrą, kurioje moralinė
praktika galėtų skleistis, yra politikos
dalykas, o teologiškai neutrali politinė
santvarka tiesiog neegzistuoja. Nuo
tada, kai Jėzus pasakė: „Ką padarėte
vienam iš šitų, man padarėte…“, san
tykis su kitais žmonėmis yra neišven
giamai teologinis: bet kuris kitas yra ir
Kitas, Dievas yra tarp kitų ir kituose
(nors su jais ir nesutapatinamas, kaip
išsivadavimo teologijoje); santykis su
kitais yra santykio su Dievu dalis. Tad
dabartinė raida, į pirmą planą iškėlusi
politinį egzistencijos matmenį, iš da
lies aktualizuoja Evangelijoje nuo pat
pradžių glūdėjusią galimybę – tačiau
tos evangelinės galimybės įsisąmoni
nimas taip pat reikalauja radikaliai
peržiūrėti nusistovėjusius tikėjimo ir
politikos santykius.
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apžvalgėlės
Popierizmas prieš mafiją
Šių met ų kov o 17 d. dekr et u Pre
zidentas pateikė Seimui ratifikuoti
dokumentą įspūdingu pavadinimu:
„Protokolas dėl prekybos žmonėmis,
ypač moterimis ir vaikais, prevencijos,
sustabdymo bei baudimo už vertimąsi
ja, papildantis Jungtinių TautųOrga
nizacijos konvenciją prieš tarptautinį
organizuotą nusikalstamumą“.
Skamba solidžiai, tačiau įvertinti
praktinę šio dokumento reikšmę su
dėtinga. Protokolo tikslas – sustiprinti
tarptautinį bendradarbiavimą kovo
jant su prekiautojais žmonėmis. Vis
dėlto, Lietuvai ratifikavus Protokolą,
praktinių pasikeitimų, matyt, bus ne
daug. Galiojančių įstatymų, ko gero,
pakanka patraukti į baudžiamąją at
sakomybę nusikaltėlius ir apsaugoti jų
aukas. Ar labai pasikeis tarptautinis
teis ės aug os inst it uc ij ų bend rad ar
biavimas, galėtų atsakyti tik kompe
tentingi pareigūnai. Kita vertus, per
televiziją teko porą kartų girdėti apie
bendras Lietuvos ir Vokietijos teisė
saugininkų operacijas. Atrodo, kad jie
išsiversdavo ir be Protokolo.
Vis dėlto dokumentai, ypač su JTO
ženklu, išman ančių žmon ių rank o
se virsta rimtu ginklu. Tai aktualu
visuomeninėms organizacijoms, nes
daugelyje protokolo straipsnių minimi
didesni ar mažesni valstybių įsipa
reigojimai su jomis bendradarbiauti.
Todėl šių organizacijų atstovai, jei tik
turės pakankamai kantrybės, galės
moj uot i Prot ok ol u vald žios ats to
vams prieš nosį ir reikalauti vykdyti
pasižadėjimus. Galb ūt taip pav yks
išsireikalauti daugiau lėšų įvairiems
visuomeniniams projektams.
Visiškai aišku viena: Lietuva tikriau
siai ratifikuos Protokolą. Ir tai gerai.
Nus ik alst am os org an iz ac ij os gana
greitai plėtoja tarptautinius santy
kius, todėl teisėsaugininkams tenka
jas vytis. Deja, o gal laimė, valstybė –
tai ne mafija. Visi reikalai čia juda
daug lėčiau ir yra lydimi daugybės

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2003 / 4

popierių. Tas pats pasakytina ir apie
tarptautinį bendradarbiavimą. Todėl
kad ir kaip skeptiškai vertintumėme
Protokolą, prie jo reikia prisijungti,
nes taip parodome, kad esame pasiryžę
bendradarbiauti, o po to, kai bus su
tvarkyti visi popieriai, galima tikėtis
ir kokių nors veiksmų. – B. G.
Vilniaus pavasaris 2003
Šių metų kovo 21–30 d. vyko kasme
tinis Europos kino festivalis, pakeitęs
vietą – iš „Lietuvos“ kino teatro persi
kraustė į „Forum Cinemas Vingis“,
pav adinim ą – iš „Kin o pav as ar io“
persivadinęs „Vilniaus pavasariu“, ir,
galima sakyti, koncepciją – iš festiva
lio jaunimui virtęs festivaliu visiems.
Prog ram a, žin om a, įspūd ing a – de
monstruota per 60 įvairios tematikos
ir amžiaus vaidybinių bei dokumenti
nių filmų, trys retrospektyvos.
Itin gausiai rodyta skandinaviško
kino – viena retrospektyva buvo skirta
Knutui Hamsunui, šių šalių produk
cijos netrūko ir pagrindinėje naujų
Europos šalių filmų programoje: fes
tivalis atidarytas švedų filmu „Daina
apie Martiną“ (rež. Bille August), už
darytas norvegų „Laumžirgiais“ (rež.
Marius Holst), tad iš karto aišku, kas
festivalio rengėjams buvo dosniausi,
sukalbamiausi ir kas labiausiai rū
pinasi savos kultūros sklaida. Skan
dinavų, kaip, beje, ir lenkų bei čekų,
kine šiuo metu dominuoja „buitinis“

kinas, orientuotas į eilinį žmogų išdi
dinančias problemas. (Įdomu, kas rūpi
bulgarų, vengrų ir kt. kinematografi
ninkams, kurių darbų nerodyta?) Sti

lingiausius, nors ne naujausius, filmus
festivaliui pateikė prancūzai – filmų,
ypač „Karininkų palata“ (rež. François
Dupeyron, 2001) ir „Atodūsis“ (rež.
Damiel Odoul, 2000), kūrėjai paieškojo
universalesnių temų ir jas adekvačiau
perteikiančios kino kalbos.
Šis festivalis nėra vertinamasis (į jį
atvežami jau „tituluoti“ ar tiesiog po
festivalius pakeliavę filmai) – pirmiau
sia jis skirtas supažindinti, formuoti
skonį, ugdyti Europos kinui angažuotą
žiūrovą. Prie kino teatro kasų kiekvie
nais metais nusidriekiančių vis ilges
nių eilių kantrumas tarsi paliudijo,
kad misija vykdoma. – R. M.
Apie operos meną ir ES naudą
Bal and žio 4 dien ą rek onstr ukc ij ai
bes ir engianč iam e Nac ion al in iam e
operosir baleto teatre įvyko Giacomo
Pucc in i oper os „Tur and ot“ premj e
ra. Kam nepasisekė pakliūti į pirmą
spektaklį, naująjį operos pastatymą
galėjo pamatyti praėjus savaitei. O
nepamačiusiųjų gaila, bet galbūt jie
tur ės šans ą kit ą sez on ą. Vert a juo
pasinaudoti, nes po ilgo laiko mūsų
teatro scenoje pagaliau atsirado opera,
akivaizdžiai įrodanti, jog šis kurioziš
kas, XIX a. sąlyginumų kaustomas
žanras gali atjaunėti ir kerėti.
Spektaklio statytojai – darnus vokiš
kos kultūros šalių (Austrijos, ŠŠvei
carijos, Vokietijos) menininkų būrelis.
Choras bei solistai mūsų, bet vaidina
lyg būtų pasitreniravę gilias tradici
jas turinčiame Vakarų teatre. Trys
su puse valandos pralekia nepastebi
mai. Pasaka, žaidimas, malonumas
akiai, aus iai, vaizd uot ei. Kol ekt y
vin is veiksm as paj ungt as vien am
tikslui – perteikti operos sumanymą
ir suteikti žiūrovui maksimalų regi
nio džiaugsmą. Dekoracijos išreiškia
jų autoriaus braižą ir kartu padeda
išr yšk int i spekt akl io log ik ą. Apie
kostiumus galima pasakoti labai ilgai,
bet geriausia pamatyti. Jų pavyzdžiu
galima perskaityti paskaitą, kas yra
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apžvalgėlės
net apima aikštingas noras Vytauto
Kurnicko balse pajusti bent truputį
itališko jausmingumo.
Deja, operos burtai gan greit prasi
sklaido. O už teatro slenksčio laukia
kultūros politikos profesionalai, gąs
dinantys Europos Sąjungos pavojais,
gresiančiais mūsų tautos vertybėms.
Kažin kaip jiems paaiškinti, kad „Tu
rand ot“ žiūr ov ų jie tikr ai nes uv i
lios nei „Pilėnais“, nei „Paklydusiais
paukščiais“? – G. J.
Kod ėl string a bažn yč ios ats ta
tymas?

Giacomo Puccini operos „Turandot“ afiša.
Dail. Fridrychas Despalmes

teatras ir kaip svarbu, kad jame kartu
su aktoriais veiktų ir scenoje esantys
daiktai. Prasminga viskas: medžiaga,
faktūra, spalva, formos, siluetai. Kū
ningą primadoną drabužis paverčia
įstabia gražuole, o gunktelėjusį vi
dutinio ūgio lietuvį – didingu kinų
imperatoriumi. Stilizacijos daug, bet
ji puikiai atmiešta nuorodomis į kitas
vaizdinės kultūros sritis nuo laikraš
tinių nuotraukų ar kino kronikos su
liaud ies Kin ij os kar iais iki jap on ų
filmų su samurajais arba „Geležinės
kaukės“ su Leonardo di Caprio. Viskas
taip puiku, jog suskambus gerai pa
žįstamiems „Nessun dorma“ akordams
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2003 04 09 Kauno apskrities viešojo
je bibliotekoje atidaryta kilnojamoji
paroda „Paminklinė Prisikėlimo baž
nyčia“. Erdvus bibliotekos vestibiulis
buvo pilnas žmonių. Ėjusi beveik iš
par eig os, džiaug iaus i čia pat ek u
si – netikėtai atsidūriau viltingoje ir
pakylėtoje aplinkoje.
Ilga niekaip neprisikeliančios Pri
sikėlimo šventovės istorija. Bažnyčia
sumanyta 1922-aisiais. Statyba pra
dėta 1934-aisiais. Kertinis bažnyčios
akmuo atvežtas iš Jeruzalės nuo Alyvų
kalno. Lėšas jam atgabenti surinko
Liet uv os vaik ai. 1940 m. pav as ar į
baigti pagrindiniai darbai, ištinkuotas
vidus. Sovietinė okupacija darbus nu
traukė. 1952 m. Stalinas pats pasirašė
šventovės nusavinimo statomai Radijo
gamyklai raštą.

Paskutinę dieną Kaune meraujan
tis Donatas Ašmys teigė: „Prisikėlimo
bažnyčia – tai rūpestis, kurį paveldė
jome iš savo tėvų“.
„Statyba yra simboliška, – kalbėjo
Kaun o ark iv ysk. Sig it as Tamk ev i
čius, – darbų pabaiga bus, kai prisikels
taut a.“ Yra daug iau vilč ių, nerei
kės dar 13-os metų. Juk gamybinius
aukšt us skyr us ias gelžb et on in es
perdangas po gabalėlį trupino ir ran
komis iš atgautos bažnyčios išnešė
Liet uv os kar iai ir teis ės fak ult et o
studentai.
Renginyje kalbėjo prof. Vytautas
Nezgada, seimo narys Algirdas Sau
dargas, pirmas atstatymo komiteto
pirmininkas vysk. Eugenijus Bartulis.
Po oficialiosios dalies spaudos atstovai
kartu su kitais pakviestaisiais rinkosi
prie apvalaus stalo aptarti stringantį
Prisikėlimo bažnyčios atstatymą. Da
bar sumažėjo vyriausybės teikiama
finansinė parama – gal dėl Valdovų
rūmų statybos? Darbams baigti trūks
ta 8 mln. litų. Sunaudota 4,5 mln., iš
jų per 50% buvo aukos. Visi, kurie
dar jaučiame dėkingumą Dievui už
atgautą Laisvę (tokia intencija bu
vo sumanyta ši bažnyčia), kviečiami
aukoti Paminklinės Prisikėlimo baž
nyčios Atstatymo komitetui a/s litais
10002254880, a/s valiuta 10034297624
AB Hansa banko Kauno regiono sky
riuje. – A. V.
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apžvalga
Skaičiai, arba pažvelgti
tiesai į akis
Paulius Subačius

Jau tap o įprast a, kad pav as ar iop
Kaun o ord in ar as Sig it as Tamk ev i
čius spaudos konferencijoje paviešina
pernykštę arkivyskupijos bažnytinę
statistiką. Skaičius apie sakramentų
administravimą, aukas, kitas pajamas
bei išl aid as, jam pav ald žių įstaig ų
ir organizacijų veiklą arkivyskupas
nutarė skelbti beveik išsyk pradėjęs
eiti šias pareigas – pirmoji ataskaita
apie 1997-uosius išplatinta 1998 m.
Velykų išvakarėse. Korektiška lyginti
penk er ių, 1998–2002 met ų stat is
tiką, nes tai laikotarpis po Šiaulių
vyskupijos įsteigimo, kai Kauno ar
kivyskupijos teritorija nebesikeitė1.
Sensacijų ieškančius žurnalistus tos
atas kait os ger ok ai nuv yl ė, nes nei
didelių paslapčių, nei kai kam besi
sapnuojančių neaprėpiamų turtų jos
neatskleidė2. Su žiburiu tektų ieškoti
ir lemtingų lūžių ar iš kitų šaltinių
nežinomų tendencijų. Vis dėlto jau
tapdamos rutina, kauniškių skaičių
eilutės yra dvejopai iškalbingos – ir
kaip tikroviškas bažnytinio darbo pa
stovumo bei atkaklumo paveikslas, ir
kaip šioks toks atsakymas į klausimą,
ar aktyviai veikiant įmanu atremti
laicizmo iššūkius.
Paviršinis žvilgsnis nuteikia labai
opt im ist iškai, to pag rind as – Kau
no arkivyskupijos naujienos (KAN).
Palyginę pirmąjį, 1998 m. pavasarį
pasirodžiusį numerį ir 12-ąjį, su šie

mete ataskaita, matome, kad leidinys
pastorėjo du su puse karto, o didžiąją
jo dalį užimanti kurijos įstaigų veiklos
apžvalga – kronika „išsipūtė“ nuo 7
iki 27 puslapių. Yra tekę skaityti bei
nagrinėti įvairių valdiškų instituci
jų – vyriausybės, Seimui atskaitingų
komisijų bei tarybų metines veiklos
ataskaitas, ir tik reta kuri jų galėtų
prilygti pastaruoju metu KAN skelbia
mai medžiagai taupaus, vien faktus
perteikiančio teksto turiningumu ir
net apimtimi. Nors šis sugretinimas
gal nėra visiškai adekvatus, tačiau
jis leidžia pamąstyti, kodėl nedidelį
ir kukliai apmokamą aparatą turinti
kurija pasiekia įspūdingo darbo efek
tyvumo.
Ar veikla intensyvėjo taip smarkiai,
kaip atrodo iš Kauno arkivyskupijos
spaudos tarnybos pateikiamos medžia
gos? „Norėčiau, bet...“ – lingavo galvą
išgirdęs šį klausimą arkiv. Tamkevi
čius. Centrų, tarnybų, Caritas vykdo
mų programų ir įtraukiamų žmonių
ratas iš tiesų plėtėsi, atsirado naujų
strukt ūr ų – Siel ov ad os kom and a,
drauge su VDU ir ALFu įsteigtas So
cialinės ekonomikos institutas. Tačiau
bene labiausiai augimo įspūdį lėmė
vis giliau šaknis leidžiantys įgūdžiai
telkti ir skelbti informaciją apie tai,
kas planuojama, kas daroma, kas pa
siekiama. Pirmajame KAN numeryje
redaktoriaus Dariaus Chmieliausko

1
 Vis a medžiag a: Kaun o ark iv ysk up ij os
naujienos, 1998–2003, Nr. 1–12; Bažnyčios
žinios, 1998–2003; spaudos konferencijų metu
žurnalistams dalyti komunikatai.

2
 Žr. Subačius, P., „Dešimtinės skatikai“,
in: Nauj as is Židin ys-Aid ai, 1998, Nr. 3,
p. 169–171.
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deklaruotas tikslas: „iškelti į dienos
šviesą visus arkivyskupijoje nuveik
tus gerus darbus“, – įgyvendintas su
kaupu. „A, tai tik „viešieji ryšiai“, visi
dab ar išm ok o pas ig irt i“, – num ot ų
ranka skeptikas. Su tokiu vertinimu
niekaip negalime sutikti dėl dauge
lio priežasčių. Šeimai, bendruomenei
svarbu ne tik veikti, bet ir tuo veikimu
dalytis. Tai būtina bažnytinio darbo
sąl yg a, su kat al ik išk a sav iv ok a ir
tradicija sunkiai suderinama veikla
pavieniui.
Nedidelėje, kaimiškoje parapijoje,
kur žmonės vieni kitus gerai pažįsta,
naujienų apykaita yra natūrali, kle
bonui nesunku patirti, pasitikrinti,
kaip vertinamas vienas ar kitas su
manymas, asmeniškai pakalbinti bei
paraginti. Miesto bažnyčiose, kurioms
kartais bent teoriškai priklauso po
penkiasdešimt ir net daugiau tūkstan
čių žmonių, tiesioginės komunikacijos
nepakanka. Būtinas patikimesnis ir
šiandienes sąlygas labiau atitinkan
tis informacijos kanalas nei žodiniai
skelbimai po pamokslo ar pamaldų
pabaigoje. Vis gausėjantys parapijų
laikraštėliai bei interneto svetainės
yra ne mad os užgaid a, jos liud ij a,
kad klebonas, vargonininkas, Caritas
ved ėj a, tarn yst ės grup el ės, mald os
būreliai nėra ir nenori būti atsiskyrę
vieni nuo kitų bei nuo likusios, „pasy
viosios“ bendruomenės dalies. Greta
dalijimosi džiaugsmais, rūpesčiais ir
naujienomis, parapinė žiniasklaida
išr eišk ia nauj os ios ist or ij os poj ūt į,
bendruomenės kronikos kūrimo po
reikį. Užrašyti, patekę į laikraštį net
smulkiausi įvykiai ir jų dalyviai įgyja
kitokį svarbos cenzą, o trapios pastan
gos – tęstinumą.
Šie pasigarsinimo motyvai dar svar
besni visos vyskupijos mastu, nes Lie
tuvoje tebėra gana įprasta, kad viena
vienuolija nežino, kuo užsiima kita,
prie kurijos veikiančių organizacijų
nep as iek ia žin ios apie bend ruom e
nių renginius ir panašiai. Uždarumo
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įveikos prasmė paaiškėja peržvelgus
jo priežastis. Dažniausiai minimas lie
tuvių būdo nulemtas kuklumas, tačiau
panaršius giliau aiškėja, kad paky
lėta dorybe pridengiamos pastangos
išvengti pavydo, pašaliečių dėmesio,
papildomų pareigų, kurios neretai už
kraunamos sėkmingai veikiantiems.
Žodžiu, vadinamoji kukli laikysena
nė iš tolo nepanaši į katalikišką soli
darumą. Ne mažiau svarbi uždarumo
priežastis – iš persekiojimo dešimtme
čių užsilikusi komunikavimo įpročių
stok a ir pos ov iet in ės žin iaskl aid os
puldinėjimų nulemta viešumos baimė.
Faktais ir skaičiais apie save garsiai
bylojanti bendruomenė nevengia pa
žvelgti tiesai į akis ir ja pasidalyti su
kuo didesniu būriu galinčių įsitraukti
į bendrą darbą.
Ta tiesa – gana rūsti. Apžvelgia
mu laiku Kauno arkivyskupijoje pa
krikštytųjų sumažėjo nuo 6 312 iki
4 757 per metus, einančių Pirmosios
Kom un ij os – nuo 8 109 iki 6 630, o
sutuoktų porų – dar ženkliau, kone
trečdaliu – nuo 2 374 iki 1 643. Dėl vie
nais metais gausesnių, kitais retesnių
arkivyskupo vizitacijų ir įvairuojan
čio sutvirtintųjų amžiaus jų skaičius
gerokai svyravo: 1998 m. – 4 379, 2000
m. – 2 761, 2001 m. – 4 387, o pernai
vėl maž iau – 3 523. Tik su kat al i
kiškomis apeigomis palaidotųjų per
šeš er ius met us pag aus ėj o penk iais
nuošimčiais. Iki 2001-ųjų pakrikšti
jama buvo daugiau nei palaidojama,
o per pastaruosius dvejus metus šios
svarstyklės visu tūkstančiu pasviro į
laidotuvių pusę. Mažėjo sakramentų,
nes mažėjo tikinčiųjų (nuo 600 iki 500
tūkstančių), mažėjo tikinčiųjų, nes
maž ėj o gyv ent oj ų (nuo 763 iki 620
tūkstančių), be to, amž iaus grup ių
proporcija dėl demografinių procesų
keitėsi vyresnės kartos naudai. Pas
tar oj i apl ink yb ė, o ne skaič iav im o
netikslumai ar evangelizacijos sėkmė
paaiškina, kodėl tikinčiųjų sumažėji
mas buvo sąlygiškai menkesnis, nei
visų gyventojų. Gyventojų surašymas
formalią religinę identifikaciją atsklei
dė labai tiksliai ir beveik sutapo su pa
čios Bažnyčios turimais duomenimis,
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o praktikuojančiųjų dalis kaip buvo,
taip ir liko ties 10% riba.
Kaip čia neprisiminsi juoduoju hu
mor u dvelk ianč io dvas in ink ų pa
stebėjimo: per laidotuves aukoja dau
giaus ia,… bet pask ut in į kart ą. Jis
ate in a į galv ą pal yg in us duom en is
apie tikinč iųj ų auk as, tač iau šioks
toks jų augimas, žinoma, nėra nulem
tas liūdnos papildančių ir paliekančių
žemiškąją bendruomenę proporcijos.
913 tūkstančių litų kurijos įplaukų iš
aukų 1997 m. ir 1 002 tūkstančiai litų
2001 m., deja, nėra įtikinamas įrody
mas, kad stiprėjo žmonių finansinis
paj ėg um as. Vid ut in ės dirb anč ioj o
pajamos ir net pensijos bei pašalpos
per tą laiką išaugo kur kas labiau.
Panašu, kad įpratęs aukoti litą du,
tiek ir aukos, nepaisydamas savo fi
nansinės padėties, o šv. Velykų proga
ant lėkštelės oriai penkiasdešimtinę
pad ėj ęs vers lin ink as jaus is atl ik ęs
savo pareigą už visus metus, kurių
pabaigoje deklaruos sumą su šešiais
ar septyniais nuliukais. Išskirtiniai
buvo pernykščiai metai, kai kurijos
pajamos iš aukų sudarė kone trečda
liu daugiau – 1 382 tūkstančius litų.
Ark iv. Tamkev ič iaus žod žiais, tok į
dosn um ą lėm ė žmon es sud om in ęs,
patraukęs, įtikinęs Šiluvos dvasinio
centro projektas. Jo statybai ir teko
didžiausia 2002 m. vyskupijos turimų
lėšų dalis – 880 tūkstančių, o dvasinin
kija turėjo progą dar sykį susivokti,
kad drąsūs ir konkretūs sumanymai
tikintiesiems kur kas geriau primena
par eig ą remt i Bažn yč ią nei rūst ūs
grūmojimai.
Pat yr in ėj ę kit as kur ij os išl aid ų
eilutes matome, jog kelioms sritims
nuolat skirta vis daugiau pinigų. Apie
nevienodą miesto ir kaimo parapijų
padėtį byloja tai, jog pastarąsias bei
nebedirbančius kunigus kasmet te
ko vis lab iau remt i. Per penk er ius
metus dar keturios parapijos liko be
savo klebono ir dabar atvažiuojančio
kunigo aptarnaujamų bažnyčių jau
35 iš 92, nors per tą laiką diecezinių
dvas in ink ų pad aug ėj o penk iais, o
kun igų vien uol ių – šeš iais. Dvej us
past ar uos ius met us sol id žios 87 ir

25 tūkst anč ių lit ų sum os išl eist os
arkivyskupijos muziejui – patalpoms
ir fond ams tvark yt i, pav eiksl ams
restauruoti, nuolatinėms ekspozici
joms, parodoms ir vakarams rengti.
Prie kurijos veikiantiems Jaunimo,
Šeim os, Kat ec het ik os cent rams ir
evangelizacijos projektams 1999 m.
teko 92, 2000 m. – 125, o pernai jau
192 tūkstančiai litų. Dar daugiau, 247
tūkstančiai litų šiai sričiai buvo skirti
2001 m., tačiau reikia atsižvelgti, kad
tais metais buvo švenčiamas arkivys
kupijos 75-mečio jubiliejus.
Būt ų sunk u glaust ai apib ūd int i
minėtų centrų veiklos ataskaitas – ne
todėl, kad jos netvarkingos, tiesiog –
sunkiai įspraudžiamos į statistines
lent el es, nes nuol at rad os i nauj ų
veiklos krypčių, programų, savanorių.
O štai Caritas pateikiami duomenys
visuomet šiek tiek chaotiški, ir taip
sak yd am i net ur im e galv oj e niek o
bloga, nes atsižvelgiame į priežastis.
Viena jų – veiklos rūšių gausa, antroji
– „matavimo vienetų“ neapibrėžtumas.
Sakykim, lengva suskaičiuoti – ir tai
daroma – pinigines aukas, tačiau kaip
įvertinti dėvėtus drabužius, namines
uogienes, ligonių lankymą... Tiesa,
kartais valstybės ar savivaldybės do
tacijų bendriems projektams apskai
ta, muitinės procedūros ir panašios
aplinkybės verčia nurodyti sąlyginius
įkainius, vienetus, kilogramus, tačiau
tokios kalkuliacijos veikiau glumina,
nei ką nors paaiškina. Esama ir dar
vienos aplinkybės – užsienyje yra ne
vienas fondas, o ir Lietuvoje jau ran
dasi aukotojų, kurie draudžia kelti
viešumon jų indėlį, nes tai pažeistų
atlyginimo nelaukiančios ir nesitikin
čios meilės artimui principą – tikrąjį
caritas. Ataskaitose skelbiamas labai
įvairuojantis paremtų žmonių skaičius
(vis dešimtimis tūkstančių!) taip pat
nepakankamai iškalbus: vienas gavo
seną paltą, kitas – šimtus litų kainuo
jančių vaistų, o trečias – nemokamą
vietą vaikų stovykloje ir t. t.
Kur kas konkretesnė žinia, kad jau
bev eik deš imtm et į ark iv ysk up ij oj e
kasdien pamaitinama per tūkstantį
šimt ą pav arg ėl ių, net urt ing ų stu
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dentų, o savaitgalių dienos grupėse
– dar trys šimtai vaikų. Lengviau su
skaičiuoti per arkivyskupijos Caritas
centrinę būstinę keliaujančias lėšas,
sunkiau – parapijose surenkamas ir iš
dalijamas aukas, todėl dvejų pastarųjų
metų ataskaitose mėginta karitatyvinį
biudžetą diferencijuoti. Tačiau mūsų
pasvarstymams svarbiausia bendroji,
jo augimo tendencija: 1998 m. vargs
tant iesiems remt i skirt os bend ros
Caritas pajamos siekė 547, 2000 m.
– 623, o pernai – jau 842 tūkstančius
litų. Net jei atsižvelgtume į tai, kad
tobulėjanti buhalterija leido formaliai
įvertinti vis didesnę aukų dalį, kad
iš bendro kurijos biudžeto skiriamos
lėšos 1999–2001 m. patrigubėjo, kad
gausėjo bendrų projektų su įvairiomis
pasaulietinėmis institucijomis, šis au
gimas įspūdingas. Jis teikia vilties, jog
vis labiau senkant paramai iš užsienio,
karitatyvinė veikla neužges. Sausomis
skaičių eilutėmis išreikšti jos mastai
geriausiai atremia nuolatinį ateistų
„sus ir ūp in im ą“, kod ėl nev a paž ei
džiant kitamanių teises tradicinėms
religinėms bendruomenėms, pirmiau
sia Katalikų Bažnyčiai, skiriama (vis
mažėjanti) biudžetinė dotacija. Kauno
arkivyskupijai tenkanti jos dalis pas
taraisiais metais svyravo tarp 310 ir
437 tūkstančių litų. Kitaip tariant,
Bažnyčia vien socialiai remtiniems
3
 Žr. Subačius, P., „Brendimo krizė: Kate
chezė kryžkelėje“, in: Naujasis Židinys-Aidai,
1999, Nr. 4, p. 186–193.
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žmonėms nuolat skyrė daugiau pinigų,
nei pati gavo iš valdžios, ir pernaišis
lėšų santykis jau buvo 2:1. Priekaištai
dėl dotacijos atrodo dar juokingesni,
arkivyskupijos ataskaitose aptikus, jog
iš kurijos ir jos įstaigų išlaidų po 30–50
tūkstančių atiteko valstybei Sodros ir
pajamų mokesčio pavidalu.
Opt im ist in ės gaid os vėl nej uč ia
įsivyr av o, tod ėl skub am e pam in ėt i
labiaus iai pers erg inč ią stat ist ik ą.
2001 m. pirmą kartą po tikybos pamo
kų sug rąž in im o į mok ykl as Kaun o
arkivyskupijoje mažiau nei pusė visų
mok in ių lankė šią discipliną – kiti
pas irinko etiką. Jau prieš kelerius
metus užfiksuota nedžiuginanti ten
denc ij a, jog kasm et po 2–3% vis ų
mokinių pereina iš tikybos į etiką3,
deja, išlieka. Per apžvelgiamą laiko
tarp į lank anč iųj ų tik yb ą sum až ėj o
nuo 60 154 iki 49 812, t. y. dešimčia
tūkstančių, nors bendras moksleivių
skaičiaus svyravimas nesiekė dviejų
tūkstančių. Mažėjo moksleivių, ma
žėjo tikybos mokytojų – nuo 347 iki
297, todėl geresnį išsilavinimą turin
čių pedagogų procentiškai pagausėjo,
tač iau aps krit ai kat ec het ų kont in
gent o būkl ė dram at išk a ir bev eik
negerėja. Argi galima kitaip vertinti
fakt ą, kad 1997 m. ark iv ysk up ij oj e
dirbo 45 tikybos mokytojai, turintys
specialų aukštąjį išsilavinimą, o per
nai – tik dvidešimčia daugiau? Kiek
magistrų ir bakalaurų per šešerius
met us išleid o vien VDU  teo log ij os
fakultetas? Kiekvienoje laidoje – po

tris keturias dešimtis teologų bei re
ligijos mokslų žinovų. Kitaip tariant,
jau seniai visus vien kursus baigusius
mokytojus, kurių tebėra daugiau nei
diplomuotųjų, buvo galima pakeisti
specialistais. Kodėl nesiryžtama ar
nep av ykst a to pad ar yt i – ats kir os
apžvalgos tema.
Ar anksčiau paminėta sakramentų
statistika ir pastaroji pastraipa reiš
kia, kad pamažėle traukiamasi į mažu
mos situaciją, kad nuoširdus dalijima
sis įvairiapuse ganytojo ir aktyviųjų
pasauliečių veikla, gyvosios ir gailes
tingos Bažnyčios kūrimui palanki lėšų
skirstymo strategija neduoda jokių
rezultatų? Tik palyginimui turėdami
eksperimentinį modelį – kas atsitiktų
su vyskupija, jeigu penkerius metus
nieko panašaus joje nebūtų buvę da
roma – galėtume atsakyti skaičiais.
Tačiau numanyti nesunku... Arkiv.
Tamkevičius teigia, kad kaktomuša
su tikrove ir atsargus sielovados per
spektyvų vertinimas jo neatgraso nuo
prad ėt ų darb ų, veik iau prieš ing ai.
„Bažnyčios uždavinys sėti gerą sėklą,
o išdygs – kiek Dievas duos“, – apiben
drino jis šiemetę ataskaitą. Tylomis
reikia viltis, kad jei katalikų ir nebus
daugiau, jie taps sąmoningesni ir ak
tyvesni. Šie bruožai – ne statistikos
nosiai. O apie skaičius reikia pridurti,
jog aritmetinė praktika visiems, taigi
ir bažnytinėms organizacijoms, labai
pravers, kai galėsime drąsiau pasibels
ti į socialiniams projektams dosnius
Briuselio fondus.
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„Tai... darvinistinė
kova už būvį“
Massimo Introvigne kalbina rūta tumėnaitė

Massimo Introvigne, Naujųjų religinių ju
dėjimų studijų centro CESNUR (įk. 1988),
veikiančio Turine, Italijoje, vadovas. Š. m.
balandžio 10–12 d. CESNUR kartu su VU
RSTC bei Naujųjų religinių judėjimų tyrimo
ir informacijos centru surengė tarptautinę
konferenciją Vilniuje „Religija ir demok
ratija: pasikeitimas patirtimi tarp Rytų ir
Vak ar ų“. Pokalbis vyko Katalikų radijo
„Mažojoje studijoje“.

Konferencija pavadinta „Pasikeitimas
patirtimi tarp Rytų ir Vakarų“. Kuo
skiriasi ir kuo panašios naujųjų religijų
problemos Rytuose ir Vakaruose?
Nuo Berlyno sienos griuvimo prasi
dėjęs naujų religijų antplūdis į Rytų
Europą šiandien sparčiai tęsiasi, pa
dėtis labai primena Vakarų Europą po
Antrojo pasaulinio karo. Kalbant socio
logijos terminais, religinė ekonomika
iš uždaros darosi atvira. Pavyzdžiui,
Italijoje tai patyrėme apie 1946 m.,
pas jus, Lietuvoje, tikriausiai kokiais
1991-aisiais. Procesai, gerai pažįsta
mi Europoje ar Amerikose, šiandien
kartojasi čia. Ko gero, atsikartoja ir
varžybos tarp skirtingų religijų kon
kurencijos reguliavimo modelių. Vieni
žmonės gina prancūzišką modelį, kuris
yra labai uždaras: valstybė aktyviai
steng ias i trukd yt i nauj iems rel ig i
niams judėjimams, kita vertus, yra
skandinaviškas, itališkas, britiškas
modeliai, kurie gerokai atviresni. Tai
ypač galioja Italijai, kur fašistinio reži
mo metais buvo labai griežtai elgiamasi
su kitomis religijomis, todėl šiandien,
kaip reakcija į anuos laikus, mūsų
konstitucija religinėms maž umoms
yra labai liberali, o religinių mažumų
reguliavimo praktiškai nėra.
Kaip mokslininkai apibrėžia nau
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juos ius rel ig in ius jud ėj im us? Kiek
jų veikia pasaulyje, kiek šalininkų jie
vienija?
Kaip tik apie tai mes diskutavome
per pač ią pirm ąj ą mūs ų ses ij ą: ar
naujieji religiniai judėjimai apskri
tai egzistuoja, mat yra žmonių, kurie
teigia, kad tai nėra labai naudinga
kat eg or ij a, kit aip sak ant, kad mes
turėtume skirstyti religijas į šeimas:
pavyzdžiui, induizmas, kur yra senieji
ir naujieji hinduistiniai judėjimai, o
naujieji hinduistiniai judėjimai yra
panašesni į senuosius, negu į kokią
Moo n o Suv ien ij im o bažn yč ią. Kit i
pranešėjai, antai Eileen Barker iš Lon
dono ekonomikos mokyklos sako, kad
naujieji judėjimai turi kažin ką bend
ra. Galbūt jie turi kažin ką bendra tam
tikrame regione, nes pats jų naujumas
sunkina santykius su visuomene, lygi
nant su senosiomis tradicijomis. Profe
sorius Tadeuszas Doktoras iš Lenkijos
pateikė Katalikų Bažnyčios pavyzdį.
Pasak jo, katalikiškose šalyse esama
naujų judėjimų, kurių kritika Katalikų
Bažnyčios atžvilgiu yra agresyvesnė.
Tai gal ioj a tok ioms kat al ik išk oms
šalims kaip Italija, Lenkija ar Lietu
va. O kiek tų judėjimų yra, priklauso
nuo apibrėžimo. Pavyzdžiui, Italijoje
priskaičiuojama apie 300 judėjimų,
bet jei įtrauktume protestanus sek
mininkus, jų būtų apie 500. Apskritai
naujųjų religinių judėjimų yra be galo
daug, tačiau dauguma jų labai negau
sūs. Pasaulyje yra vos 2–3 judėjimai,
kurių nariai skaičiuojami milijonais:
tai – mormonai, Jehovos liudytojai,
neobud istinis jud ėjim as Sokag aka.
Dauguma kitų grupių, tarp jų ir tokios
itin prieštaringai vertinamos grupės

kaip Hare Krišna ar Moono Suvieniji
mo bažnyčia, turi vos kelis tūkstančius
šalininkų. Manau, jog naujų religinių
judėjimų vardų tolydžio vis gausės,
bet dauguma jų turės vos kokius 20,
50 ar 1000 sekėjų. Tai savotiška dar
vinistinė kova už būvį: yra pernelyg
daug judėjimų, kovojančių dėl mažytės
visuomenės dalies, pasirengusios tapti
tokių judėjimų sekėjais. Todėl dau
guma judėjimų yra labai negausūs ir
daugelis jų vos atsiradę išnyksta, tik
saujelei pavyksta įsitvirtinti.
Ar sąvoka „naujieji religiniai judėji
mai“ yra tik šiuolaikinis pakaitalas „sek
tos“ sąvokai? Ar jos kuo nors skiriasi?
Šiuo klausimu iki šiol vyksta disku
sijos. Iš pradžių sekta visai nereiškė
neigiamo dalyko, Maxo Weberio ar
Ernsto Troeltscho darbuose „sekta“
tiesiog reiškia grupę, kuriai individas
priklauso savo laisvu apsisprendimu
arba yra joje gimęs. Būdingas pavyz
dys: laisvosios protestantų bažnyčios
arba baptistai kaip priešprieša Liute
ronų ar Katalikų Bažnyčioms, kurių
nariais gimstama. Tačiau šiandien
sekta arba „kultas“, kaip ji vadinama
anglų kalboje, reiškia vos ne žodį iš
trijų raidžių ar kriminologinį terminą,
todėl šios sąvokos vartojimas tampa
daug sunkesnis. Pavyzdžiui, kai ma
nęs žurnalistas klausia, ar, tarkim,
mormonai yra sekta, grynai sociolo
giškai aš atsakyčiau: taip, mormonai
yra sekta, nes jai priklauso suaugę
žmonės, kurie įstoja į sektą, būdami
brandaus amžiaus. Kita vertus, tokie
žodžiai sukeltų audringą reakciją, nes
jeigu aš tai pasakyčiau per radiją, ma
nęs klausantys žmonės, išgirdę, kad
mormonai yra sekta, pamanytų, kad
jie yra kokie nors nusikaltėliai, dangs
tantys pavojingus užsiėmimus. Todėl
mokslininkai beveik nevartoja žodžio
„sekta“, jį daugiau vartoja teologai,
žurnalistai ir policininkai.
Žodis „sekta“ beveik visada turi nei
giamą konotaciją, reiškiančią tam tik
rą visuomenei pavojingą darinį, tačiau
pastaruoju metu pastebimas polinkis
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savotiškai nukenksminti šią sąvoką,
kone apskritai uždrausti ją vartoti.
Ar visuomenė turėtų toleruoti visas be
išimties religines mažumas?
Manau, jog kriterijus turėtų būti
galiojančių įstatymų pažeidimas, taigi
nėra reikalo išleisti kokį nors specialų
sektų įstatymą. Jeigu kas nors žudo
žmones ar propaguoja savižudybę, ne
galime būti tolerantiški teisindamiesi
religijos laisve. Kita vertus, manau,
jog Eur op oj e, išs kyr us Pranc ūz ij ą,
laik om as i bend ros nuom on ės, jog
egzistuoja teisė nepriimti vertybių,
kur ias išp až įst a daug um a pil ieč ių.
Taigi individas gali savaip supras
ti moterų vietą visuomenėje, turėti
tam tikrą supratimą apie seksualinę
orientaciją, pasirinkti, ką valgyti ir
ko nevalgyti, balsuoti ar nebalsuoti,
dalyvauti ar nedalyvauti politikoje,
turėti privačios nuosavybės ar viską
turėti bendrai su kitais. Kitaip ta
riant, dauguma Europos kraštų yra
gana tolerantiški piliečiams, kurie,
nedarydami nusikaltimų, apsispren
džia nep rik laus yt i vis uom en ei: jie
nebalsuoja per rinkimus, nedalyvauja
politikoje, neskaito dienraščių ir neno
ri turėti nieko bendra su visuomene.
Toks gyvenimas už visuomenės ribų
toleruojamas ir JAV tradicijoje.

nų plov im o pag alb a. Bet aš man au,
kad klaidinga galvot i, jog smegenys
yra kaip toj e sen oj e fot og raf ij oj e iš
CŽV broš iūr os, kur gal im a iši mt i iš
jų sen ą plokšt el ę ir įdėt i nauj ą. Kas
jūs ų min ėt u atv ej u yra teis ing a?
Teis ing a tai, kad žmon ių įtik in ėj i
mas priimti kraštutinę pasaulėžiūrą
yra lab ai sud ėt ing as proc es as: čia
esam a šiek tiek man ip ul iac ij os, be
to, žmogų gali veikti vaikystėje arba
mok ym os i met u sus if orm av ę pol in
kiai ir bend ras soc ial in is klim at as.
Įstatymais uždrausti tokį įtikinėjimą
būt ų lab ai sunk u. Mat tad a gal im a
pas it elkt i smeg en ų plov imo teo ri
jos prad in ink ą Rob ert ą Lift on ą ir
sak yt i, jog Kat al ik ų Bažn yč ia arb a
Resp ubl ik on ų part ij a JAV dar o tą
patį, ką ir Suvienijimo bažnyčia. Štai
Pranc ūz ij oj e 2001 m. buv o prii mt as
įstatymas, draudžiantis plauti sme
genis, ir tuojau pasigirdo balsų, kad
šį įstat ym ą gal im a prit aik yt i prieš
Opus Dei ir Kat al ik ų char izm in io
ats in auj in im o sąj ūd žius, nes, itin
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Kokia jūsų, kaip naujojo religingu
mo tyrinėtojo, nuomonė apie Lietuvos
valstybės vadovo atvirai demonstruo
jamą bičiulystę su aiškiarege?
Manau, kad tam pradžią davė Na
poleonas, jis buvo labai priklausomas
nuo moters, vardu Le Norman, kuri
jam pran aš aud av o ate it į kort om is.
Šiand ien žin om e, kad Pranc ūz ij os
prez id ent as François Mitt er and’as
buvo labai pasaulietiškas preziden
tas, tačiau irgi palaikė ryšius su va
dinamaisiais faith healers, priklau
sančiais vienam iš naujųjų religinių
judėjimų.

Nauj ųj ų rel ig in ių jud ėj im ų pro
blema labai dažnai būna susijusi su
jų sek ėj ų art im ais iais. Pav yzd žiui,
nes en iai spaud a raš ė apie Moo n o
Suvienijimo bažnyčios narių tėvus,
kurie, nebegalėdami susigrąžinti vai
kų, teigia, jog ši bažnyčia išplovė jų
vaikams smegenis, todėl reikalauja
ją uždrausti. Ką pasakytumėte esant
tokiai situacijai?
Šiandien tarp mokslininkų, išsky
rus privačius prieš sektas nukreiptus
jud ėj im us, vyr auj a nuom on ė, kad
„smeg en ų plov im o“ sąv ok a reišk ia
nee gz ist uoj ant į proc es ą. Sąv ok a
„smeg en ų plov im as“ Šalt oj o kar o
met ais nuk al ė JAV prop ag and a,
nor ėd am a pas ak yt i, jog kom un ist u
žmogų pav erst i gal im a tik smeg e

labai pavojinga. Iš tiesų įstatymiškai
reikėt ų užd raust i žmon ių laik ym ą
prieš jų val ią, o kai kur ie rel ig in iai
judėjimai tai darė. Anksčiau Suvieni
jimo bažnyčia yra padariusi civilinės
teis ės paž eid im ų. Jos nar iai vil ioj o
žmon es nes ak yd am i, kad jie yra
Suv ien ij im o bažn yč ia, o dangst ės i
nev a esant ys mis ion ier ių grup ė ir
netgi priklausą Katalikų Bažnyčiai,
tod ėl už tai sul auk ė teis in ių sank
cij ų, net ir JAV. Kiek žin au, dab ar
jie taip nebes ie lgia. Taig i kart ais
skund ai dėl smeg en ų plov im o tė
ra pat og us būd as ats ik rat yt i lab ai
pain ios prob lem os. Man au, kad yra
būdų išvengti totalitaristinės įtakos,
bet tai reik ia dar yt i per šviet im ą
mok ykl os e, sut eik iant daug iau in
form ac ij os apie pas aul io rel ig ij as ir
par engiant rel ig ij os vart ot oj us būt i
ger ais vart ot oj ais.

Bet ar jis tai darė atvirai?

Massimo Introvigne. 2003.
Tomo Vyšniausko nuotrauka

pas aul iet išk ai nus it eik us ių žmon ių
supratimu, bet koks stiprus atsiver
timo išgyvenimas tegali būti smege
nų plovimo pasekmė. Taigi matome,
kad smeg en ų plov im o met af or a yra

Ne, tai paaiškėjo po Mitterand’o mir
ties, bet JAV ryšiai su astrologais yra
gana įprastas dalykas. Mano manymu,
tai tėra tam tikra mada. Ką tai galėtų
reikšti? Visada esama žmonių, kurie
neturi tvirtų ryšių su tradicinėmis re
ligijomis, ir religingoje šalyje tai gali
kelti problemų. Net ir Italijoje, kai
Raudonosios brigados buvo pagrobę
mūsų krikščionių demokratų lyderį
Aldo Moro, dabartinis ES prezidentas
Romano Prodi pranešė policijai, jog per
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ku l t ūr a
spiritizmo seansą sužinojo pavadinimą
vietovės, kur laikomas pagrobtasis
– Gradoli. Policija juo patikėjo ir su
rengė Gradoli kaimelio šturmą, bet
iš tikr ųj ų Mor o buv o laik om as Via
Gradoli, – tai vienos iš Romos gatvių
pavadinimas, taigi informacija buvo
beveik teisinga. Aišku, buvo žmonių,
kurie sakė, kad Prodi nesikreipė į jo
kius mediumus, bet gavo informaciją
iš JAV slaptųjų tarnybų, kurios tik
prisidengė mediumais. Matote, kartais
net ir krikščionys politikai neslepia
ryšių su mediumais ir astrologais, tai
gi tai savotiška mada, todėl Lietuva,
lyginant su Vakarais, niekuo neišsi
skiria. Žinoma, tradicinės Bažnyčios
požiūriu tai atrodo keistokai ir liudija,
kad politikai, atitolę nuo tradicinių
religijų, ieško atramos surogatinėse
religijose.
Kokias didžiausias problemas at
eit yj e teks spręst i nauj ųj ų rel ig ij ų
tyrinėtojams?
Viena tokių problemų yra smurtas.
Deja, tarp tūkstančių naujų religinių
jud ėj im ų yra tok ių, kur ie naud oj a

smurtą. Pavyzdžiui, Aum Šinri Kyo
Jap on ij oj e, 1997 m. sur eng ę duj ų
ataką Tokijo metro, arba katalikiš
kas radikalų judėjimas Ugandoje už
Deš imt Diev o įsak ym ų atk ūr im ą,
2000 m. nužudęs daugiau kaip tūks
tantį žmonių. Yra mokslininkų, kurie
ir Al Qaeda tinklą laiko nauju mu
sulmonišku religiniu judėjimu. Šiais
laikais ne tik vyriausybėms, bet ir
privačioms organizacijoms darosi vis
lengviau pasinaudoti masinio naikini
mo ginklais, todėl net ir maži judėjimai
gali sukelti didžiulių nuniokojimų.
Ugandos atvejis parodė, kad grupės,
naudojančios smurtą, paprastai būna
nedidelės, apie jas ekspertai beveik
nieko nežino, o policija seka tik labai
žinomas grupes, tokias kaip Suvieniji
mo ar Scientologijos bažnyčios. Tačiau
paprastai grupės, masiškai žudančios
žmones ar naudojančios terorizmą, bū
na beveik nežinomos. Pasaulyje veikia
keliolika tūkstančių naujųjų religinių
judėjimų, tad aišku, kad tarp jų tikrai
rasis grupių, kurios griebsis smurto.
Mokslininkų uždavinys bus mėginti
iš anksto identifikuoti tas grupes ir
taip padėti policijai.


Ar Samuolis naudojo
imprimatūrą?
Giedrė jankevičiūtė

Nuv iln ij o disp ut ai dėl Ant an o Sa
muol io ir jam pris kir iam ų kūr in ių
parodos Vilniaus „Maldžio“ galerijoje
(2003 02 08–04 30). Tačiau mintys
atk akl iai grįžt a ir prie par od os, ir
prie jos atgarsių. Kaip gerai, kad po
daugelio met ų bent sost in ės dail ės
mėg ėjai vėl pam at ė „Balt ąj ą obel į“
ir „Geltonąją moterį“. Tiesiog puiku,
kad šiuokart buvo priversti įsižiūrėti
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į Samuolio originalus, bent trumpam
pers ik ūn ij ę į dail ės eksp ert us. Vi
siems norintiesiems suteikta proga
pasitikrinti įgūdžius analizuoti mo
dern ią tap yb ą, vert in ant Sam uol io
orig in al us bei gret a eksp on uot us
abej ot in os aut or yst ės pav eiksl us,
p ris kir iam us šio tal ent ing o dail i
nink o tept uk ui. Kiekv ien as gal ėj o
susidaryti savo nuomonę, o dauge

lis rado būdą ją net išsakyti viešai.
Beje, kaip tik nuomonių išsakymas
bei jo formos verti atskiro dėmesio. Jau
seniai dėl dailės parodos virė tokios
aistr os, kunk ul iav o ginč ai. Viet oj e
įprastų recenzijų kultūros savaitraščių
puslapiuose pasirodė vieši pareiški
mai, kreipimaisi, peticijos. Pradžią
jiems sut eik ė mod ern izm o klas ik o
paniekinimu pasipiktinę nacionalinės
premijos laureatai Linas Katinas ir
Mindaugas Navakas (žr. Šiaurės At
ėnai, 2003 03 01).
Žinoma, kolekcininkas Edmundas
Arm ošk a su jam talk in us iu dail ė
tyrininku Viktoru Liutkumi didele
dal imi pat ys užv ir ė vis ą šią koš ę.
Nepadėję klaustukų nei po parodos
paantrašte, nei po Samuolio pavarde
abejotinų paveikslų etiketėse, nepali
kę erdvės abejonei ar kitai nuomonei
parodos katalogo įvade bei parodos
anot ac ij oj e, jie šaukėsi puol am ojo
kritikų tono.
Seniai tvyranti įtampa dėl XX a.
Lietuvos dailės sklaidos problemų pa
pildomai sudramatino situaciją. Gal
toliau nuo dailės gyvenimo esantiems
reikia priminti, jog tarpukario klasikų
kūriniai nuolatinę vietą turi tik Na
cionaliniame M. K. Čiurlionio dailės
muziejuje. Lietuvos dailės muziejuje
sukauptas jų palikimas žiūrovams ne
matomas. Tačiau muziejaus vadovams
ši padėtis atrodo visai normali. Juos
tenkina, kad žymiausių autorių drobės
jubiliejų proga parodomos dailininkų
kraštiečiams. Antai Romualdas Bud
rys neseniai didžiavosi, kaip Justino
Vienožinskio paveikslai žiemą buvo
gab en am i į šalt as R ok išk io krašt o
muziejaus sales, o Antano Gudaičio
kūr in ius ket in am a vežt i į Plung ę.
Tokie sporadiški renginiai, esant da
bartinei situacijai, dar labiau iškreipia
ir komplikuoja padėtį, nes sostinės
publ ik a aps krit ai baig ia pam iršt i
egzistuojant tarpukario dailę, o pro
vincijos žiūrovai nelabai pajėgia įver
tinti jiems rodomus kūrinius, kadangi
neįsivaizduoja konteksto, nesupranta,
kaip žiūrėti į tai ką mato. Veiksmais,
taip pat meninio gyvenimo kuluaruose
ne sykį ir žodžiu patvirtinta skeptiška
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ku l t ūr a
muziejaus vadovų nuostata lietuviško
modernizmo atžvilgiu piktina kultūros
visuomenę, maitina jos nepasitikėjimą
net geromis muziejaus vadovų intenci
jomis. Todėl užteko kažkam puse lūpų
prasitarti, jog abejotinus „samuolius“
ketinama viešai legalizuoti dėl to, kad
būtų galima įgyti Lietuvos dailės mu
ziejaus rinkiniui, ir kilo pasipiktinimo
banga. Nėra ko stebėtis, jog aktyviausi
dailininkų bendruomenės nariai ne
delsdami užėmė gynybos poziciją.
Vis dėlto kilusiame sąmyšyje bū
ta ir pas tang ų iešk ot i viet os log iš
kiems samp rot av im ams bei žin ov ų
arg um ent ams. „Mald žio“ gal er ij os
direktoriaus bei parodos „Antanas Sa
muolis. Nauji atradimai“ kuratoriaus
Viktoro Liutkaus iniciatyva 2003 m.
kovo 24 d. į galeriją sukviestas dailės
istor ik ų, muz iej in ink ų, rest aur uo
tojų bei kultūros žurnalistų būrelis.
Disk usija, kur ios fragm ent ai buv o
publikuoti (žr. „Originalai, variacijos,
klastotės?“, in: 7 meno dienos, 2003
04 04), pasiūlė pakankamai pagrįstų
argumentų ir atskleidė pozityviąją
renginio pusę.
Apie ką kalbėta ir kas pasakyta?
Svarbiausia tema, žinoma, buvo „nau
jieji atradimai“. Atradimų autentišku
mu abejojo dauguma susirinkusiųjų,
todėl pirmiausia žodis suteiktas opo
zicijai. Armoškos atrastuosius kūri
nius Samuoliui mėgino priskirti tik
Lietuvos dailės muziejaus direktorius
Romualdas Budrys ir restauruotoja
Teresė Blažiūnienė, iš esmės pakar
tojusi argumentus, jos pačios išdės
tyt us par od os kat al og o įvad in iam e
straipsnyje. Pasak Blažiūnienės, vos
pradėjusi tvarkyti rastuosius darbus,
ji įtikėjo paėmusi į rankas Samuolio
orig in al us. Gal ut in ai šią nuom on ę
sut virt in ę drob ės tyr im ai, taip pat
jos restauruotų kūrinių ir Samuolio
pal et ės pan aš um as. Pas ak Budr io,
jau vien tai, kad amžininkai apibū
dina Samuolį kaip gana produktyvų
menininką, o jo originalų iki šiol buvo
žinoma labai nedaug, leistų tikėtis,
jog atrasti kūriniai iš tiesų priklauso
šio dailininko teptukui. O kaip yra
iš tikrųjų, jo man ym u, par od ys tik
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obj ekt yv ūs chem in iai bei fiz ik in iai
tyrimai.
Kas išaiškėjo pokalbio metu? Sugriu
vo restauruotojos versija. Iš tiesų nei
pigmento, nei drobės tyrimas niekaip
negali parodyti, jog prieš mus ketvirto
dešimtmečio kūriniai. Pigmentų che
minė sudėtis visą XX a. buvo vienoda,
nepriklausomai nuo to, ar dažai buvo
gaminti Prancūzijoje, ar Podolske. Na,
o ketvirtame dešimtmetyje austos dro
bės Lietuvoje dar prieš dešimt metų
buvo nesunku aptikti. Jai pasendinti
jokios laboratorijos nereikia. Per pen
kis metus šaltame rūsyje ar palėpėje
pragulėję XX a. aštunto dešimtmečio
paveikslai atrodytų kaip išlikę nuo
prieškario. Net tapybos technologijos
tyr im as pat virt int ų neb ent tai, ką
pok alb yj e dal yv av ęs mūs ų tap yb os
restauravimo autoritetas Balys Pa
kštas pastebėjo plika akimi: Samuolis
tenkinosi tik plonyčiu balto grunto
sluoksniu, o abejotinuose paveiksluose
pro dažų sluoksnįprasišviečia raudo
na imprimatūra. Tai jau
nep an eig iam as įrod y
mas, pagrįstas objekty
viais duomenimis.
Iešk ant ats ak ym o į
Budrio iškeltą klausi
mą, kodėl mes žinome
taip maž ai išl ik us ių
Samuolio kūrinių, tur
būt užtektų savo ruožtu
paklausti, kur prapuolė
ne tik atskirų Lietuvos
dail in ink ų pal ik im as,
bet net išt is os tarp u
kario kol ekc ij os? Kur
ding o gars us is Stas io
Šilingo rinkinys, kur iš
siblaškė Leono Račiūno,
Zigmo Toliušio ar Ceza
rio Petrausko sukaupti
pav eiksl ai? Prap uol ė
ne tik men o kūr in iai,
prapuolė jų savininkai.
Taigi prisiminus XX a.
vidurio Lietuvos gyve
nimo peripetijas, meno
vert yb ių išl ik im o pro
blema netenka aštrumo,
kurį gal turėtų kitokio

lik im o šal yj e. Kit a vert us, žin ant
Samuolio sveikatos būklę, abejotini
ir teig iniai apie jo darb ing um ą bei
palikimo gausą.
Eksponuotų kūrinių stilistinis ne
tolygumas aiškiai matomas ir be che
minių ar fizikinių tyrimų. Net vieną
kart ą apėj us par od os sal ę, gal im a
ats kirt i bent kel ias skirt ing as ma
nier as. Kas ir kok iu tiksl u kart oj o
Samuolį? Būtent kartojo, kūrė varia
cijas Samuolio paveikslų tema, nes
apie falsifikatus šiuo atveju kalbėti
nėra pagrindo. Falsifikuotojas tikrai
būtų atidžiau dirbęs savo darbą. Juk
Samuolis nenaudojo didelių formatų,
jis nevarijavo tų pačių motyvų kaip
koks Cezanne’as, ypač apversdamas
kompoziciją (geltona skraiste apsigo
busios moters su kūdikiu variantas).
Abejotinieji paveikslai nutapyti ilgais
judriais potėpiais, o Samuolis klojo
daž us trump ais ir tvirt ais tept uk o
trūkt el ėj im ais. Skir ias i kol or it as,
komponavimo būdas: variacijose spal

Antanas Samuolis. Baltoji obelis.
1931–1932. VDM
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Antanas Samuolis. Natiurmortas su mediniu
arkliuku. 1933. ČDM

vos duslios, klampios, be samuoliš
kos gyvybės ir aistros, kompozicija
išklypusi, nervinga, ko nerasime nė
viename Samuolio kūrinyje.
Būtų sunku patikėti, kad Samuolio
dailę būtų imitavę jo amžininkai. Daug
logiškiau spėti, jog variacijas Samuo
lio paveikslų tema kūrė šiuolaikiniai
tapytojai. Juk prieš dvi dešimtis me
tų piligriminės kelionės po Samuolio
viet as buv o priv al om a neo fic ial aus
tap yt oj ų ugd ym o dal is. Galb ūt pa

veiktas mėgstamo dailinin
ko kūrinių koks Eugenijus
Vark ul ev ič ius suk ūr ė se
riją Nukryžiuotųjų, o Algė
Stankutė vis nepatenkinta
pasiektu įspūdžiu kartojo
ir kartojo natiurmortą su
plačialape gėle... Studen
tišk i darb ai lik o pam est i
kok ioj e šalt oj e pal ėp ėj e,
nes jų autorius likimas iš
blašk ė po art im esn ius ir
tolimesnius kraštus. Paskui
atsirado kažkas trečias ir
sąmoningai ar ne paskelbė
atradęs nežinomus Samuo
lio orig in al us. Išg ird ęs
sensacingą žinią, turtingas
tarpukario dailės aistruo
lis ryžosi rizikuoti. Darbai
buvo nuvalyti, restauruoti
ir atsidūrė greta juos įkvė
pusio šaltinio, liudydami, kad tikrasis
Samuolis, kaip ir jo amžininkai bei
vėlesni gerbėjai, Lietuvos visuomenei
tebėra nežinomi.
Ką galima pasakyti apibendrinant?
Gaila, kad pokalbis vyko parodai bai
giantis. Tai neišėjo į gera nei pačiam
renginiui, nei visuomenei. Kai kurios
jo metu išsakytos nuomonės tikrai bū
tų padėjusios žiūrovams susiorientuoti
kas vyksta, ką jie mato, kodėl jiems
tai rodoma.


Ką švęsime gegužės 1-ąją?
Naujųjų Baudžiamojo ir Baudžiamojo
proceso kodeksų apžvalga
Bernardas Gailius

Šių metų gegužės 1-ąją įsigalios nau
jieji Baudžiamasis (toliau – BK), Bau
džiam oj o proc es o (tol iau – BPK) ir
Bausm ių vykd ym o (tol iau – BVK)
kodeksai. Šie dokumentai, supran
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tama, labiausiai paveiks „baudžiau
ninkų“ 1 ir nus ik alst am o amat o
meistrų gyvenimą. Kadangi šio teksto
skaitytojai tikriausiai nebus nei vie
ni, nei kiti, tai BVK plačiau neaptari

nėsiu. Jis ne toks svarbus „plačiajai
visuomenei“.
Apie nusikaltimus ir baudžia
muosius usižengimus
BK nauj ien os pras id ed a nuo pir
mųj ų straipsn ių. Iki šiol buv om e
įprat ę, kad kod eks as nus tat o at
sak om yb ę už nus ik alt im us. Dab ar
tur ės im e įprast i vart ot i term in ą
nus ik alst am os veik os, nes BK ats i
rand a vis iškai nauj a baud žiam oj o
nusižengimo sąvoka. Tai tokia nusi
kalstama veika, už kurią numatytas
arešt as arb a bausm ė, nes us ij us i
su laisv ės atė mim u. Iš esm ės bau
džiam ais iais nus iž eng im ais bus
prip ažįst am os veik os, anksčiau lai
kyt os adm in istr ac in ės teis ės pažei
dimais arba lengvais nusikaltimais.
Kam toks pak eit im as reik al ing as?
Mat yt, svarb iaus ia priež ast is ta,
kad taip pan aik in am a ne vis išk ai
teisinga tvarka, kai administracinės
teisės pažeidimai dubliuoja nusikal
tim us ir skir ias i vien i nuo kit ų tik
pas ekm ėm is. Štai, pvz., iki šiol pat i
elementariausia vagystė (neįsibrau
nant į pat alp ą ir nes ant kit ų kval i
fik uoj ančių apl ink yb ių) gal ėj o būt i
ir nus ik alt im as, ir adm in istr ac in ės
teisės pažeidimas. Viskas priklausė
nuo pav ogt o turt o vert ės: iki 1 MGL 
(125 Lt) ar daug iau. Kit aip tar iant,
jei gatv ėj e kam nors išt rauk ėt e pi
nig in ę, tai nuo to, kiek joj e pin ig ų,
priklausė jūsų atsakomybės pobūdis.
Įsig al ioj us nauj aj am BK, ši prob le
ma išn yks. Nep ais ant to, pav og ėt e
124 Lt 99 ct, ar 125 Lt 10 ct, būs it e
trauk iam as ats ak om yb ėn pag al
BK, tur ės it e teis ę į gyn ėj ą, proc es e
dal yv aus teism as ir t. t. Skirs is tik
bausmė. Reikia pripažinti, kad tokia
tvarka teisingesnė, nes pavojingumą
vis ų pirm a lem ia veiksm as, o ne jo
pas ekm ė. Pav ogt i deš imt lit ų yra
neg ražu, nep ais ant to, kad žmog us,
iš kur io pav og ėt e, tur i mil ij on ą ir
trūk um o net nep as teb ės.
1
 Esamų ir būsimų baudžiamosios teisės
specialistų.
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Apie ribotą pakaltinamumą
Šiek tiek kitaip naujajame BK reg
lamentuojamos ir baudžiamosios atsa
komybės sąlygos. Nusikaltimai aiškiai
suklasifikuoti į nesunkius, apysun
kius, sunkius ir labai sunkius, aiš
kiau apibrėžtos kaltės formos, tiksliai
nustatyta prieš savo valią nugirdyto
ar apsvaiginto asmens baudžiamoji
atsakomybė. Visos šios nuostatos buvo
ir senajame BK, jos tik pakoreguotos
ir patikslintos, todėl plačiau apie jas
nekalbėsiu. Daug svarbiau tikriausiai
yra papasakoti apie vieną naujieną
– ribotą pakaltin am um ą. Šia tem a
baud žiam os ios teis ės moksl in ink ai
disk ut uoj a jau pal yg int i ilgai. Yra
nuomonė, kad tarp dviejų kraštutinių
būsenų: pakaltinamumo (žmogus su
vokia savo veiksmų reikšmę, pobūdį
bei pavojingumą ir gali juos valdyti)
ir nepakaltinamumo (dėl psichikos
sut rik im ų žmog us nes uv ok ia sav o
veiksmų pavojingumo arba negali jų
valdyti) esama tarpinės, vadinamos
ribotu pakaltinamumu, kai žmogus ne
visiškai suvokia savo veiksmų reikšmę
arba nevisiškai juos valdo. Kartais net
teigiama, kad dauguma nuteistųjų turi
vienokių ar kitokių psichikos sutriki
mų ir todėl yra ribotai pakaltinami.
Senajame BK ribotas pakaltinamumas
įteisintas nebuvo. Kai kurie autoriai
teig ė, kad, pav yzd žiui, nuž ud ym ą
didžiai susijaudinus galima laikyti
riboto pakaltinamumo daliniu įteisi
nimu2, tačiau tai tik pavienis atvejis.
Naujajame BK tokia sąvoka atsiran
da. Tiems, kuriuos teismas pripažins
esant ribotai pakaltinamus, bus švel
ninama bausmė, o kai kuriais atvejais
jie bus atleidžiami nuo baudžiamosios
ats ak om yb ės, pas kir iant med ic in i
nes ar kitokias poveikio priemones.
Sunk u pas ak yt i, kaip šią nauj ien ą
derėtų vertinti. Viena vertus, tai lyg
ir teigiama nuostata, atskleidžianti
humaniškesnį valstybės požiūrį į as
menis, turinčius psichikos sutrikimų.
Panašių esti ir daugelio kitų valstybių
2
 Abramavičius, A.; Čepas, A.; Drakšienė
A. ir kt., Baudžiamoji teisė: bendroji dalis,
Vilnius: Eugrimas, 1998, p. 192.
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baudžiamuosiuose kodeksuose. Tačiau
niekaip negaliu susilaikyti nepasa
kęs, kad psichikos būsenas, kaip ir
visa kita, galima klasifikuoti be galo.
Galima išskirti dar ką nors tarp pakal
tinamumo ir riboto pakaltinamumo,
pask ui tarp rib ot o pak alt in am um o
ir nep ak alt in am um o. Kur nors vis
tiek teks sustoti. Anksčiau turėjome
dvinarę gradaciją, dabar turėsime tri
narę, tačiau ar tai tikrai geriau? Juk
juo daugiau galimybių, juo sunkiau
apsispręsti ir ekspertui, ir teisėjui.
Todėl ribotas pakaltinamumas – laz
da su dviem galais. Tačiau šiuo metu
tai vyraujantis požiūris, todėl gal ir
gerai, kad naujasis BK atsižvelgia į
naujausias tendencijas.
Apie reabilitacijos teoriją
Bausm ių sist em oj e taip pat ats i
randa naujienų. Aiškiai justi reabi
litacijos teorijos įtaka. Esminis jos
principas yra tas, kad nusikaltėlius
stengiamasi ne nubausti, o pataisyti
ir grąžinti į visuomenę. Ši tendencija
ypač ryški Skandinavijos valstybė
se. Kai kurios naujojo BK nuostatos
rodo, kad ir Lietuva pamažu seka jų
pav yzd žiu. Vis išk ai nauj a yra tai,
kad teismas galės atleisti nuo bau
džiamosios atsakomybės tuo atveju,
kai yra lengv in anč ių apl ink yb ių.
Nauj iena yra ir atl eidim as nuo at
sakomybės pagal laidavimą. Be to,
ats ir anda tok ia „baud žiam oj o po
veikio priemonių“ sąvoka. Tai tarsi
bausmės pakaitalas tiems, kuriuos
teismas atleidžia nuo atsakomybės.
Kai kurios šių priemonių (pvz., turto
konfiskavimas) iki šiol buvo laikomos
bausmėmis, tačiau esama ir visiškų
naujovių. Vienajų – įmoka į nukentė
jusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Kita gana įdomi baudžiamojo poveikio
priem on ė – nem ok am i darb ai. Tai
savotiška socialinė praktika. Nusikal
tusieji turės nuo 20 iki 100 valandų
dirbti sveikatos priežiūros, globos ir
rūpybos ar kitose valstybinėse ir ne
valstybinėse organizacijose. Kitaip
tariant, gerais darbais bus leidžiama
išpirkti kaltę. Iš pirmo žvilgsnio tokie

pasikeitimai vertintini labai teigia
mai. Gal pagaliau pavyks nutraukti
tą užburtą ratą, kai žmogus padaro
nus ik alt im ą, atl iek a bausm ę, iše i
na į laisvę, neranda darbo, nes yra
teistas, tada vėl daro nusikaltimą ir
viskas prasideda iš naujo. Vis dėlto
perd ėtas sus iž av ėj im as Skand in a
vijos pavyzdžiu taip pat gali turėti
skaudžių pasekmių. Tie, kurie matė
komediją „Chočiu v tiurmu“, puikiai
žino visus reabilitacijos teorijos trū
kumus. Kalėjimo paskirtis vis dėlto
yra kita negu sanatorijos, ir negerai,
jei šios įstaigos per daug supanašėja.
Lietuvai, žinoma, tai kol kas negre
sia, tačiau juk visada reikia žiūrėti
į priekį.
Žin om a, yra daug daug iau pas i
keitimų, pataisymų ir patobulinimų.
Neabejotina, kad greitu laiku bus pa
rašytas BK komentaras, kuriame bus
išnagrinėtas kiekvienas straipsnis.
Apie valstybės veidrodį
Pere in ant prie BK Spec ial ios ios
dal ies, t. y. ats kir ų nus ik alst am ų
veikų reglamentavimo, norisi trum
pai apž velgt i pač ios jos strukt ūr os
pasikeitimus. Baudžiamasis kodeksas
– tai tarsi valstybės veidrodis. Pagal
tai, kokie ten numatyti nusikaltimai
ir kaip jie išdėstyti, galima daug ką
sužinoti apie gyvenimą toje šalyje.
Pavyzdžiui, Italijoje daug problemų
dėl korupcijos, todėl ir nusikaltimai
valstybės tarnybai – arčiau kodekso
pradžios. Vokietijoje tokių problemų
nėra, todėl minėti nusikaltimai – BK
pabaigoje. O štai Sovietų Sąjunga –
Pavliko Morozovo tėvynė, todėl visų
sovietinių kodeksų pradžioje – vals
tybiniai nusikaltimai. Ne išimtis ir
senasis Lietuvos BK. Naujajame ko
dekse viskas šiek tiek keičiasi. Į pirmą
vietą iškeliami nusikaltimai žmoniš
kum ui ir karo nusikalt im ai, toliau
eina nusikaltimai Lietuvos valstybės
nep rik laus om yb ei, ter it or ij os vien
tisumui ir konstitucinei santvarkai,
toliau nusikaltimai ir baudžiamieji
nusižengimai žmogui (pradedant gy
vybe ir baigiant sąžinės laisve), paskui
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piliečių rinkimų teisėms, socialinėms
teisėms, nuosavybei ir t. t. Pabaigoje
liek a nus ik alt im ai ir baud žiam iej i
nusižengimai krašto apsaugos tarny
bai. Liberalesnių pažiūrų mąstytojai
galb ūt dar pak rit ik uos nauj ąj į BK

BK normos, kurios čia bus aptartos,
yra pakankamai problemiškos ir tei
kiančios peno apmąstymams.
Kodekso autoriai pabandė išspręsti
savižudybės su pagalba problemą. Iki
šiol buvo tik vienas nusikaltimas –

Iš ciklo „Zona“. 2000. Algimanto Aleksandravičiaus nuotrauka

teigdami, kad neva ir toliau žmogus
lieka mažiau svarbus negu valstybė.
Kita vertus, žiūrint konservatyviau,
galima teigti, kad valstybė, kaip dau
gyb ės žmon ių sąj ung a, ko ger o, ir
turėtų būti iškeliama į pirmą vietą, o
jos interesai dažnai gali būti svarbes
ni už paskiro asmens poreikius. Juk
grėsmė valstybės nepriklausomybei,
teritorijos vientisumui ar konstitu
cinei santvarkai kartu yra ir grėsmė
jei ne kiekvienam, tai bent nemažai
daliai jos piliečių. Todėl nusikalsta
mų veikų išdėstymas pagal žmonių,
kuriems kyla pavojus, kiekį, kaip tai
padaryta naujajame BK, nėra toks
smerkt in as, kaip gal i pas ir od yt i iš
pirmo žvilgsnio.
Apie savižudybes ir
automobilius
Pamėginkime apžvelgti keletą kon
krečių pasikeitimų, visų nusikaltimų
aptarimą palikdami būsimojo komen
taro autoriams. Gal tai ir nėra reikš
mingiausi pasikeitimai, vis dėlto tos
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privedimas prie savižudybės. Tai bu
vo viena iš „mirusių“ normų. Įrodyti
tokį nusikaltimą buvo beveik neįma
noma. Nusižudęs asmuo turėjo būti
kokiu nors būdu priklausomas nuo
kaltininko (pvz., būti jo pavaldinys,
išlaikytinis ar pan.), be to, nusikalti
mas turėjo pasireikšti žiauriu elgesiu.
Kartkarčiais pasigirsdavo diskusijų,
kad galbūt reikėtų kriminalizuoti ir
kurstymą bei padėjimą nusižudyti.
Iš teisininkų tokiais atvejais neretai
buvo galima išgirsti, kad savižudybė
– ne nusikaltimas, todėl bendrinin
kavimas nusižudant taip pat negali
būti nusikalstamas. Tokio požiūrio
šalininkams norisi užminti kitą mįs
lę. Sąv ad av im as tam tikra prasm e
gali būti laikomas bendrininkavimu
užsiimant prostitucija. Tačiau pro
stitucija – ne nusikaltimas. Tai kaip
gali būti kriminalizuotas bendrinin
kavim as ją vykd ant? Grįžt ant prie
sav ižudybės su pagalba, reik ia pa
sakyti, kad galimas ir kitas požiūris
į kurstymą ir padėjimą nusižudyti.
Tai gal ėt ų būt i laik om a spec if in e

nuž ud ym o form a. Mat yt, pan aš ios
pozicijos laikėsi ir naujojo BK auto
riai. Vietoje anksčiau buvusio vieno,
atsirado du nusikaltimai: sukursty
mas nusižudyti bei privedimas prie
savižudybės ir padėjimas nusižudyti.
Pirmojo nusikaltimo sudėtyje atsisa
kyta nukentėjusiojo priklausomybės
nuo kaltininko požymio ir įtrauktas
papildomas veiksmas – sukurstymas
nusižudyti. Iš esmės dabar bus bau
džiamas kiekvienas, kuris kitą žmogų
įkalbės, įtikins nusižudyti ar prives
prie savižudybės „žiauriu ar klastin
gu elgesiu“. Daugiau problemų kyla
dėl antrojo nusikaltimo – padėjimo
nusižudyti. Straipsnis suformuluotas
taip: „Tas, kas beviltiškai sergančio
žmog aus praš ym u pad ėj o jam nu
sižudyti“. Keista ir nesuprantama,
kam reikėjo įtraukti tą „beviltiškai
sergantį“. Iš tikrųjų dažnai pasitai
ko, kad kaip tik tokiems asmenims
padedama nusižudyti. Tačiau, pvz.,
depresija, kuri dažnai būna savižu
dybės priežastis, – anaiptol ne bevil
tiška liga. Taigi jei nusiųsite šilkinę
virvelę depresija sergančiai savo tetai
iš Amerikos, kuri testamentu jums
užrašė milijoną, labai gali būti, kad
liks it e nen ub austas mil ij on ier ius.
Tačiau jei nupirksite nuodų senutei,
kenčiančiai nuo paskutinės stadijos
vėžio, jums grės kriminalinė bausmė.
Toks reglamentavimas visiškai ne
logiškas. Juk padėjimas nusižudyti
asm en iui, kur iam dar lik o vilt ies,
yra daug pavojingesnis, žiauresnis
ir bais esn is veiksm as. Bel iek a tik
tikėtis, kad ši klaida bus pastebėta
ir ištaisyta.
Dar viena įdomi ir šiek tiek komiška
tema – automobilio vagystės istorija.
Sovietų laikais BK buvo straipsnis
apie automototransporto priemonės
nuvarymą. Jis nustatė atsakomybę
ne tiek už vagystę, kiek už pasiva
žinėjimą, ir buvo vienas iš populia
riausių nep iln am eč ių nus ik alt im ų.
Atkūrus nepriklausomybę ir taisant
BK, šis straipsnis buvo panaikintas
ir už aut om ob il io vag yst ę prad ėt a
bausti bendra tvarka. Vėliau Seimas
persigalvojo ir prilygino automobilio
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pagrobimą vagystei stambiu mastu.
Dar po kelių metų, matyt, dėl nuola
tinio baudžiamosios teisės specialistų
įtikinėjimo, šios nuostatos atsisakyta.
Tač iau po kur io laik o aut om ob il is
vėl grįžo į vagystę kvalifikuojančių
apl inkyb ių draug ij ą ir šį kart ą už
ėmė vietą BK 271-ojo straipsnio 3-oje
dalyje kartu su vagyste iš gyvenamo
sios patalpos. Tokia tvarka galioja ir
dabar. Naujajame BK vėl atsisakyta
autom ob il io kaip kval ifi k uoj anč ios
aplinkybės, tačiau ir vėl siūloma jį
grąžinti. Paprastai kalbant, situacija
yra maždaug tokia: politikai žūtbūt
nori išlaikyti išskirtinę automobilio
padėtį, o teisės mokslų žinovai atvirai
tyčiojasi, vartodami tokius terminus
kaip „kvailystė“ ir „nesąmonė“. Reikia
pripažinti, kad politikų nusistatymas
šiek tiek nelogiškas. Pagrindinis au
tom ob il io sur eikšm in im o mot yv as
– did ėj ant is aut om ob il ių vag ysč ių
skaič ius. Sak om a, kad vag ys lab ai
ger ai org an iz uot i, suk ur ia išt is us
vogimo ir grobio realizavimo tinklus
ir t. t. Bet tokie vagys juk nesitenki
na vieno automobilio nuvarymu. Jie
„dirba“ nuolatos. Todėl jiems galima
inkriminuoti keletą nusikaltimų ir tai
nulems griežtesnę bausmę. Be to, juos
dar galima apkaltinti nusikalstamo
susivienijimo organizavimu arba da
lyvavimu jame ir t. t. Žinoma, norint,
kad vagys būtų nuteisti griežtomis
bausmėmis, reikia įrodyti, kad jie pa
darė minėtus nusikaltimus. Štai čia
ir slypi klausimo esmė. Nusikaltimų
skaičiaus didėjimas dažnai sukelia
„freken Bok sindromą“: drausti, baus
ti. Pradedamos siūlyti vis griežtesnės
bausmės, neretai prabylama ir apie
egzekucijų būtinybę. Toks problemų
sprendimo būdas, žinoma, labai pato
gus: padaugėjo, pavyzdžiui, vagysčių
– nubrauki „iki ketverių metų laisvės
atėmimo“, parašai „iki aštuonerių me
tų laisvės atėmimo“, o jei padaugėja
žmogž ud ysč ių – gal im a nub raukt i
„laisvės atėmimu iki gyv os galv os“
ir parašyti „mirties bausme sušau
dant“. Tačiau mokslininkai jau senų
seniausiai tvirtina, kad ne bausmės
griežtumas, o jos neišvengiamumas
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lab iaus iai gąsd in a nus ik alt ėl į. To
dėl rašyti galima ką nori, bet viskas
priklauso nuo to, kaip bus dirbama.
Lygiai tas pat ir dėl automobilio. Gali
ma taip užrašyti, tačiau tai nieko ne
keičia. O kas atsitiks, jei automobilių
vagys nuspręs pasirinkti kitą „verslo“
sritį? Juk galima vogti ir juvelyrinius
dirbinius, meno kūrinius, įvairią tech
niką, daugybę kitų daiktų. Kaip yra
pasakęs vienas Konstitucinio Teismo
teis ėj as, „teoriškai, pavogti galima
visk ą“. Bet visk o juk nei šv ard ys i.
Atrodė, kad naujasis BK kartą ir vi
siems laikams išspręs šią problemą.
Tač iau griežt ų bausm ių šal in ink ai
nenori nusileisti ir automobilio isto
rija, matyt, tęsis toliau.
Apie naujus pavadinimus
ir pareigas
Pereinant prie proceso klausimų,
reikia pasakyti, kad šioje srityje pasi
keitimų taip pat labai daug. Visų jų čia
neįmanoma aptarti, todėl apsiribosiu
bendra apžvalga.
Labiausiai keisis ikiteisminio ty
rimo stadija. Naujovė jau ir pats jos
pavad in im as: viet oj dab ar esanč io
parengtinio – ikiteisminis tyrimas.
Išnyks kvotos ir tardymo, o kartu ir
kvotėj o bei tard yt oj o sąv ok os. Šios
pareigybės bus sujungtos ir vadinsis
garbingu ikiteisminio tyrimo pareigū
nų vardu. Šie pakeitimai, suprantama,
sukels nemažų permainų teisėsaugos
institucijų sistemoje, tačiau proble
mos jau dabar sprendžiamos ir, reikia
tikėtis, kad „įstatymo sargų“ darbas
labai nesutriks.
Dar vien a nauj ien a – ikit eism i
nio tyr im o teis ėj as. Jo pas kirt is,
kalb ant lab ai apib end rint ai, bus
priž iūr ėt i tyrim o teis ėt um ą. Šiaip
ikiteisminiam tyrimui vadovaus ir jį
organizuos prokuroras, o vykdys iki
teisminio tyrimo pareigūnai. Tačiau
kai kur iuos prok ur or o sprend im us
tvirt ins ikit eism in io tyr im o teis ė
jas, be to, jis sankcionuos prievartos
priemonių (pvz., suėmimo) skyrimą,
gal ės pris aikd int i ir apk laust i liu
dyt oj us, kai neb us gal im yb ės ap

klausti jų teisme, nagrinės skundus
dėl prokuroro ir ikiteisminio tyrimo
pareigūnų veiksmų. Pažymėtina tai,
kad ikiteisminio tyrimo teisėjas nieko
nedarys savo iniciatyva. Kas nors į jį
turės kreiptis su prašymu. Kitaip ta
riant, minėtas teisėjas faktiškai veiks
kaip savotiškas arbitras tarp tyrimą
vykdančių pareigūnų ir kitų procese
dalyvaujančių asmenų, visų pirma,
žinoma, įtariamojo ir jo gynėjų.
Apie gynybos teises
Naujajame BPK smarkiai išplečia
mas rungimosi principo taikymas iki
teisminio tyrimo stadijoje. Žinoma, šia
prasme Lietuvai dar toli iki daugelio
bendrosios teisės sistemos valstybių
(pvz., JAV), kuriose valstybės parei
gūnai apskritai rūpinasi tik tuo, kaip
apkaltinti ir nubausti, todėl renka tik
kaltinančius įrodymus, visą atsakomy
bės lengvinimo ir teisinimo darbą pa
likdami gynėjams. Tačiau, kita vertus,
įsigaliojus naujajam BPK, galutinai
išnyks marksistinis atspalvis procese
ir nebebus galima kaip sovietiniuose
vadovėliuose kalbėti apie „objektyvios
tiesos nustatymą baudžiamojoje bylo
je“. Naujojo kodekso autoriai pasirinko
europietišką variantą, kai ikiteisminį
tyrimą vykdantys pareigūnai aiškina
si visas aplinkybes, tačiau apie kokį
nors jų objektyvumą nelabai galima
kalbėti. Objektyvus baudžiamajame
procese yra tik teisėjas. Ir kaltinimo,
ir gynybos atstovai yra daugiau ar
mažiau suinteresuoti ir tai visiškai
normalu.
Naik in ant sov iet in ius rel ikt us,
kartu išplečiamos gynybos galimybės
ikiteisminio tyrimo stadijoje. Gynė
jais galės būti advokatai arba, jų pa
vedimu, advokatų padėjėjai. Gynėjų
skaičius kol kas neribojamas, t. y. jų
galima turėti kiek nori. Svarbu yra
tai, kad naujasis BPK išplečia gynėjo
teisę rinkti informaciją. Vienintelis
apribojimas – negalima naudoti pro
cesinių prievartos priemonių. Gynėjai
galės fotografuoti įvykio vietą, kalbė
tis su asmenimis apie jiems žinomas
aplinkybes (bet jokiu būdu ne vykdyti
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apklausas; jei jums teks būti kokio
nors nusikaltimo liudytoju, turėki
te galvoje, kad advokatas su jumis
gali kalbėtis tik tuo atveju, jei pats
sutinkate) ir kitaip fiksuoti informa
ciją. Kol kas neaišku, kiek advokatai
šiomis galimybėmis naudosis. Sunku
įsivaizduoti kostiumuotą prestižinės
kont or os partn er į, su fot oa par at u
lakstantį po įvykio vietą. Labai tikė
tina, kad tuo atveju, jeigu gynėjai ro
dys iniciatyvą, Seimui teks pagaliau
legalizuoti privačią tiriamąją veiklą
ir prie advokatų kontorų, dirbančių
baudžiamosios teisės srityje, pradės
kurtis kas nors panašaus į privačių
det ekt yv ų biur us. Lyg iai taip pat
gal ima tikėtis ir priv ačių krim in a
listikos laboratorijų atsiradimo, ku
rių ekspertai teismuose ginčysis su
valstybiniais, nors visa tai, žinoma,
priklausys nuo to, kokį pelną advo
katams neš baudžiamosios bylos, o
tai sudėtingas klausimas. Trumpai
tariant, ką nors prognozuoti sunku.
Reikia palaukti ir ateitis parodys.
Svarbu ir tai, kad įsigaliojus nauja
jam BPK, iš tikrųjų bus galima kalbėti
apie laisvą įrodymų vertinimą. Dekla
ruotas jis buvo ir anksčiau, tačiau visi
„baudžiauninkai“ kaip „Tėve mūsų“
mokydavosi: „liudytojų parodymais,
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nukentėjusiojo parodymais, įtariamojo
parodymais, kaltinamojoparodymais,
pat ikr in im o akt ais, tel efon in ių po
kalbių klausymo protokolais ir garso
įrašais, techninių priemonių panaudo
jimo atliekant operatyvinius veiksmus
protokolais ir fotografijomis, kino juos
tomis, vaizdo ar garso įrašais, specia
listo išvada, revizijos aktu, ekspertizės
aktu, daiktiniais įrodymais, tardymo
bei teismo veiksmų protokolais ir kito
kiais dokumentais“. Pagal naująjį BPK
nieko panašaus nebus. Ar konkreti
informacija yra įrodymas, kiekvienu
atv ej u spręs teism as. Svarb iaus ia,
kad ji būtų susijusi su byla ir gauta
teis ėt ai. Tai dar lab iau sus tipr ins
gynybos pozicijas, nes atsivers kelias
advokatams pateikti savarankiškai
surinktus duomenis.
Apie kaltinimo diskreciją
Tam tikrų rungimosi principo po
žymių galima pastebėti ir prokurorų
veikl oj e. Pav yzd žiui, tais atv ej ais,
kai kaltinamasis bus įtariamas pa
daręs vieną ar kelis baudžiamuosius
nusižengimus arba nesunkius nusi
kaltimus ir kartu vieną ar kelis sun
kius ar labai sunkius nusikaltimus,
prokuroras galės nutraukti ikiteis

minį tyrimą dėl lengvesniųjų veikų.
Tai iš esmės yra atmaina principo,
pap lit us io vėlg i bend ros ios teis ės
sistemos valstybėse, kai kaltintojas
visiškai laisvai gali apsispręsti, dėl
kurių nusikalstamų veikų padarymo
jis pareikš kaltinimą. Kam teko skai
tyti Arthuro Hailey „Detektyvą“, tas
galbūtatkreipė dėmesį į situaciją, kai
policija turėjo duomenų apie daugelį
baisiojo žudiko padarytų nusikalti
mų, tačiau prokurorė nusprendė, kad
kaltins tik dėl paskutiniojo, nes kitaip
jai gali pritrūkti įrodymų ir nepavyks
laimėti bylos. Kažką panašaus įtvir
tina ir naujasis BPK, tik apribojimų
yra daugiau, nes, kaip jau minėta,
pas ir inkt as eur op iet išk as is „auks o
vidurio“ variantas. Kaip jau minėta,
prokuroras galės nutraukti tyrimą tik
dėl baudžiamųjų nusižengimų arba ne
sunkių nusikaltimų, be to, net ir šias
veikas bus privaloma tirti, jeigu jomis
bus padaryta žala ir dėl jos atlyginimo
pareikštas civilinis ieškinys.
Kita įdomi naujovė – baudžiamojo
įsakymo institutas. Tais atvejais, kai
už nusikalstamos veikos padarymą ga
lės būti skiriama tik bauda arba ji bus
numatyta kaip alternatyvi bausmė,
prokuroro prašymu ir kaltinamojo su
tikimu teismas galės paskirti bausmę
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nenagrinėdamas bylos iš esmės. Tai
bus daroma surašant baudžiamąjį įsa
kymą. Iš esmės tokios nuostatos – tai
sutarties tarp kaltinimo ir gynybos,
žinomos tame pačiame amerikietiška
me procese, atmaina. Turbūt visiems
teko matyti tuos „procesinių“ filmų
epizodus, kai po eilinio posėdžio proku
roras susistabdo koridoriuje advokatą
ir sako: „Siūlau susitarti. Tegu jūsų
klientas prisipažįsta, duosim jam dve
jus metus ir paleisim lygtinai“, ar ką
nors panašaus. Filmuose dažniausiai
klientas atsisako, nes jis nekaltas, ir
teismas galų gale jį išteisina, tačiau
tikrovėje, matyt, būna ir kitaip. Kaž
kas pan aš aus ir su baud žiam uoj u
įsak ym u. Tik čia taip pat nem až ai
apribojimų. Susitarti galima tik dėl
baudos, be to, teismas, jeigu jo nuomo
ne bylos aplinkybės nėra pakankamai
aiškios, gali nuspręsti bylą nagrinėti
bendra tvarka.
Apie teisingumą
Gali pasirodyti, kad procesas pa
mažu virsta teisininkų čempionatu ir
nukenčia teisingumo vykdymas. Tai
ne visiškai tinkamas požiūris. Tradi
ciškai yra susiklosčiusios dvi tiesos
nustatymo byloje formos: inkvizicinis
(kartais dar vadinamas kaltinimo) ir
rungimosi procesai. Pirmuoju atveju
teisėjas yra palyginti aktyvus ir tie
są nus tat in ėj a pats apk lausd am as
liudytojus, apžiūrėdamas daiktus, o
kartais net ir pats ieškodamas įrody
mų. Savotiška tokio proceso atmaina
buvo sovietinis procesas, kai proku
roras, advokatas ir teismas turėdavo
vos ne visi kartu draugiškai ieškoti
„objektyvios tiesos“. Rungimosi proce
sas iš esmės remiasi garsiu posakiu,
kad ginč uos e gimst a ties a. Teis ėj o
vaidm uo tok iu atv ej u pas yv us, jis
išklauso abi puses ir priima sprendi
mą. Be abejo, vyksta įrodymų tyrimas
teism e, apž iūr im i daikt ai, išklau
somi liudytojai, teisėjai kartais net
pateikia klausimų arba pasitikslina
jiems nea išk ias apl ink yb es, tač iau
savo iniciatyva įrodymų neieško. Il
gą laiką inkvizicinis procesas buvo
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būdingas kontinentinės, o rungimosi
– bendrosios teisės sistemos valsty
bėms. Tačiau kont inent inė Europ a
pamažu pradėjo perimti rungimosi
principą ir dabar jau galima kalbėti
apie mišraus proceso formavimąsi.
Dažn ai teig iama, kad jis vis ų pir
ma būdingas Skandinavijos šalims,
tačiau ir kitose Europos valstybėse
aiškiai matyti jo požymių. Per daug
nesigilinant į smulkmenas ir skirtu
mus tarp įvairiųvalstybių įstatymų,
galima pasakyti, kad mišraus proceso
metu teisėjas išlaiko didesnį ar ma
žesnį aktyvumą, gali įsikišti, jeigu
mat o akivaizdžią neteisybę, tačiau
didžiausias įrodymų rinkimo krūvis
(jokiu būdu ne įrodinėjimo pareiga; ją
baudžiamajame procese turi tik kal
tintojai; gynyba teoriškai gali tylėti,
tačiau paprastai kokių nors įrodymų
pateikia) tenka prokurorams ir ad
vokatams. Kažkas panašaus bus ir
Lietuvoje, įsigaliojus naujajam BPK.
Teisingumo neturėtų būti mažiau ne
gu iki šiol, nors „objektyvios tiesos“
garantuoti negalėčiau.
Apie liudytojus
Baigiant norėtųsi pašnekėti kiek
lengvesne tema ir aptarti kai kuriuos
liudytojų apklausos tvarkos pasikei
tim us. Dvas in ink ai pag al iau gal ės
lengviau atsikvėpti, nes bus įtraukti
į asmenų, kurių negalima apklausti
kaip liudytojų, sąrašą. Nors, pasak
a. a. doc. Rinkevičiaus, „niekas tų ku
nigų ir taip neliesdavo“, šiais laikais
įstatymus įprasta užrašinėti, todėl
gerai, kad naujajame BPK atsirado
tokia nuostata. Kita vertus, reikia pri
pažinti, kad minėtas sąrašas nelabai
išsamus. Jį dar būtų galima pildyti,
įtraukiant gydytojus, psichologus ir
kitus asmenis, kuriuos profesinė etika
verčia neatskleisti tam tikrų paslap
čių. Kai kuriose valstybėse į tokius
sąrašus patenka net ir farmacininkai
bei įvairūs socialiniai darbuotojai, to
dėl pagrindo bijoti, kad asmenų, kurių
negalima apklausti kaip liudytojų, ka
tegorijų pasidarys per daug, Lietuvai
dar tikrai nėra.

Dar viena įdomi naujiena – liudy
tojų priesaika. Manau, kad daugeliui
žmonių įdomu žinoti tokias smulkme
nas, todėl pacituosiu visą jos tekstą:
„Aš, (vardas, pavardė), suvokdamas
sav o žod žių prasm ę ir ats ak om yb ę
už juos, prisiekiu sakyti tik tiesą ir
niekonenutylėti. Tepadeda man Die
vas“. Prisiekti, suprantama, galima
ir be paskutiniojo sakinio. Gaila, kad
nebuvo sukurta kokių nors įspūdin
gesnių ceremonijų. Juk norėtųsi, kaip
ne kartą teko matyti filmuose, padėti
ranką ant Biblijos ir pasižadėti sakyti
„tiesą, tik tiesą ir nieko kita, išskyrus
tiesą“. Jeigu kam nors labai nepatin
ka Biblija, tai galima ranką dėti ant
širdies, kelti į viršų arba sugalvoti
ką nors labai originalaus, pvz., vie
noje rankoje laikyti valstybės herbą,
kitoje – vėliavą. Tačiau panašu, kad
kod eks o aut oriai turėj o daug svar
besnių darbų, todėl daug fantazijos
ir kūrybinių galių priesaikai neskyrė.
Nepaisant to, reikia tikėtis, kad šiokį
tokį psichologinį poveikį liudytojams
ji turės.
Tuo naujų įstatymų apžvalgą norė
čiau ir baigti. Šiaip jau pasikeitimai
į gera. Atsikratėme dar keleto sovie
tinių reliktų, šį kartą baudžiamosios
teisės srityje, ir žengėme dar vieną
žingsnį „Europon“. Aišku, kodeksų
įsigaliojimas – tik pusė darbo, dar lau
kia nemaži pasikeitimai teisėsaugos
institucijose ir savaime suprantama,
kad kur į laik ą bus sum aišt is, kils
visokių nesusipratimų ir nesklandu
mų. Tačiau džiaugtis yra dėl ko, ypač
jeigu prisiminsime, kad tarpukario
Lietuvos teisininkai taip ir nespėjo
par engt i sav ų kod eks ų. Vis ą laik ą
galiojo adaptuoti Rusijos imperijos
Baud žiam as is ir Baud žiam oj o pro
ceso statutai. Kitaip tariant, naujieji
kodeksai, atrodo, yra pirmieji tikrai
lietuviški tokio pobūdžio teisės aktai
(jeigu neskaičiuosime LDK Statutų,
tačiau jų pobūdis buvo kiek kitoks).
Dabar jau galima drąsiai atsisakyti
švęsti tarptautinę darbo žmonių die
ną ir gegužės 1-ąją paskelbti Lietuvos
„baudžiauninkų“ diena.
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Latvija: galas ašaroms?
Egidijus Vareikis

Latviai kartu su estais nutarė būti
atsargūs, referendumą dėl narystės
ES nukeldami į referendumų sekos
pabaigą: tegu pirmiau balsuoja tie,
kurių vilt ys gaut i teig iam ą rez ul
tatą – didesnės, gal tada ir Latvijos
europriešininkai nuleis rankas. Tad
latvių referendumas – rudenį.
Prieš dešimtmetį, pradėję savo kelią
į Europą, latviai dažnai „verkdavo“,
kad Europa – vienintelė latvių viltis...
išlikti. Ne, ne suklestėti, praturtinti
Eur op ą kok iom is nors vertyb ėm is,
bet tiesiog išlikti. Priimkite mus, nes
mums bus visai blogai – taip rašyta
ne viename su Europos integracija
susijusiame dokumente. Dėl savo iš
likimo jokia kita ES kandidatė tokių
nerimo ženklų nereiškė. Net ir mažes
nės tautos rasdavo kokią nors labiau
viliojančią idėją nei tiesiog išlikti.
Latv ij os nac ion al in iai int er es ai
bei pol it in iai tiksl ai tip išk i maž ai
demokratinei valstybei. Tai formali
nepriklausomybė ir šiais laikais svei
kintina liberali demokratinė valdymo
sistema. Dar ekonominis ir socialinis
krašto augimas, kultūrinio identiteto
bei latvių kalbos išsaugojimas, o jau
vėliau – socialinio saugumo bei gero
vės didinimas, Latvijos tarptautinių
pozicijų stiprinimas. Tai irgi iš strate
ginių dokumentų. Jokios ženklesnės
iniciatyvos, jokio politinio avantiū
rizmo, jokios „solo partijos“. Tiesiog
išlikti ir būti kuo nors tipiniu...
Balys Sruoga buvo teisus, kad lat
viai yra keistuoliai ir tragiškai juokin
gi. Tai jie drauge susibūrę dainuoja
kokią neva liaudies dainą, vieną kitą
iš pusantro milijono, esančio latvių
rep ert ua r e (kiekv ien am latv iui po
dainą, vadinasi), tai jie žiauriai ko
voj a prieš ing os e bar ik ad ų pus ės e
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rad ik al iai naik ind am i vien i kit us,
tai manosi esą solidesni už kaimy
nus savo racionalumu ir proto blai
vum u bei drąsiais sprendimais, tai
verk ia, jiems pav yd ėd am i. Bep ig u
kaimynams. Estai visiškai įsigyveno
į savo, kaip jaunesniųjų suomių bro
lių, vaidmenį, lietuviai tapo strategi
niais partneriais lenkų, kuriuos dar
neseniai laikė didžiausiais priešais.
Suomiai ir lenkai dirba savo kaimy
nų naudai, latviams nedirba niekas.
Yra dar tokia Švedija, tačiau mažai
Latviją bemylinti, tiesiog bendrau
janti tik todėl, kad ir Latvijai reikia
kokio nors „vyresniojo brolio“ aname
Baltijos krante. Dėl šios priežasties
Latv ij ai dažnai tamp a naud ing iau
kalbėti apie Baltijos valstybes kaip
tokias, o ne apie Lietuvos, Latvijos
ir Est ij os valst yb es pas kir ai. Anot
Vyriausybės memorandumo dėl vieno
svarbiausių ES dokumentų Agenda
2000: „Latvijos Vyriausybė aiškiai pa
sisako už glaudesnį Baltijos valstybių
bendradarbiavimą, nes glaudesnį ES 
ir Baltijos valstybių, Baltijos valsty
bių tarpusavio bendradarbiavimą bei
integraciją platesniame regioniniame
kontekste reikia suprasti kaip viena
laikius procesus“. Taigi latviai bijo
likti vieni, jei lietuviai su estais kur
nors nueis. Bijo, kad su savo demogra
finėmis ir etninėmis problemomis gali
niekur nespėti, kur nors nepritapti,
likti užmiršti.
Geopolitiškai tai nieko nauja. Lie
tuviai dar gali išaugti iki
vidutinės regiono valsty
bės, Latvija tegali likti
maža valstybėlė, despe
ratiškai besiginanti nuo
buvusio SSRS  valdymo
pasekmių bei ateinančios

neigiamai vertinamos globalizacijos.
Tai, ko bijojo Kazys Pakštas, kalbėda
mas apie Lietuvą, šiandien labai gerai
tinka Latvijai. Ji apsupta tykojančių
negandų, jai sunkiau nei kuriai nors
kaimynei.
Kaip nuo jų apsiginti? Nacionalinio
saugumo koncepcijoje teigiama, jog
nacionalinis Latvijos saugumas – tai
valst yb ės suv er en um o, ter it or in io
vient is um o, kalb os ir nac ion al in io
identiteto, demokratinio režimo, rin
kos ekon om ik os ir žmog aus teis ių,
viešųjų ir individualių interesų sau
goj im as ir gyn im as. Atr odo, niek o
nauja ir tiesiog nieko siektina – tik
bendrų vakarietiškai valstybei kurti
reikiamų prielaidų sąrašas. Bet ar
gali maža šalis išsisukti iš padėties,
vien tik puoselėdama demokratiją,
žmogaus teises ir laisvą rinką? Jei
gu dal yt um e vis as nar ystės NAT O
siekiančias valstybes į turinčias di
deles ar mažas, modernias ir mažiau
modernias kariuomenes, tai Latviją
galima priskirti mažiau modernios ir
mažos kariuomenės grupei. Tokia ka
riuomenė nepakankama, neefektyvi,
ir, reikalui esant, vargu ar padėsianti
išlikti. Politologų teigimu, nors Latvi
ja ir deklaruoja orientaciją į Vakarus,
vis išlieka gana stipri jos gravitacija
ir į Rytus. Tai irgi galima paaiškinti
sovietine patirtimi bei šalies geopo
lit in e pad ėt im i, amž in u nes veik u
radikalizmu ir desperacija. Latvijos
statistika rodo, kad ji vis labiau tre
čia tarp Baltijos valstybių
– čia mažiausios žmonių
pajam os, did žiausi kon
trast ai tarp turt ing ųj ų
ir vargš ų, aukšč iaus ios
kainos, labiausiai išsike
rojusi korupcija.
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sugrįžimai į europą
Latviai – valstiečių tauta. Ne ke
liautojų, prekybininkų ir net ne jū
rininkų, nors geografija gal ir leistų
tok ią gal im yb ę. Ne Latv ij os kaim o
žmonės buvo tie, kurie sukūrė skan
dinavišką Rygos atmosferą. Tai pa
darė patys skandinavai, vokiečiai ir
kit i, prieš kel is šimtm eč ius atr ad ę
šiuos kraštus ir galiausiai parašę jų
istoriją.
Ar buvo kada taip kaip šiandien,
kai tiek daug Latv ij os ter it or ij oj e
gyv en anč ių žmon ių kalb a... latv iš
kai? Latvijos miestai visada kalbėjo
kita nei valstiečių kalba. Ir šiandien
šešiuose iš septynių didžiųjų miestų
daug um a rus ų, o latv ių daug um os
veikiausiai tebūta per trumpą XX a.
tarpukarį. Tradiciškai latviška dvasia
turėtų būti prie to pripratusi. Gal tos
daugumos jai ne taip jau ir reikia...
Ties ą sak ant, šiand ien Latv ij oj e
tarp rus o ir latv io soc ial iai bev eik
nėra jokio skirtumo – jei Estijoje ru
siškai kalbanti bendruomenė gyvena
izoliuotai ir pastebimai prasčiau nei
est ai, Latv ij oj e abi bend ruom en ės
gyvena integruotai. Didelė dalis Lat
vijos ekonomikos ir biznio yra vietinių
rusų rankose, drauge natūraliai su
sijusi ir su didžiąja tėvyne. Latvijos
„rusakalbiai“ ekonomikoje padarė tai,
kas Lietuvoje nelabai pavyko visai
glor ifi k uoj am aj ai ger ų sant yk ių su
Rusija politikai.
Didelė dalis rusų neturi Latvijos
pilietybės, tačiau turi nemažą įtaką
šalies gyvenime... Latvijoje atsirado
„Baltijos ruso“ idėja, idėja tautybės,
kuri skiriasi nuo Rusijos ruso. Bal
tij os rus as – tai rus as-vak ar iet is,
pripažįstantis veikiau mažos Latvijos
nei didelės Rusijos kaip valstybės ver
tybes, norintis prekiauti ir bendrauti
su Vakarais, gerbiantis valstietiškos
Latvijos įstatymus ir papročius. Jis
balsuoja už Latviją ES ir NATO, jis
savitai atlieka tai, ką turėjo padary
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ti Petras Didysis – ateina į Europą
per Latviją, atsinešdamas slavišką
tot or išk ą dvas ią į lėt ą valst iet išk ą
protestantišką latvio – daugiau ug
rofino nei balto – mąstyseną.
Nepriklausomos Latvijos piliečiai
lyg ir išdidūs bei ryžtingi, kuriantys
tautinę valstybę. Tačiau nuo 1991 m.
jie verčiami žengti žingsnį po žingsnio
atgal. 2002 m. teko keisti įstatymus
ir panaikinti reikalavimus visiems,
dirbantiems valstybinėse įstaigose,
laisv ai kalb ėt i latv išk ai. Tai buv o
padaryta prezidentės Vairos Vykės
Freib erg os inic iat yv a, tač iau, kaip
šnek ėt a kul ua r uos e – bend rom is
Rusijos ir ES pastangomis. Latviams
neliko nieko kita kaip sutikti. Gal ES 
ir Rusijos motyvai skyrėsi, bet galuti
nis rezultatas – tas pats. Bet latviams
tai nebūtinai išeis ne į naudą. Lat
viškumas savaip turėtų atsiskleisti
ir ES. Be reikalo verkšlenama. Per
pusę milijono rusiškai kalbančių žmo
nių – Baltijos rusų – ilgainiui taps
savotiškais latviais ir bus priimami
jau kaip visai savi. Nepiliečių pasus
pakeis piliečių identifikavimo korte
lės, gal jie kalbės latviškai, gal ir ne,
pagaliau – koks skirtumas...
Praėjusių metų rudenį įvyko parla
mento rinkimai į vadinamąjį aštun
tąjį seimą. Tarpukario Latvijoje viso
labo tebuvo keturi seimai, vadinasi,
parlamentinio darbo praktikoje anie
laikai jau pralenkti. Naujasis prem
jeras Einaras Repšė turi keistų sa
vybių: kartu ir charizmos, ir proto,
ir keist o užsisp yr im o. Jo suk urt oj i
Nauj oj o laik o part ij a pop ul iar um o
sąrašų viršūnes pasiekė anksčiau nei
buvo oficialiai įkurta. Gal tai iš tiesų
naujas laikas – partija be ideologijos
ir su lyderiu. Bankininkas, kuris žino,
kaip tvarkyti pinigus... Latvijos kelio
part ij a, buv ęs sav it as pos ov iet in ės
Latv ij os simb ol is, iš pol it in io hor i
zonto baigia išnykti, ateina Naujasis

laikas, kažkokia paslaptinga Pirmoji
Partija ir daug nepaaiškinamų daly
kų. O tai jau skamba kaip įspėjimas,
kad demokratija maivosi – nežinia
kaip, bet simptomiškai.
Latviams reikia į NATO, reikia į
Europą, reikia į Skandinaviją. Rei
kia ten, kur jie jau buvo, ir buvo net
labiau nei liet uv iai, kur ie daug iau
priešinosi „taisyklėms“ iš Vakarų, tuo
tarpu latviai jas sėkmingai priėmė.
Viešosios nuomonės apklausos, at
liktos Latvijas Fakti Latvijos Krašto
apsaugos ministerijos užsakymu, duo
menimis, apie 53% gyventojų iš dalies
ar visiškai remia integraciją į NATO,
tačiau maždaug trečdalis visuome
nės – atv irkšč iai nei giam ai žiūr i į
Latvijos siekį tapti NATO nare. Apie
14% apklaustųjų pareiškė apskritai
neturį nuomonės šiuo klausimu. Beje,
etniniai skirtumai akivaizdūs – pozi
tyviai Latvijos siekį tapti NATO nare
vertina apie 70% etninių latvių ir tik
kas treč ias nel atv is, du trečd al iai
Latvijos pilietybę turinčių žmonių ir
28% pilietybės neturinčių.
Kaip pagrindinę paramos integra
cijai priežastį apie 54% nurodė, jog
NATO būtų vienintelė reali galimybė
užt ikr in ti Latv ij os saug um ą. Apie
10% prit ar ė teig in iui, jog „Latv ij a
yra maža valstybė – viena ji negalėtų
apsiginti ir išlikti“. Desperacija? Beje,
keistas dalykas – dalis asmenų, re
miančių Latvijos integraciją į NATO,
tuo pat metu mano, jog tai Latvijai
yra per brangu. Pigiau likti valstie
čiais su pusa nt ro mil ij on o liaud ies
dainų? Tada vėl kas nors ateis, ir vėl
reikės prisitaikyti.
Na, bet NATO jau beveik yra, ES 
ateis. Gal antieuropiečiai nebalsuos.
Gal lietuvių sėkmė savajame referen
dume kaip nors ir latvius „patemps“.
O Europai būtų taip gera turėti nebe
verkiančius latvius, nebesibaiminan
čius dėl savo nenuspėjamo likimo. 
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knygų mugė
Asadauskienė, Nelė ir kt., Istorijos
žodynas, Vilnius: Vaga, 2003, 434 p.
VPU istorikų kolektyvinės kūrybos
padaras – totali įvykių, reiškinių,
sąv okų ir asmenybių makalūzė su
daugybe faktinių ir redakcinių klaidų,
kainuojanti 50 Lt. Iš leidinio sužinome,
ką šonų k. reiškia dzimba dza mab
we ar kokį un-tą baigė Kučma (beje,
Lukašenka straipsniu nepagerbtas).
Apie Bažnyčią ar Šv. Raštą žodynas,
laimė, neinformuoja, nes leidinio te
mų sąraše religijos istorijos, kitaip
negu kino, nėra. Tiesa, aprašomas
Jėzus Kristus – „knygų [!]  ir nekrikš
čioniškų autorių [...] duom enimis,
religinis reformatorius ir naujos reli
gijos kūrėjas“, – nė žodžio apie kilmę,
Mariją, apaštalus, ar pagaliau Prisi
kėlimą. Tad mums geriausiu atveju
telieka tuščias altorius: „krikščionių
religijoje – kunigo maldos vieta ir
mišių auka“...
Pirkti, skaityti ar kitaip vartoti –
nerekomenduotina.
Nerijus Šepetys
Bareiss, Hermann, Kaip tai valgo
ma: 77 išmanymo reikalaujantys pa
tiekalai, iš vokiečių k. vertė Monika
Vosyliūtė, Vilnius: Presvika, 2003, 84 p.
Poligrafine kokybe knyga neprilygs
ta įprastiems kulinarinių receptų (joje
jų ir nėra) „albumams“. Tai etiketo
knyg a. Jos tiksl as – kelt i valg ym o
kultūrą – aktualus savaip. Jo siekti
turėtų knygos ugdoma „aukštuomenė“,
t. y. prabangių restoranų bei rinktinių
valgių mėgėjas. Tūlas juo gali tapti,
be pilnos piniginės dar įgijęs sraigių
ar bulvių, varlių šlaunelių ar raugin
tų kopūstų valgymo „aristokratiškų
manierų“ (pvz., nevalgyti be paliovos).
Groteskiško lėkštumo knygoje apstu.
Tad galima skaityti ir kaip šiuolaikinį
Rabelais „naujojo žmogaus“ vitališko
hedonizmo variantą.
Dalia Zabielaitė
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Beresnevičius, Gintaras, Imperi
jos darymas: Lietuviškos ideologijos
metmenys (Europos Sąjunga ir Li
etuvos geopolitika XXI a. pirmojoje
pusėje), Vilnius: VUL, 2003, 76 p.
Knyga nepalyginti įdomesnė negu at
stumiantis „eurointegracinis“ viršelis.
Juozo Girniaus sumanytas tautinio
charakterio apibūdinimas Vyčio ir
Rūpintojėlio įvaizdžiais čia aktua
lizuotas šiandienėmis realijomis. Aris
totelinės logikos gerbėjas ras per daug
nenuoseklumų ir naratyvo atsišako
jimų tokiai nedidelei knygai,bet vargu
ar ginčys pagrindinę jos tezę: „Mes
turime eiti į Europą be kompleksų“.
Šiaip žmogus tiesiog pagalvos – lietu
viu būti ne taip jau neįdomu.
Pilypas Mikoša
Butėnas, Vladas, Cė Ka: Kelias į
1988-uosius, Vilnius: Gairės, 2003,
352 p., iliustr.
Autorius savo atsiminimus vadina
„gyvais bulvienojais“. Tai tiesa – anie
kompartijos priespaudos laikai dar
gyvi likimuose bei atminty, todėl
knyga patiks ne visiems ir dešinėje,
ir kairėje. Bet pradedi skaityti – ir
įsitrauki. Rašytojo nostalgija praeičiai
ne tokia didelė, kad pasakojimą
apgaubtų rožinės idilės šydu, o taik
lios žmonių ar įvykių charakteristi
kos bei slaptas noras krimstelti kai
kuriems personažams suteikia kny
gai intrigos.
Vytautas Ališauskas
Graves, Robert, Aš, Klaudijus, iš
anglų k. vertė Jolita Adomėnienė, Vil
nius: Alma littera, 2003, 488 p. (ser.
Dvidešimto amžiaus aukso fondas)
Istorinis romanas (pasirodęs 1934 m.),
tariama Tiberijaus Klaudijaus (10 m.
pr. Kr. – 54 m. po Kr.), romėnų impe
ratoriaus, autobiografija. Knygos

autorius, žinomas poetas ir filologas
klasikas, čia ne tik sužibėjo istorinių
realijų išmanymu, bet ir sukūrė pa
sakotojo portretą: Klaudijus, silpnos
sveikatos (netinkamas karybai), rū
muose visų laikomas kvailiu, impera
toriškosios giminės atstovas ne tik
išlieka gyvas Augusto, Tiberijaus ir
Kaligulos valdymo, intrigų ir žudynių
laikotarpiu, bet tampa istoriku, atvi
rai ir šmaikščiai pasakojančiu apie
Imperijos šlovės ir pakrikimo amžių.
Tikėkimės lietuviškai pasirodysiant
romano tęsinį „Klaudijus ir Mesalina“
(1935), pasakojantį apie Klaudijaus
valdymo metus.
Saulius Drazdauskas
Habermas, Jürgen, Modernybės
filos ofinis diskurs as, iš vokiečių k.
vertė Alfonsas Tekorius, Vilnius: Alma
littera / ALK, 2002, 429 p.
Mod ern yb ė (pirm iaus ia – Kant o
asmenyje) įsteigė sunkiai įveikiamas
priešpriešas tarp dvasios ir gamtos,
teorijos ir praktikos, subjektyvumo
ir objektyvumo, transcendentalumo ir
empiriškumo. Tai suvokusi ji ieškojo
sutaikomosios galios, viltis dėdama
į meną, estetiką, darbo principą, in
strumentinį protą, kol visų ankstesnių
sav o paieškų prasm ę gal ut in ai su
vokė aptikusi komunikatyvųjį protą
(Habermaso asmenyje). Habermasas
užmoka savą supaprastinimo kainą
už pasakojimo sklandumą: transcen
dentalumą (kartu ir protą) neleistinai
tapatina su subjektyvumu, pragma
tizmą iškelia kaip svarbiausią proto
veiklą pateisinantį ramstį. Lietuvių
skaitytojui, nemačiusiam „Komuni
katyvios veiklos teorijos“, knyga bus
sunkiai įkandama.
Nerija Putinaitė
Hrabal, Bohumil, Pernelyg triukš
minga vienatvė, sudarė ir iš čekų k.
vert ė Vyt aut as Vis ock as, Viln ius:
Strofa, 2003, 303 p.
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knygų mugė
Pirmąkart lietuviškai išleista gar
saus čekų prozininko kūrybos rinktinė.
Hrabalas socializmo laikais turėjo di
sidento reputaciją, dauguma vėlyvųjų
jo apsakymų pirmiausia pasirodydavo
savilaidoje, pagal apysaką „Ypatingai
∨
sekami traukiniai“ pastatytas Jir i
Menzelio filmas 1967 m. apdovano
tas „Oskaru“. Čekai visada garsėjo
tragikomiška išmintim, pasakojama
alinėje. Čia, „triukšmingoje vienatvė
je“, bendraujama su draugais, prisime
nama nerami ir sykiu idiliška jaunystė
prieškario provincijoje, iš vienos isto
rijos į kitą migruojatie patys veikėjai,
turintys tikroviškų bruožų, mat auto
rius pasakoja pirmiausia apie artimus
giminaičius, nesibaimindamas savo
liūdnoka ironija įžeisti jų atminimą.
Neįtikėtini nutikimai susipina su pra
manytais, praeities ūkuose pasilikę
„mažieji“ žmonės, jokiais žygdarbiais
nepagarsėję „ketvirtojo luomo“ atsto
vai (tramvajaus vair uotoj as, buv ęs
jūreivis, mėsininkė) atgyja smuklės
pokalbiuose. Kartu tai žaisminga ir
moderni proza,parašyta ekspresyvia
kalba, vengiant bet kokių klišėmis
virtusių poetizmų.
Manfredas Žvirgždas
Ilgūnas, Gediminas, Steponas
Kairys, Vilnius: Vaga, 2002, 454 p.
Solidžios apimties ir formato, dailiai
apipavidalinta ir iliustruota, beveik
Jokūbo Benečio stiliumi parašyta
knyga apie vieną žymiausių tarpuka
rio Lietuvos kairiojo sparno politikų,
tuometinės lietuvių socialdemokrati
jos sielą, atsiprašau, kūną – Steponą
Kairį. Kaip paskutiniame „Pabaigos
žodžio“ sakinyje teigia pats Ilgūnas:
„Ši knyga – pastangos nušluostyti
Laiko dulkes nuo Kairio atminimo“.
Netenka abejoti, kad knygos autoriui
su šiuo didžiuliu uždaviniu pavyko
susidoroti. Tik kažin, ar beveik visai
užmiršus istoriografiją ir jai būdingą
kriticizmą, studentai galės pasakyti:
Give us books give us wings? Tačiau

dėl to sielotis labai neverta, nes greta
Aničo Vileišių serijos ir Skiriaus kū
rinio apie diplomatą ir visuomenininką
Bronių Kazį Balutį šis leidinys kiekvi
enoje knygų lentynoje, regis, atrodys
savo vietoje ir nepriekaištingai.

„sušalusios arklienos ir kraujo viralo“
skonį. Dar kartą įsitikini, kad po ant
kapine istorijos didybe slypi dūžtantys
žmonių likimai.

Algimantas Kasparavičius

Staniulis, Tomas, Herbas ir varlės,
romanas, Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2003, 223 p.

Mockus, Antanas, Broliai Juškos:
Lietuvių liaudies dainų rinkėjai ir lei
dėjai, par. Stasys Skrodenis, Vilnius:
Tyto alba, 2003, 280 p., 1500 egz.
Šiuo leidiniu grąžinama sena skola
tautosakininkui ir pedagogui Anta
nui Mockui (1918–1995). Disertacijos
(1956) pagrindu parengtas ir perrašy
tas leidinys, turėjęs seniai būti išleis
tas, tačiau ir dabar pravartus tauto
sakininkams ir kultūros istorikams.
Knyga nepasirodė laiku veikiausiai
dėl to, kad autorius drįso nepaisyti
Korsako valdomo Lietuvių kalbos ir
lit er at ūr os inst itut o „tvark os“, pa
rodė „organizacinį savarankiškumą“
ir 1958 m. buv o atl eist as iš darb o.
Gerai sutvarkyta ir išleista knyga,
deja, trūksta Mockaus bibliografijos,
atskiros Juškų tautosakinių leidinių
bibliografijos, minimų dainų indek
so ir asmenvardžių bei vietovardžių
rodyklių.
Mikas Vaicekauskas
Napoleono armijos seržanto Burgo
nės atsiminimai, iš prancūzų k. vertė
Vita Malinauskienė, Vilnius: Žara,
2002, 238 p., iliustr.
Pėstininkų gvardijos seržanto at
siminimai apie Napoleono didžiosios
arm ij os trag ed ij ą Rus ij os tyr uos e,
kuriuos galima skaityti ir kaip įtam
pos kupiną nuotykių romaną, ir kaip
išk alb ingą istorijos šaltinį. Knygai
žaismingo žavesio suteikia autoriaus
iron išk i pas teb ėjim ai, sodr ūs ben
draž yg ių port ret ai, miest ų vaizd ai
ir gamtos aprašymai, kurie vietomis
tokie įtaigūs, kad, regis, gali pajusti

Eligijus Raila

Kaip būdinga dažnam jauno auto
riaus romanui, ir šiame kalba sukasi
„apie žmogaus ieškojimus ir prara
dimus“, ir sukasi pirmiausia į nega
tyvią pusę: atmetamos praturtėjusių
„buržua“ taisyklės ir nuostatos, tačiau
savų nepasiūloma. Iš po romanisto
plunksnos liejasi ekspresyvūs ir mo
dernūs žodžiai, žaidžiama „pradžios“ ir
kūrybos mitologija, tačiau tai negelbsti
– romano kompozicija atrodo mechaniš
ka, pasakojimo posūkiai – išvaikštinėti,
o herojų charakteriai blankoki.
Rima Malickaitė
Tyszkiewicz: Fotografijų albumas
/ Photographies, įvadinį žodį parašė
Saulius Žukas, į prancūzų k. vertė
Irmina Kovalčikienė, Vilnius: Baltos
lankos, 2002, 108 p., 85 fotogr.
Pirmoji albumo fotografija – be pa
vadinimo, paskutinioji – be datos. Kas
gi tas herojus, neturintis nei vardo,
nei gyvenimo – Lietuvos valstiečiai,
žmonių likimai, metų laikai ar visaga
lis laikas? Ar tik herojumi nebus pats
grafas Benedyktas Henrykas Tyszkie
wiczius, nematoma ranka subtiliai
surežisavęs visas mizanscenas, rū
pestingai sukarpęs į atskirus epizodus
ir brolių Lumičre priešaušryje tapęs
Lietuvos „nejudamo kinematografo“
pradininku? Tik pirmasis šio „kine
matografo“ kritikas ir įvadinio žodžio
autorius Saulius Žukas galėjo atidžiau
pasidomėti, kur yra toji „tolokai nuo
šiandieninės Lietuvos sienų“ esanti
Viala – pagrindinė veiksmo vieta.
Eligijus Raila

Aptariamas knygas parūpina „Akademinė knyga“ (Universiteto g. 4, Vilnius)
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Radvilos gaidys
Iš ciklo „Vilniaus padavimai“
Palemonas Dračiula

Anais laikais Vilniuje priešais Šv. Jono
bažnyčią stovėjo Radvilų rūmai. Rad
vilos atskilo nuo Katalikų Bažnyčios,
pasekė Kalvinu ir tapo uoliaisjo šali
ninkais. Ypač pasižymėjęs kovoje su
katalikų tikyba Mikalojus Radvila,
pram int as Juod uoj u, Viln iaus vai
vada. Persekiojęs katalikus, šmeižęs
kunigus, niekinęs bažnyčias, užpul
dinėdavęs gedulingas eisenas ir net,
norėdamas Šv. Jon o bažn yčią išn ie
kint i, įsak ęs ties jos sien om is verst i
krūvas mėšlo, o prieš didžiąsias duris
pas tat yt i kart uv es.
Sav o rūm uos e įtais ė kirc hę, ku
rioje buv o laik om os kalv in istų pa
mald os.
Kartą Didįjį Penktadienį, kai visi
katalikai sausai pasninkavo, mari
nosi ir susirinkę Šv. Jono bažnyčioje
prie Kristaus karsto karštai meldėsi,
Radvilos gretimuose rūmuose kėlė di
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džiulę puotą, sukvietę daugybę svečių
ir negalėję atsigėrėti virėjo sumanu
bendratikių.
mu, ir gyrę jo kulinarinius gabumus.
Vynas ir medus upėmis tekėjęs, sta
Vyriausias vaivados sūnus, taip pat
lai linkę nuo įvairiausios mėsos ir kitų
Mikalojus Radvila, didžiuodamasis
skanėstų. Pliauškimams, juokams ir
turįs tokį nepaprastą virėją, gaidžiui
dainuškoms galo nebuvę, net rūmų
sušukęs:
sienos skambėjusios nuo jų, o šeimi
– Sveikinam tave, geradėjau! Matyt,
ninkai ir svečiai pilvais trū
kad nesi katalikas nė popieži
kę, pasakodami įvairiausių
ninkas, kad Didįjį Penktadienį
juokų apie Katalikų Bažnyčios
atsidūrei ant Radvilų stalo!
apeigas ir jų dvasininkus, apie
Vos spėjus ištarti tuos žo
pasninkus ir maldas.
džius, gaidys sujudėjęs pus
Tarnai įnešę sidabriniuose
dubeny, atsistojęs, suplasnojęs  
dubenyse keptą paukštieną.
sparnais, pakėlęs galvą ir visa
Buvę kurtinių, fazanų, povas
gerklesurikęs:
su išskėsta, įvairiausiomis
– Ku-ka-rie-ku-ū!..
spalvomis mirgančia uode
Svečiai be galo persigandę.
ga ir keptas gaidys, bet taip
Šok ę nuo stal o prie dur ų ir
meniškai plunksnomis išda
kūrę, kur kas galėjęs.
bintas, kad atrodė lyg gyvas
Taip Liet uv os kalv in istai
būt ų. Sveč iai sut ik ę gaid į
išnešiojo po pasaulį paukščių
su did žiaus iu džiaugsm u
gripo virusą.
Iš tiesų... juokinga...
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