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Laiškas redaktoriui

AušraVaišvilaitė

Mie las Re dak to riau,

Visdargyvenupraėjusioreferendumonuotaikomis.Nežiniabaigėsi,ogal
prasidėjo?Atėjolaikasimtisatsakomybėsužtai,kasdarosiEuropoje.Gana
prisiverkšlenomeįsavožaizdasužsižiūrėję,birbynesbirbindami.Dabarir
Europa–mūsųdaržasirmūsųpupos.Nors,tiesąsakant,jauseniaitųmūsų
„pupų“derliuspriklausonuotarptautiniųorų.
Referendumorezultatųlaukimaspriminėsportovaržybas,kuriosvyksta

„taškasįtašką“.Paaiškėjo,kadKaunastomisdienomislabiausirgoužna
rystęESneiuž„Žalgirį“.Referendumorezultataibuvosvarbesniirmano
šeimai.Sūnus,šiąvasarąbaigiantisbakalaurostudijas,savoateitį„pririšo“
priereferendumo.Atvirkščiaivisomseuroentuziastųireuroskeptikųprog
nozėmsapieprotųnutekėjimą,jisbuvonusprendęsliktiLietuvoje,jeirefe
rendumaslaimės,irišvyktiįVakaruslaimėsieškoti,jeine.Oirmannetas
pat,kokiojeprovincijojegyventi–Vilniaus,LietuvosarEuroposSąjungos.
Surezultataisatėjotikrumojausmas.PatikimaiįtvirtinomesienąRytuose,
kuriąpagaliaugalsuprasirRusija;simboliška,kadjaukitądienąpasirašiusi
readmisijossutartįsuLietuva.
KadEuroposSąjungojemumsnegresiaasimiliacija,akivaizdu.Vienmano

miestegyvenakeliosgentysir„nėprokur“nematytijųsusiliejimo.Josnet
statosiskirtinguspaminklus.Štaibuvusiosekapinėse,dabarparke,prie
Vytautoprospektostovidukryžiai1941m.Birželiosukilimodalyviams.
VienasmonumentalusAntinio(sūnaus),tikraipavykęsdarbas,kitas–kuk
lusmedinis,papuoštasdirbtinėmisgėlėmisiršildomasdažnaičiadegančių
žvakelių.Penktadienįpakeliuiįnamusketinaupriekurionorspaliktigė
lių.Jas,praradusilaikonuovoką,buvaunusinešusiįdarbą,nesumojusi,
kadvisąsavaitgalįįjasspoksotųtikdulkinosmonitorių(vaizduoklių)akys.
Gėliųtaipirnepalikau,nesnetolieselaikąžudėtrečiosgentiesjaunikliaiir
saugiaumanpasirodėeitiprospektu.Pastarojigentisbaigiaįsikurtiirpa
čiamemiestocentre.JaubalandįjietrynėsiLaisvėsalėjoje,MerkurijausMe
dia,įgavusios„taško“statusą,prieigose,kaituometuvosužkeliųžingsnių,
Vienybėsaikštėje,„KaunasJazz“svingavoESsimbolika,atrodžiusiasava
kaiptrispalvės.
Referendumasprikišamaiparodė,kadturimeišmoktivisų„genčių“kalbą,

jognebeužtenkasusikalbėjimovienbuitiniulygmeniu.„Kurvešiįžūlumas,
tennėravietosironijai“(Chestertonas).Ypačkailaikasspaudžia.Jiemsmū
sųkalbąišmoktisunkiau,sunkiauirrastitammotyvaciją.Savopavyzdžio
jėganetikiu.Išbandžiaunamieplaudamaindus.Metaieina,onamiškiaituo
pavyzdžiuneseka.Reikalautiatsakomybės?Neveiksminga.Atsakomybėyra
jausmas,įkyruslygsąžinė.Irkaipmeilėnepasiduodakitųreikalavimams.
Būna,maneaplankantipuikybėdiktuoja:„nemėtykiteperlųkiaulėms“,bet

šįkartatrodo,kadbrangiausiąsvečiąšeriuavižomis.Užuotkalbėjusiapie
žvaigždes,kalbuapiešiukšles,pražydusiasalėjojevietojegėlių.Nesčiajau
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viskasleista.Praėjusioskadencijosmiestotarybanusivalėkojasį„Sveikomiesto“projektą.Ogeltonos
ESžvaigždutėskabėjoaukštaiantstulpųirblukotikrainenuopraeiviųžvilgsnių.Rašau,nesskauda.
Išėjusiišdarbokartaissusivokiubesidairantižaliųuniformų.Maniau,būsiususigavusiparanoją,bet
poto,kaiišgirdauapieLaisvėsalėjojeįpilvąperšautąaštuoniolikmetį,supratau–diagnozėneta.
Ikireferendumoblaškiausioptimizmo–pesimizmobangose.Tanedidelėaplinka,kuriojesukuosi,

labaivienalytėirbetkoksžingsnelisįšoną,kadirįturgelįpriestoties,sukeldavopaniką.KitaLietuva
–tokiepa tys sau žmo nės.Jiepasitikisavimiirnepasitikikitais,jienebijopareikštikategorišką„ne“
ir„mesjiemsparodysim“.Tiems,kuriemsjieparodys,turbūtpriklausiauiraš(prisiminiau–Raudo
niejikhmerainaikindavovisus,nešiojančiusakinius).TaiŠustauskoelektoratas.Jiebandopririšti
laikąprieerdvės,mes–erdvęprielaiko.Beto,nebuvopranašųirpranašysčių.Nebuvopranašiškų
ženklų.PerTVmačiauvosvienąekstrasensą,kurisgyrėsižinantisbalsavimobaigtį,betkadangijam
pačiam,atseit,taineįdomu,taiirkitiemsnesakė.Likuskeliomssąvaitėms,kolega–labaiužimtas
„kompiuterastas“–skundėsi,kadniekasjoneagituojastotiįES.Jisbuvopersidirbęsirpiktas.Jis
žinojo,kiekpinigųvaldžiabuvopaskyrusiagitacijai,betneturėdamaslaikoTVarspaudai,nieko
užtuospinigusnegavo.JisbuvoužEuroposSąjungąirjeibūtųradęspaštodėžutėjenorslapelįar
kalendorėlįsužvaigždučiųvėriniu,būtųnebepykęs.Keistitieinformacijoskeliai.Jeijossiųstuvai
(skleidėjai)prognozuojami,taiimtuvaiveikianenuspėjamai.TaspatskolegaburnojoantLandsbergio
(įprasta),kadšispiketuojaprieBaltarusijosambasadosužuot,būdamasSeimopirmininku(nesu
prantama,„atėjoLandsbergisvisiemslaikams“?),pasirūpinęstinkamaagitacija.
Manostudijųdraugė,gyvenantiKaunopakraštyje,sakėpagalvosianti,arbalsuoti„už“,nesnežinia,

kaipbus„tamžemdirbiui“.Omane–miesčionę,klausantiskarjerosžemdirbioRamonokalbų,„tas
žemdirbys“baugino.Nedaugtrūko,kadimtumėmjuogąsdintivaikus.Atrodė,kadjisneturiTėvy
nės,tikkarves,runkeliusiržemę,kuriosprašoneleistijamgeraiparduoti(nepirkti).Lygirišeitų,
kaddraugėužmanegeresnė.Jairūpėjoneviensavivaikai,betir(ogaltik)„tasžemdirbys“.Ašjai
irginerūpėjau.Todėlįsiskaudinauirnesumojusi,kąprotingapasakyti,tepratariau,kadįstojusįES
sukišvisusįgyvuliniusvagonusirišvešįŠvediją,ojeikolūkiečiaineužblokuoskelių,taitiekmes
Lietuvąirtematysim.
Mane,kaippatriotiškiausiomiestogyventoją,neraminopasikeitęsagitacijosturinys.Nuomūsų

kelioįESpradžiosvyravovalstybėssaugumomotyvacija,olikuskeliemsmėnesiamsikilemtingo
visaliaudinioapsisprendimo,tamotyvacijabuvoradikaliaiatidėtaįšalįirgriebtasivienekonominių
motyvų,implikuojančiųindividualizuotąangažavimąsi.Tailėmėkeletassvariųpriežasčių.Viena
jų–pakvietimasįNATO.GražiaiatrodėtiesioginėjeTVtransliacijojeiškilusseptyniųnaujųnarių
priėmimoįNATOsutartiesratifikavimasJAVSenate.TuotarpukaikuriosESnarės,atradusios
bendrųinteresųsuRusija,Irakokarofoneatrodėgananepatikimai.DidžiuojubroliujautęsisChi
racasvėliaunedrįsoiškištinosiesįLenkijosgatves.Visataipolitika,opomūsųprezidentorinkimų
nelikoabejonių,kadmieliLietuvosžmonėsdažniauvadovaujasiemocijomisneiprotu.Betužkei
kimasbuvorastas.„Dėlvaikų,dėlanūkų“,–kartojoveikvisižurnalistųpakalbintieji.Opaskutinę
oficialiosagitacijosuž/priešstojimąįESdienąLietuvosradijasnesiliaujančiukalbųapieESsrautu
pilnai„įkrovė“eterį.Kaivienarūšėsinformacijostiekdaug,jiimaveiktiemocijas.
Mąstydamaapieįformintąvalstybę,visnuklystuįdėkingumą.Kuriopasigendutieksavyje,tiek

kituose.DėkingumoDievui,tėvams,tiems,„kuriemsnevistiek“.Dėkingumoirtiems,kuriereferen
dumolipdukuslygordinusužsikabinęalkūnėmisstumdėsiprieskalbimomiltelių.TikAstaSkais
girytėLiauškienėišParyžiauspriminė,jogkeliasįEuropąpradėtasgrįstiSąjūdžiolaikais.Bettų,
kurieklojopamatustuomet,atrodė,neišbrendamojepelkėje,gegužės11d.LTVstudijojenebuvo.
Neišmoktosdėkingumopamokos.Kadjųreikia,matau,stebėdamasavokartą,kuriąužmiršotėvaito
išmokyti.Jiepatysaugonedėkingaislaikaisirmustokiais(abiprasmės)augino.Galreiktųbentpo
vienąpamokąpermetusetikospamokose?Kaddėkingumasnebūtųnaštaarskola,kadišmoktumėm
džiaugtis,turėdamikamiružkądėkoti.Opati,nemokėdamabūtidėkinga,sakau–esuskolingavi
siems,kuriekalbino,rašė,dainavoirjudinovangius,piktusbeiįtariusmielusLietuvosžmones.

Kaunas
20030512
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die No raš tis

S.RenataDaivaVanagaitė

2003 m. balandžio 1 d.Kraunammalkas.Mediskve
pia.Skleidžiakažkokiąpirmykštęšilumą.Pečiujugnis
spragsi,plepa.Užtraukiamsenovinęgiesmę...Kokie
gražūstampažmonėsirdaiktai,kaiįjuosžvelgigie
dodamas.Kieknedaugtereikiadžiaugsmui.
Dabar–100gprisiminimų–pamastymųdžiaugsmo
tema...IkiausųlaimingasPajūraliotėvasJuozapas
OFM.Šaldytuve–pusgabalisnetyčiasudžiūvusiosūrio.
Obuoliai.„Valgykit,vaikeliai...“Arbakaipanąsykdar
vasarąįgriuvompurvini,basi,sulazdomįkun.Romu
aldoVėlavičiaus(tiesa,labaipunktualaus)kleboniją
Klaipėdoje.Buvompasodintiužstalo.Baltastaltiesėir
suodiniveidai...Pasijutomkaipaborigenai,pasiklydę
amžiuose.Tiesa,taibuvo„Mėnulioėjikų“žygisskersai,
atsiprašau,išilgaiLietuvospajūrio.Akmenys.Gintarai.
Nudaužytoskojos.Būtingėsvamzdžiai.Juodkrantės
šernai...Smėlisdantyse.Pamariodainos.Giesmės.
DauniukoJuozapėlioakys,padžiautosįeinančiągulti
saulę.„Ieškokitanepojūčių.IeškokitaDievo“,–kažkada
pasakėvienažemaitė(ne,neta,kuribuvoant„vieno
lito“).Vistieknemanau,kadKūrėjassuklydotverdamas
pojūčius.KeliąįJį.Nesutinkuirsušiamintim:„pri
siminimaiyratam,kadjuosužmirštume“(taipradau
parašytavienojeprotingojeknygoje).

Balandžio 2 d.Einu į internatą.Jauatbėga.Tuoj
miniaapsups.Pargriaus...O,kaipjiešlovina...Akys
užmerktos,balsaipaleisti...(gitarosnesigirdi).Vienas
berniukassuDaunosindromuprilekia,atlaužiapusę
savoduonosgabalėlioirpaduoda.Šikriaukšlė–ska
nesnėužpienišką„Princąsunesmulkintais...“Jierėkia
savogyvenimais,kadnedisertacijos.Nestraipsniai.Ne
pinigai...Kituryralaimė.Kiturgyvenimas.Džiaugs
mas.KaipViliusOrvydassakė:„Švarumasgyventi
yra...“Aišku,sukakus18metų,šiejaunuoliaieisįpen
sionatus,gatves...kalėjimus.Tačiau,kaipsakovienas
benamisPetras,„vistiekašnegaliunesidžiaugt:juk
Dievasmanemyli.Įsivaizduoji?“
Niekamnereikalingiejimumsreikalingiausi.
Dievasmumsatidarolangus.Omesįsitaisomlangines.
Arbagrotas.O,kadkasparašytųbestselerį(atleiskit,
lituanistai)apieDievoiržmogausžaidimąslėpynių...
BūtųdaugiauneiHomero„Odisėja“.

Balandžio 3 d.Petrašiūnųnakvynėsnamai.Pavargę
gyvenimai.O,kaipnorėtųirjųdūšiosbūtlaimingos.
Anoniminiųalkoholikųmaldosgrupė:atverstasŠv.
Raštas.Atverstigyvenimai.Jautiestoksmažasprieš
tokiusdideliusžmones.Valiosmilžinus.ŠtaidaroDie
vasžmoguje.Jisduodakopėčias.Omespinamevirves.
Nusibrozdinamdelnusjomisropšdamiesi...Irgalopnu
krentam.Gerai,kadparašyta:„nešiostavejie(angelai)
antrankų,kadkartaiskojosįakmenisneužsigautum“
(Ps 90).KastėramotinosmeilėpriešDievorūpestėlį?
Jopakanka.Niekonebereikia.„Neidaiktelių,neino
rųdidelių“,–kaipsakoVaidasišKretingos.Kasjis,
–vienasDievassusavopatarėjaisarchangelaisžino:
elgeta,šventasis,laimingasirbegalolaisvas(galtai
sinonimai)žmogus.
 
Balandžio 4 d. 100gfilosofijos.Manęsdarnebuvo.
Pasaulisėjosenavaga.Manęsnebebusjau,–jiseis
irtoliau.Žmogus–josekscelencija–žemėsdulkė.Sis 
me mor oc ca sus so lo ca den te tui(sauleileidžiantispri
simink,kadirtavojinusileis).Mumsskirtaslaikas.Ir
vieta.Esamepaskolintivienikitiems.Kolbuspalinkėta
„amžinoatilsio“.Menu,kaipGabrielėBossisrašė:„Kaip
išmoktgerainumirt?Reikiadažnaidarytgeneralines
repeticijas“...Irkątujaipadarysi?Kaipnenusišypso
si?Nesustosiplovęsgrindis,viręskošę?Neatsipeikėsi.
Kaipnesustosi,kadpažadintumsavodūšiągyvenimui.
„Stipriam“gyvenimui...

Balandžio 5 d.Protraukiniolangus–trobos.Jųlan
guos–senolės.Tokios,kaipVytautoMačernio.Tikros
gabijos.Saugoirskleidžianamųšilumą.Tokiąstiprią,
kadpajuntijąprosandariustraukiniolangus.
Sausiai,Baltamiškė.NereikiaNovosibirsko,nėKa
zanės...
Amžinybėjnorėčiauskriet irskriettraukinukupro
Rojausmiškus...
Pagaliaunamai.Savasmiškas.Savasbunkeris.Pažais
lis.Atsidarykit,senovinėsdurys...

Balandžio 6 d.Šeštadienis.Pirštiniųlopymometas.
Menu,kaipkadaisekapucinaslenkaitisperskaitėEvan
geliją:„Nesiūkitenaujoliopoantsenovynamaušio“...
Lopom,klijuojamirsavogyvenimus.Tikrus„vyna

Dienoraštis
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maušius“.Išžmonių,veiklų,pomėgių.„Viskas,prieko
prisiliečiu,turitaptimalda“(ThomasMerton)...

Balandžio 7 d.Sekmadienis.„Neitavotarnas,neitar
naitė,neigyvūnasneturidirbti“(NT).Neitųkojinių
lopyti.Košėsvirti.Dienoraščiorašyti.
SavaitėsUogienėsDiena.Dirbtigalimatikdanti
mis...

Balandžio 8 d.Kurgeometrinisvidurkistarplaiko
iramžinybės?„Kamskambinavarpai?“Tau.Kadatsi
mintum,jogirpuododangtyjereikieškotiDievoVeido.
Ora et la bo ra.Visa,kasmanegaubia–Dievoženklai.
Jisnesugalvojokitoskalbos,kaippaukščio„nemoka
mikoncertai“(pasakViliausOrvydo),saulėskarštis...
„Leiskmanišmoktipamokas,kuriaspaslėpeikiekvie
namelape“,–prašomaindėnųmaldoj.Arba:„Paprašiau
bambukomedįpapasakotmanapieDievą.Irjispražydo“
(išjaponųpoezijos).Mesneturimkąvienaskitamduoti.
Taiduodamžodžius.Okąmylim,dovanojamtylą.Koks
vidurkistarpkalbosirtylos?

Balandžio 9 d.Kodėltoksliūdnaspasaulis?Močiutė,
elgetaujantipo„Valstybėsturtofondo“langais.Eilėprie
nakvynėsnamųdurų.Tikamžinybėjsuprasim,jogkiek
vienaminutė–geriausiaišgalimųpasirinkimų.

Balandžio 11 d.Žiūriuprolangąįbesibraunančias
inkilėlinvarnas...PatsDievaskovojaužmanobūvį.
Tikašnemokudėkoti.Žavėtis...„O,kadbūčiautoks
giedras,kaiptiemedžiaišaltąrudensrytą“(išjaponų
poezijos).

Balandžio 13 d.Gyvenimas–drobė.Mumsduotadaug
dažų.Betlabiausiaimėgstambaltąirjuodąspalvą.Ypač
kaižvelgiamįpasaulį.Įžmogų.Saulėmumsirgi–tik
karštaarbapasislėpusiuždebesų...Mėgstubūdvar
džius.Ypačkasdienybėje.

Balandžio 15 d.Bokšte.Įsivaizduoju:atsirėmęsįpa
langęstoviViešpats.Žiūriįmane.Joakys–išsaulės,
vandenų,dangaus,miškų.Liūdnosdėlto,kogalėdama
nepadariau.Kartupilnospasitikėjimo.Savaitėsdarbų
planas:tvarkysiuširdiesnamus.Išnešiugriozdus.Už
tiesiubaltąstaltiesę.Atidarysiulangus,kadįeitųrytinė
vėsa...Įpilkasgatvesžvelgsiuamžinybėsžvilgsniu.Kur
vertingatikMeilė...

Balandžio 16 d.„Milijonaigėlių,žvaigždžių,žmonių,
angelų...tiktruputįatspindi,kasyraDievas(Juozas
Zdebskis).Ohooooo...suKuoturimreikalą...

Balandžio 17 d.YraLietuvojypatingųvietų.Pakutuvė
nai.Šarnelė.Kretinga.Pažaislis.Kiekčia,Pažaisly,per
visąistorijąnuokamalduliųlaikųmaldos,gyvenimų...
Apgriuvusiossienos.Gyvenimoaukąpriglaudžiančios.
Nuoseno.Irtasmiškas.IrMons Pa cis sakokažką,ko
šiandienžmogusjaunesupranti.

Balandžio 18 d.Ačiūužpietųvėją,kuriuoTumane
paglostai.Sprogstančiasšakelestartumnedrąsiaita
riamusžodžius.Užkiekvienąžmonijosžmogų.

Balandžio 20 d.„Graudūsverksmai,pasdarykit,šir
dismūsųsukratykit...“Gavėnia.Gaivėti,gaivintis...
Gaylis–baltas,šviesus(prūsųk.).

Balandžio 21 d.Gėlė.Dieve,koksTupokštininkas.Tu
tikraineturikąveikti.VisasTavolaisvalaikis–kalbinti
žmogų...Šigėlėišaugobežemės.Bevandens.Radau
ją–nulūžusią,–sausomšaknytėmiržaliaislapeliais.
Dabarji–palangėskaralienė...Žemėstraukosjėga.
Sunkiojėga.Trintiesjėga...Žolėsjėga.

Balandžio 22 d.„Jausaulelėvėlatkopdamabudina
svietą.“Viskaspasaulyišauga,pražystairnunyksta.
Irtulpės.Irsvogūnai.Paukščiai.Žvėrys...

Balandžio 23 d.Bokšte.Ruošiamvietą„Rafaeliui“.
Puodynės,skardinės,liktarnos,kopėčios–molbertai.Po
geromėnesiočiabusbūnama,piešiama,bendraujama.
Turbūtdidžiausiadovanagyvenime–žmonės.Esame
paskolintivienikitiems.Kadbūtumepakeltiparklupę
irkituspakeltumėm.Na,gerai,ganasvajot.Laukia
skudurai,kibirai,nuobodžiaujabokštodulkės.

Balandžio 24 d.Ekskursijųdiena.Buvogrupė iš
Rusijos.Įdomūsyrakeliaujantysžmonės:berods,ne
nurimsjųdūšia,kolneprieisžemėskrašto,tekančios
saulėsvartųarbaBetliejaus,kaipanuosykTrysKa
raliai.Kiti–išLietuvos:Mažeikių,Vilniaus...Kokie
jautrūsdvasiaiyražmonės:„ateidamimesgriaunam
tąTyląsavošurmuliu,batųkaukšėjimų“,–sakoviena
moteriškė...

Balandžio 25 d.„SISMEMOROCCASUSSOLECA
DENTETUI“–„Saulei leidžiantisprisimink,kadir
tavojinusileis“(įrašaspriePažaisliosaulėslaikrodžio).
Šiandiensodinambulves.
Lygiaitaippatpriešpusętūkstantmečiočiadirboir
meldėskamalduliai.Jaupokitošimtmečiočiabuskiti.
MūsųlaivaijaubusUoste.

dieNoraštis
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in memoriam

Balandžio26d.,eidamas96uosius,JAVmirėprel.
JuozasPrunskis–žurnalistas,redaktoriusirspaudos
organizatorius,ateitininkasbeididiskrikščioniškos
spaudosrėmėjas.JisgimėŽvilbučiųk.(Zarasųraj.),
mokėsiUtenosprogimnazijojeirRokiškiogimnazijo
je,1927–1932m.Kaunokunigųseminarijojeirbuvo
įšventintaskunigu.1934–1936m.
VDUstudijavoteisę.1940m.sovie
tųsaugumosekamaspasitraukėiš
LietuvosįJAV.1945m.Vašingtono
katalikųuniversiteteapgynėbažny
tinėsteisėsdoktoratą.
Nuo1929m.bendradarbiavo„Pa

nevėžiobalse“,„Ryte“,„Skautųaide“,
„Tiesoskelyje“, „Židinyje“, oJAV
– „Laiškuose lietuviams“, „Lietu
vių dienose“, „Žvaigždėje“.Parašė
pervienuolikatūkstančiųstraips
nių,parengė reportažų, interviu.
1936–1939m.buvo„XXamžiaus“vyr.
redaktorius,1939–1940m.Katalikų
veikimocentroinformacijosbiurove
dėjas;1948–1972m.dirbo„Drauge“,
nuo1953m.„Lietuviųenciklopedijos“
žurnalistikosskyriuje.1964–1969m.
darredagavomarijonųžurnalą„TheMarian“(anglųk.)
ir1972–1974m.žurnalą„KristausKaraliauslaivas“.
Prel.Prunskisišleidoapietrisdešimtknygų,kurias

pagaltemasgalimasuskirstytiįtrisgrupes.1)Apie
žurnalistikosteorijąirpraktiką,spaudosorganizavimą:
„Kąirkaiprašytiįlaikraščius“(1940),„Žurnalistika“
(1974)–taivienassolidžiausiųišeivijoježurnalistikos
vadovėlių.2)Leidiniusapiekomunizmosmurtopasek
mes:„15Lietuvojesušaudytųkunigų“(1942),„Lietuva
bolševikųokupacijoje“(1979),„LietuviaiSibire“(1981)
irkt.3)Knygasreliginiosąmonėjimoklausimais,duo
dančiasprasminę,„idėjinęinjekcijąįlietuviškątrem
tiesorganizmą“:„MotinaGailestingoji“(1957),„Meilė
irlaimė“(1958),„Manopasaulėžiūra“(1958),„Mokslas
irreligija“(1964)irkt.
Vaižgantopalyginimasapievisuomenėsveikėjus

kaiptelegrafo stulpus,kuriųvielomiseina idėjos,
Prunskiui,kogero,labiausiaitinka.Jisištikrobuvo
nenaujųidėjųkūrėjas,betjųmeistriškasperteikėjas,

Prelatas Juozas Prunskis. algimanto 
kezio nuotr.

skleidėjas,gebantissudarytiatmosferąidėjomsreikštis
irvisuomenęsutelkti.Jamvadovaujant„XXamžius“
tapovienupopuliariausiųdienraščiųLietuvoje.„Pruns
kis–entuziastas,optimistas,judrusaukštaitis,puikus
aprašinėtojas–reportažininkas, interviumeisteris.
Organizatoriustaippat.Jiskiekvienąsutiktąmokėjo

laikraščiuisunaudoti,irjoentuzias
tiškamnuoširdžiamkvietimuiretas
kasgalėjoatsisakytibendradarbia
vęs,nepaisant,kokios ideologijos
jisbebūtų.Jopaslankumuireiktų
priskirti laikraščiogerą informaci
josorganizavimą,kurisgreičiausiai
buspagrindinėpriežastis,kadlaik
raščiotiražaspakiloaukščiauužki
tusdienraščius“(JuozasBrazaitis).
KaipžurnalistasPrunskispasižymėjo
naujoviškomistarpukarioLietuvoje
savybėmis:pir ma,reporteriopriva
lumais– judrumu (stengėsiviską
savoakimispamatyti), įspūdingu
pastabumu,pasakojimolengvumu.
Mokėirkituskurtiįtaigųreportažą
kaipgyvenimo fotografiją–rinktis
įdomiastemas,ypatingusasmenis,

atpasakotibūdinguspašnekovoposakiusirpoelgius.
Kaikasnorsvykdavo,Prunskisnegalėdavonusėdėti
redakcijoje.Pvz.,1937m.SovietųSąjungojeprasidėjus
karininkųvalymui(otentarnavoVytautasPutnair
JeronimasUborevičius), jis,prisikalbinęspažįstamą
motociklininką,lėkėapieUtenąieškotiPutnosgiminių.
An tra,kėlėoperatyvumoirtikslumoreikalavimą(jo
pastangomispradėtakasdienpranešinėtiinformaciją
telefonuišBerlyno,Paryžiaus,Rygos).Trečia,jispasi
žymėjotamtikrudvasiniuelastingumu–mokėjosuburti
kuodaugiaunaudingų,įdomiųbendradarbių.
KartusuJuozuKeliuočiuPrunskisbuvosvarbiausias

žurnalistikosspecialybėsLietuvojekūrėjas.
OkasįvertinsPrunskio,kaipišskirtiniokatalikiškos

kultūrosmecenato,nuopelnus: ir išeivijoje, irdabar
Lietuvoje jisrėmėspaudą,mokyklas,organizacijas,
skyrėpremijasrašytojams,žurnalistams.Užjopagalbą
nuolatdėkingasirmūsųžurnalas.Užtarnystęžodžiuir
gerumuteatlyginaDievasamžinuojudžiaugsmu.

Žurnalistikosirmecenatystės 
patriarchas
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Integracija įVakarus tęsiasi.Ge
gužės8d.JAVSenatasvienbalsiai
pritarėLietuvosnarysteiNATO,o
pokeliųdienųLietuvosgyventojai
referendumebalsavouž įsijungimą
įES.Tainesmulkmenos.NATOlai
duojaLietuvossaugumą,ESturėtų
sukurtitinkamiausiassąlygasūkiui
klestėti.Lietuvospakvietimastapti
šiųorganizacijųnarereiškia,jogLie
tuvaišlaikėdemokratijos,žmogaus
teisiųgerbimoirūkiopertvarkymo
egzaminus.Irtaipadarė,praėjusvos
13metųnuoNepriklausomybėsatkū
rimo.Laimėjimasįspūdingas,betne
unikalus.LatvijosirEstijosbeipen
kiųvidurioEuroposšaliųkeliasbuvo
lygiaisėkmingas.Antravertus,visos
kitosbuvusiossovietinėsrespublikos
dartiknedrąsiai,jeiapskritai,žengia
pirmuosiusžingsniusdemokratijosir
nereguliuojamoūkiolinkme.
NegalimanuvertintiNATOirES

narystėsreikšmės,kaipirnegalima
nepastebėti,kadabiorganizacijosšiuo
metuišgyvenadidelękrizę.Pesimistai
galėtųtvirtinti,kadLietuvapavėlavo
irpateko įdviorganizacijas,kurių
auksoamžiusjaupraeityjeirkurių
vaidmuomenkėja.ESūkioklestėji
masbaigėsipriešdešimtmetį,tadnet
sugeriausiaisnoraisBriuselisnepa
jėgsdotuotinaujųjųnariųtaip,kaip
darydavoikišiol.PakitoirEuropos
geopolitinėpadėtis.NATOlaiduosLie
tuvossaugumą,betjokiašalisLietuvai
negrasinairnegrasins.ŠiaurėsRytų
Europojetiesiognėrapotencialiųag
resorių.Beto,mūsųlaikaisteritorijos
užgrobimasaršaliesokupavimasnėra
naudingas–išokupuotųžemiųneiš
plėšineirekrūtų,neijavų,nei,bentiš
Lietuvos,naudingųjųiškasenų.
TarpNATOirESnariųvykstapre

pasirinkimonėra

cedentoneturintysnesutarimai.JAV
santykiaisuVokietija,Prancūzijair
kaikuriomiskitomisEuroposšalimis
įtempti.Europadalijamaį„naująją“
ir „senąją“.MiglotaNATOateitis.
Santarvėtikraiišliks,josnariųsau
gumasbusužtikrintas,betNATOkaip
organizacijosvaidmuovismažėja.
JAVplanuosejąpakeičiaVašingtono
sutelkiamoslaikinos„norinčiųjųkoali
cijos“.BarniaiaidiirEuroposrūmuo
se.DidžiojiBritanijanekartąpiktai
kaltinoPrancūziją,kad jisužlugdė
JAVirBritanijospastangaslaimėti
JTOpritarimąkariniamsveiksmams
priešIraką.ReaguodamasįVilniaus
dešimtukoJAVpolitikąpalaikantį
pareiškimą,Prancūzijosprezidentas
Chiracasdrėbtelėjo,kadbūsimosES
narėspražiopsojopuikiąprogąpatylė
ti.Jisdavėsuprasti,jogšitoksišsišoki
masgaliturėtinemaloniųpasekmių.
Europoskonvencijoje,kuriojerengia
mapirmojiESkonstitucija,išryškėjo
takoskyratarpdidesniųirmažesnių
šaliųdėlvykdomųjųorganųvaidmens.
Mažosiosšalysbūgštauja,kadkaiku
riųPrancūzijosirVokietijosperšamų
pasiūlymųįgyvendinimaspaverstų
jasantraeilėmisnarėmis.Nesutari
maiprincipiniai.Estija,pavyzdžiui,
aiškina,kadvisosESšalysturibūti
lygios,odidesnėsvalstybėspažymi,
kadlygybė jaupažeidžiama,nes jų
piliečiai turiproporcingaimažesnį
balsą,negumažųjųšaliųgyventojai
ESsprendimuose.
Nemažiausvarbūskeli struktū

riniaipokyčiai. „Senosios“Europos
gyventojaisensta.„Naujoji“Europa
šiuoatžvilgiunėkieknenusileidžia,
betdemografiniaiESpirmbūviųšalių
pokyčiaisukelsilgalaikiųpasekmių.
Pensininkųaprūpinimas,šuoliuojan

čios išlaidossveikatosapsaugaibei
kitomssocialinėsgerovėsvalstybės
elementams,pigiirkvalifikuotaPiet
ryčiųAzijosšaliųbeiKinijosdarbo
jėgabeveikužtikrina,kadESšalių
ūkiaiaugslabaikukliaistempais,net
irįveikusdabargresiančiąrecesiją.
Kadangimažiauturtobussukuriama
irdaugiaujobusvartojamasavopi
liečiamsaprūpinti,
sumažės turtoper
skirstymas išpasi
turinčiųšaliųįma
žiau išsivysčiusias.
Todėlirdabartiniai
vaidaiįgyjadidesnės
reikšmės.Jeisuma
žėssolidarumojaus
mai, jei „senosios“
Europosvalstybių,
ypačVokietijos,gyventojaiįsitikins,
kadnaujosnarėsjuosišnaudoja,kad
jomsrūpipašalposirdotacijos,one
bendrapasaulėžiūrabeiesminiaipo
litiniaiprincipai,sumažėsirįnašaiį
bendrąiždą.
IrbedotacijųLietuvadauglaimės,

įsijungdamaįES.Jiįsiliesįpasaulio
didžiausiąlaisvosprekybos,kapitalo
iržmoniųjudėjimozoną.ESteismai
irkitosinstitucijosužtikrinapiliečių
teises,gerbiajųorumą,seniaipanai
kinomirtiesbausmę.Patraukli jos
kultūrairgyvenimobūdas.Bet juo
mažiaudotacijųirparamos,juoilgiau
LietuvaitrukspasivytiESsenbuvius,
juoilgiaugalirusentinuoskauda.
ES jau tokskasdienis reiškinys,

kadnevisadapastebimivykstantys
pokyčiaibeiužmirštama,kadjoskles
tėjimąaštuntąirdevintądešimtmetį
lėmėypatingakonjunktūra.Ūkis
augo labaisparčiai.GalimosSSRS
agresijosakivaizdojesantykiaisuJAV

KęSTUTISK.GIRNIUS
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buvošiltiirdraugiški.Suentuziazmu
buvonusigręžiamanuosenųtautinių
ginčų,ugdomanaujaeuropietiškata
patybė.Stiprėjobendrassolidarumas,
oVokietija,norėdama įrodytisavo
europietiškuskredencialus,nepapras
taidosniaipalaikėESprojektus.Tos
konjunktūrosnebėra, ir josnykimo
pasekmėsbusilgaijuntamos.
Ilgainiui įtampatarpJAVirEu

roposatslūgs.Vieši,kartaisvaikiški
ginčainėvienospusėsnepuošia.Bet
neišnyksprincipiniainesutarimaidėl
tarptautinių institucijųvaidmens,
ginkluotosjėgosnaudojimo,JAViš
skirtinumo,gamtosteršimoirdaugelio
kitųklausimų.Amerikosneokonser
vatoriaikalbaapiebūtinybęformuoti
(sha pe)Europą,kad jiatitiktųVa
šingtonoporeikius.Savoruožtukai
kurieeuropiečiaibūgštauja,jognaujos
NATOirESnarėsbusTrojosarklys,
kurisJAVnurodymuišvidausardys
Europosvienybę,kadEuropanekalbė
tųvienubalsutarptautinėjearenoje,
ypač jeipriešinamasiVašingtonui.
JAVmokavykdytimeduolioirlazdos
politiką.AntaiLenkijakviečiamasavo
irkitųšaliųkariaisužtikrintitrečdalio
arketvirtadalioIrakoteritorijossau
gumą.TaigiNATOnaujokeisiūloma
garbingavietapriestalo.Rumunijasu
JAVpasirašėsutartį,įpareigojančią
neišduotiJAVpiliečiųTarptautinių
nusikaltimų teismui.Vašingtonas
spaudžiakitasšalisprisiimtipanašius
įsipareigojimus,norsteismorėmėjai
nurodo,kadspecialiųprivilegijųsu
teikimaspakenksteismoautoritetui
irprestižui.ESpareiškusnepasi
tenkinimą,kadRumunijaprisiėmė
šiuos įsipareigojimus,nepasitarusi
suBriuseliu,Bukareštasdievagojosi
ateityjederinsiąsvisusnutarimus
suESkolegomis.Netmanantys,jog
RumunijaperdėmpataikavoVašing
tonui,galiužjaustiRumunijąirkitas
šalis,kuriospateksįvienogalingopa
trononemalonę,jeidarysA,oįkito–jei
atsisakytųdarytiA.
PanašiųspaudimųjaučiairLietu

vosvaldžia.PasirašydamaVilniaus
dešimtukopareiškimą,Lietuvaįsi

rikiavoįJAVrėmėjųgretas.Taine
stebina.Daugelislietuviųdraugiškai
nusiteikęJAVatžvilgiu. JAVesą
itintvirtaipalaikiusiosLietuvąper
Šaltąjįkarą,atsisakėpripažinti jos
inkorporacijąįSSRS.Pastebimasins
tinktyvuspalankumasAmerikai,kuri
yra irpagrindinėsaugumoteikėja.
Kaikuriuosesluoksniuosežavimasi
kieta,tvarkąpalaikančiaranka.Jau
peršimtąmetųlietuviaiemigruoja
įAmeriką, ten randaprieglaudą.
Amerikaužvandenyno,betdaugelio
vaizduotėjejiartimesnėneguŠvedija,
juolabIspanija.
JAVnėrareiklipartnerė.Kurįlaiką

jireikalaus,kadLietuvaskirtų2%
BVPgynybosišlaidoms,kartkartėmis
pasiųstųmažąkariųbūrelįįtaikospa
laikymodaliniuskurnorspasaulyje,
pareikštųpritarimąužsieniopolitikos
siekiams,ypačkontroversiškiems.Ki
tosesrityseJAVtenkinsisstebėtojos
vaidmeniu.Jineteiksparamos, jos
bendrovėssuLietuvamažaiprekiaus,
mažaiinvestuos.
SentimentaiAmerikaineišnyks,bet

Europaturisavotrauką,kuritapsdar
galingesnė.Lietuvosįstatymaideri
namisuESnormomis.Lietuvarinks
deputatusįEuroposparlamentą,siųs
savoeurobiurokratusįBriuselį.Vis
daugiaulietuviųpradėsdirbtiirstu
dijuotiEuropoje.ESšaliųirbendrovių
investicijoskeičiaLietuvosekonominį
gamtovaizdį.ESfinansuojadidelius
irmažusprojektus.Jiskirsper200
milijonųeurųIgnalinosuždarymui,
padengsdaugelį išlaidų,susietųsu
naujomisRusijospiliečiųtranzitoįKa
liningradątaisyklėmis.Antravertus,
ESpareikalavo,kadLietuvauždary
tųIgnalinąirgriežčiaukontroliuotų
rytinesLietuvossienas.SuBriuseliu
tariamasibeveikvisaisklausimais.
Bettai,kaipirlitosusiejimassueu
ru,rodo,jogįsiliejimasįEuropąįgyja
pagreitį.Jukbuvoatsisakytadolerio
nedėlto,kadjokupiūrosestetiškai
mažiaupatraukliosnegueuro,betdėl
to,kadbeveikpusėLietuvosprekybos
apyvartosyrasuESšalimis,irkadeu
rasilgainiuitapsLietuvosvaliuta.

Panašiosįcentrinėsjėgosskatinski
tųbūsimųnariųintegracijąįES.San
tykiaisuEuropajaudabarintymūs,
suJAV–tikproginiai.Tainepakis.
Tiesa,Europanėrapolitinismonoli
tas.NetikDidžiojiBritanija,betir
IspanijabeiItalija,netDanijapalaikė
JAVginčedėlIrako,kąirkalbėtiapie
vieningąbūsimųnariųpritarimą.Bet
šisatvejisyraišimtis,onetaisyklė.
ESnuostatosdėlKiotosutarties,Tarp
tautinionusikaltimųteismo,Artimųjų
Rytųpolitikos,genetiškaimodifikuoto
maistoimportavimo,mirtiesbausmės
yravieningaipriešingosAmerikos
pozicijai.Be to,3/4europiečiųne
pritarėJAVkariniamsveiksmams,o
vyriausybėsanksčiauarvėliaubūna
priverstosatsižvelgti įviešąjąnuo
monę.VidiniaiEuroposginčainurims
ganagreitai.Kasdienėskonsultacijos
politikos,ūkioirkultūrosklausimais,
dažnivadovųsusitikimai,neatidėliotini
sprendimaireiškia,kadnėraneilaiko,
neivietossmulkiemsįžeidinėjimams,
kaipantainutarimuineduotirankos
„nusižengusios“šalieskolegai.Nesu
tarimaisuJAVgalitęstisilgiau,ypač
jeikurinorspusėmėginssuvedinėti
sąskaitas.
LietuvoslikimassusietassuEuropa

netikdėlto,kadLietuvayraEuro
poje.Saitųesamanetikgeografinių,
betirdvasinių,netikūkinių,betir
kultūrinių.Irjietikstiprės,kaipjie
tvirtėjoirperankstesnįNepriklauso
mybėslaikotarpį.Normaliomissąly
gomisįsijungimasįEuropąneturėtų
veiktisantykiųsuJAV,jukabibuvo
topatiesaljansodalys.Matyt, taip
bus irateityje.Jei įsižiebtųnaujas
konfliktas,Lietuvaveikiausiailiktų
nuošalyje,nors,padariusireveransą
vienaiarkitaipusei,galirsulauktų
komplimentų.Betkiekvienuatveju
LietuvayrairliksEuropoje.Tonegali
ir,tikiu,nenorėspakeistijokiaLietu
vosvyriausybė.TadLietuvossanty
kiaisuJAVišesmėspriklausysnuo
EuropossantykiųsuJAV,norsgali
būti individualiųniuansų.Nereikės
rinktistarpJAVirEuropos,kadangi
jaupasirinkta.
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tema: SąjūdŽIo pradŽIa

pabudomeirkelkimės
kelietiudaiapiesąjūdžiovaikystę

NerijusŠepetys

sąjūdŽioistorijossuvokimoproblemos

Norsnuo„LietuvosPer si tvarkymoSąjūdžio“išlindimo
įistorijosšviesątepraėjo15metų,norstebėrajovardu
besivadinantivisuomeninėorganizacija,Sąjūdžiois
torija,jeitaipgalimasakyti,„jauparašyta“.Pirmąsyk
taipadarytaSąjūdžiuidar„netapusistorija“,nesibaigus,
–ojuktikpasibaigęįvykiaiarprocesaipagalnerašytas
istorijosmokslotaisyklesgalimiistoriškaityrinėtiir
aprašinėti.IrvisdėltoAlfredoErichoSennoLithuanian 
awakening(1990)1buvonetikįvykiųamžininkosura
šytaSąjūdžiogimimo,augimoirbrendimokronikaar
įžvalgusžurnalistinistyrimas,bet irpatitikriausia
istorijosstudija,atskleidžiantitrumpąiraudringąLie
tuvosvisuomenėspabudimoirpajudėjimolaisvėslink
kelią.PoSennoSąjūdžioistorijairsvetimųjųžurnalistų,
irsavųjųistorikųsąjūdininkųaršiaippolitikųrašy
tadaugelįkartų,tiesa,dažniausiainepretenduojantį
moksliškumąirkokiamenorsplatesniamekontekste
–SSRSsubyrėjimo,Baltijosšaliųišsilaisvinimo,Lie
tuvosNepriklausomybėsatkūrimo,LKPatsiskyrimo
artiesiogsavopolitinėsautobiografijos.
Dėldaugeliodalykųjauseniaibeveiknebesiginčija

ma:dėlperestroikoslozungųarestųLiaudiesfronto
(LF)poveikio;dėlJakovlevovizito,Brazauskoiškilimo
arLKPsusikūrimosvarbos;dėlSąjūdžioSteigiamojo
suvažiavimo,SąjūdžioSeimo1989m.Vasario16osios
deklaracijosarBaltijoskelioreikšmės;galiausiaidėl
SąjūdžionuopelnųLietuvosvalstybėsatkūrimui.Irvis
dėltovienasdalykas,kalbantapieSąjūdį,nuolatkelia
aistrųirneleidžiapasiektibentženklesniosutarimo:
taiklausimas,kasSąjūdį(konkrečiumetuarapskritai)
adekvačiausiaireprezentuoja,kamjispriklauso,kieno
yrasavastis.Tautos,iniciatyvinėsgrupės(IG),pirmojo
Seimotarybos;Landsbergio,JuozaičioarPetkevičiaus;
Vil niaus arKauno;AtkuriamojoSeimoJungtinėsSąjū
džio frakcijosarAntrojo, trečiojo,ntojoSąjūdžio?

Žinoma,galimaklaustikonstruktyviau,kaipSąjūdis
galiausiaiatsirado–buvo:
1)sąmoksliškaisumanytasir„įkurtasKGB“(Mask

vos,partijos,–šįmokymąnetikSąjūdžiopradžioje
dėstėišeivijairradikaliejidisidentai,betirdabarte
bepalaikokokienorsSąjūdžioarNepriklausomybės
rezignataiarsavoindėlįįistorijątvirtinantyspartijos
eksfunkcionieriai);
2)stichiškai„pagimdytastautos“(išaugęsiš50ar

šimtusmetųtrukusiosrezistencijos,iškilęskaipneiš
vengiamaeilinėpasipriešinimosvetimiesiemsbanga)
ar tiesiog
3)konkrečiomisaplinkybėmissuburtasgrupėsjaunų

Vilniausakademiniųentuziastų (mokslininkų,pa
veldosaugininkųirgamtosaugininkų)sukeliųvyresnių
kolegųglobairpalaiminimu.
Pastebėtina,kadšitoksSąjūdžiokilmėsaiškinimasis

mažiausiaibūdingasmoksliniamarkitokiamobjek
tyvistiniamdiskursui.Čiastengiamasinurodytikuo
daugiau„išorinių“ ir„vidinių“,„objektyvių“ ir„sub
jektyvių“priežasčių,bendrųjųsąlygųirkonkrečiųap
linkybių,irpotoviskąsmulkiaiaprašytichronologine
tvarka,slaptaremiantisintelektinetinginysteįtarti
leidžiančiopost hoc er go prop ter hocprincipo2.Tačiau
bentSąjūdžiokilmėsklausimukiekybiškaidominuoja
subjektyvus(dalyvių,liudytojų,stebėtojų)diskursas.
Kartaisvingriaimetaforiškas:

Kaipgimstapolitinisjudėjimas?Kaip,kur,kada
prasidėjoSąjūdis?
Jisatrodėkaipupė,kuri išteka išnežiniakur.

Kartaisupeliukasištekaišpelkėsmiške,kartaisiš
verdančiosmėliošaltinio.Paskuisusiliejairdaugiau
upelių,randasitai,kągalimapavadintiupe,irjijau
turisavovardą.Sunkokaišsiaiškinti,kurisišupelių
buvopatssvarbiausias,nuokurjauprasidedaupėir
taikytinaspavadinimas.

1liet.vert.:senn,a.e.,Bundanti Lietuva,vilnius:moksloirencik
lopedijųleidykla,1992.

2taiypačpastebima:Lietuvossuverenitetoatkūrimas1988–1991
metais,ats.red.Česlovas bauža,vilnius:diemedis,2000.tikįchro

nografijątepretenduoja,pvz.:BaltijoskraštųkeliasįNepriklausomybę. 
1987–1989metai.Įvykiųkronika,sud.vytautasskuodis,vilnius:lG
Grtc,1997;kšanavičius,a.,Lietuvosatgimimodienoraštis,kaunas:
nemunas,1998.
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TaspatsirsuSąjūdžiu.Beabejo,Sąjūdisatsirado
visuomenėssusirinkimosprendimu1988m.birželio
3d.,tačiauegzistavojauanksčiau.[...]Jisatsirado
kaipnoraspriešintis,kilęs jau1940m.,ogalima
įžiūrėti,kadegzistavoirkilogalprieššimtąarprieš
tūkstantįmetų,kadangičianėrapradžiosirpabaigos,
niekadnebusnėgalutinėspergalės.3

Kartais–plakatiškailakoniškas:„Sąjūdžiogimimas–
neišgalvotaakcija,olaikmečiopadiktuotabūtinybė“4;
arba:„Sąjūdis–Vilniauskūdikis“5.
Galimairneįsikabintikuriosvienoskilmėsversijos

irsamprotautidialektiškai:švelniai–dokumentinė
Sąjūdžiopradžiabuvobirželio3iąją,tačiauSąjūdis
yra„nuolatinėlietuviobūsena[...],žvakėvėjuje“6;ar
bagriežtai–būtaįkuriantSąjūdįirKGBaktyvumo,ir
lietuviųtautossavastiesproveržio7.
Tačiauįtokiusaiškinimusvertapažvelgtiiriššonoar

netmetapozicijų.IškilusisvokiečiųistorikasJohannas
GustavasDroysenassavoistorijosteorijągrindėaristo
teliškuojuketuriųpriežasčiųmokymu.Supaprastintai
tariant,betkokiodoroviniopasaulio„artefakto“–reiški
nio,įvykio,struktūros,proceso–istorinėinterpretacija
(taigigenezėsatskleidimas,kilmėsnustatymas)galibūti
labiauidealistinė(formospriežastys),materialistinė,
išryškinantineišvengiamasobjektyviassąlygas(medžia
gospriežastys),psichologinė(veikiančiosiospriežastys)
arbapragmatinė(tikslopriežastys).Neišvengiamas
klausimas–artaitinkamūsų,Sąjūdžiokilmėsaiškini
mų,situacijai?Netiktinka,betirgalijąnuskaidrinti.
Antaisutelkiantdėmesį įIGsukūrimąišryškinama
veikiančiojipriežastis–„jauniejiaktyvistai“.Išvedant
Sąjūdįištautosrezistencijosbangavimo,jistraktuoja
masarbamedžiagiškai–kaipepochinėneišvengiamybė, 
arbaformaliai–perpokario„LaisvėskovųSąjūdžio“
provaizdį8arpan.Taspatpasakytinairapie„KGB
rankelę“–nelygu,armanoma,kadSaugumo/Partijos
sluoksniuosegimėidėja,kaipkanalizuotigimstančias
tautinesjėgasišantitarybinėsprogorbačiovinelinkme,
Estijospavyzdžiupartijaiperimantiniciatyvąišradika
lų9;ardėmesyssutelkiamasįiniciatyvinėjegrupėjear
aplinkjąknibždėjusiusSaugumoagentus–medžiagą
(ypačjeijaipriklausėirbentpusė„jaunųjųaktyvistų“),
iškuriosnevasusikūrėSąjūdis.Visųaiškinimųatvejais
stokojamagalbūtsvarbiausiodalyko:tikslopriežasties
išryškinimo.Paprastaitariant,arSąjūdisišsykgimė

kaipNepriklausomybėsSąjūdis,artokiutikilgainiui
virtoišpirmapradiškaiperestroikinio,progorbačiovi
niosąjūdžio.Jeitaip,taiartasvirsmasbuvotolydus,
arčiabūtaesminiųlūžiųarbavidiniųtransformacijų;
ogalbūtaslaptosvidiniųgrupiųkovos,pasibaigusios
nepriklausomybininkųpergale?
Prisipažinsiu–įtokįpaklausimąirbuvonukreiptivisi

manoįvadiniaiišvedžiojimai,nesšįklausimųkompleksą
drįstulaikytisvarbiausiu,tyrinėjantirrašantSąjūdžio
arnetLietuvosvalstybėsatkūrimo1988–1990m.isto
riją10.Išpirmožvilgsniotaigalipasirodytibanalu.Juk
visisąjūdininkai(irnetik)dabarsakosivisadagalvoję
apieNepriklausomybę,tikklausimas,nuokadaapie
taibuvęgalimapradėtikalbėtigarsiai,nesusilaukiant
valdžiosrepresijų.Kitavertus,anuometdaugelisVa
karųkomentatoriųmanėLietuvoje(Latvijoje,Estijoje,
Užkaukazėje)bestebįdaugiauarmažiaulaipsnišką
tautiniųreformistinių(užGorbačiovą,priešvietinius
partokratus)jėgųvidinę(taigiirsąmonės)brandą:ra
dikalizacijąirpolitizaciją.Tačiauproblemųčiaesama
iržvelgiant išvidinės, įvykiųdalyvių, ir išišorinės,
komentatorių/tyrinėtojųperspektyvos.Mattikrosios
Sąjūdžioaktyvistųintencijos,jųpolitinissąmoningu
masirtikriejiveiklosorientyrai–ypačpirmojoSąjūdžio
pusmečiolaikotarpiu–dabarfaktiškainepasiekiami.
Pačiamsąjūdininkui–nesvarbu,atėjęsjisišpartinių
humanistųarpusiaupogrindinėsterpės–joanuometinis
galvojimassunkiaiberekonstruojamaspersūkuringas
laikopervartasirperteklingasįvykiųapnašas.Odabar
tiniaityrinėtojaistokojašaltinių–oficialiosanometo
programos,deklaracijos,mitingų,diskusijųarposėdžių
kalbos,kuriosgalėjobūtiįrašytos/užrašytos,vienodai
galėjoišreikštitikruosiusvidiniusįsitikinimuskaipir
juosužmaskuoti–nelygusukuo,kadairkosiekiant
rašyta/kalbėta.Kaskita–vadinamiejidisidentaiar
LaisvėsLyga:jienedviprasmiškaiatsiribojonuoesamo
režimo,jųsiekiaideklaruotiaiškiai,lygiaiaiškiaisu
vokiant,kasužtaigresia.Sąjūdistuotarpunesirengė
bėdaiprispyrustrauktisįpogrindį,ovisapusiškaiėjo
įviešąjąerdvę,atvirątiesioginędiskusijąsuvaldžia,
todėlšaliageneralinėstaktikos–rastisirištverti11–
svarbūsbuvo ir individualūsbaimės iratsargumo,
kalbantapieLietuvosateitį,ištekliai.Aiškiaugalima
skirtipelusnuogrūdųtiknuo1989m.pavasario,kai
apieokupaciją,Nepriklausomybę,valstybėsatkūrimą
imtakalbėtiviešaiirplačiau–pirmiausiaSąjūdžiore

3landsbergis,v.,LūžisprieBaltijos:politinėautobiografija,vilnius:
vaga,1997,p.90,100.

4lpsiGnariojuliausjuzeliūnointerviu,in:Respublika,199001
18.

5lps iGnarioarvydo juozaičio interviu, in:Respublika,1990
01 04.

6lps iGnario justinomarcinkevičiaus interviu, in:Respublika,
1990 01 19.

7Žr.lps iGnariosigitoGedos interviu, in:Respublika,1990
01 07.

8plg.landsbergis,v.,op.cit.,p.91.
9plg.Štromas,a.,Laisvėshorizontai,vilnius:baltoslankos,2001,p.

191;t.p.lieven,a.,Pabaltijorevoliucija:Estija,Latvija,Lietuva–kelias
įNepriklausomybę,vilnius:baltoslankos,1995,p.234.

pabudomeirkelkimės
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nerijusŠepetys

sąjūdžiosteigiamojosusirinkimodalyviai.vilnius.1988m.birželio3d.
algimantoŽižiūnonuotr.

miamų(tuojauirišrinktų)kandidatųįSSRSLiaudies
deputatųsuvažiavimą.Ligitol–tiekvisoSąjūdžio,tiek
jobranduolio,tiekpaskirųgrupiųtikrasissuvokimas
irįsivaizdavimas(ypačjeikalbėsimeapiekonkrečius
Nepriklausomybėsidėjospavidalus:„išstojimo“,„atsi
skyrimo“,„paktoatšaukimo“,„okupacinėskariuomenės
išvedimo“,„teisiniovalstybingumoatstatymo“koncep
tus irkonkrečius jų įgyvendinimokelius) istoriškai
neužčiuopiamas...

ŠiamerašinyjeSąjūdžio(arpaskirųjolyderių,akty
vistų,jųgrupių)tikslųlaipsniškoišviešinimo,gelminės
transformacijosarlūžinėskaitosklausimasbusnetyri
nėjimoobjektas,oveikiauorientyras,metantžvilgsnįį
Sąjūdžioištakas.Nebesvarbu,kokiabuvotikrojiSąjū
džioatsiradimoprieš15metųistorija,koksSąjūdisbuvo
„ištikrųjų“savokūdikystėsirvaikystėslaikotarpiu,
užtatįdomu,kaiptolaikoSąjūdžiorūpesčiai,intencijos,
identifikacijosregisiišdabarsuvokiamosanuometinės
minties–žodžio–veiksmoneatitikimo,vėlesnėsvalsty
bėsatkūrimokelioirdabartiniųdiskusijųdėlSąjūdžio
autorystėsirpriklausomybėsperspektyvų.Patyrinėti
Sąjūdįkaip„savątradiciją“mėginsiupasklaidydamas

pirminiusšaltiniusišporosjoveiklosepizodų.Pirmas
–IGsukūrimaspersusirinkimą1988m.birželio3d.
LSSRMAkonferencijųsalėje,kuriomedžiagaleidžia
pamatytikaikuriuosSąjūdžioradimosiirapsibrėžimo
iššūkiusbeiorientyrus.Antras–IGnariųsusitikimas
suLSSRKGBvadovais1988m.rugpjūčio30d.,iškurio
užrašoneblogairegisi,kaipSąjūdisanuometatrodėsis

temossargųakimis,irkokiosanuometbuvoSąjūdžio
žmoniųviešosiostapatybėsribos:„kasmesesame“ir
„kasnesame“,„kągalimesakyti/daryti“ir„konegali
me“,kąrealupasiektiirko–ne.

struktūroskūrimasis:etapaiiriŠŠūkiai

Betprieštai–truputissvarbiausiųfaktųirdatųįrė
minimo.TaigikalbantapieSąjūdžiostruktūravimąsi
1988m.pravartuišskirtiketurisetapus:1)IGsukūrimą/
„išrinkimą“;2)Sąjūdžiorėmimogrupiųkūrimąvisoje
Lietuvoje,prasidėjusįnuoKaunogrupės,kaiptamtik
rosatsvaros(„rausvesniems“)Vilniausintelektualams,
susibūrimobirželio10d.;3)Steigiamąjįsuvažiavimą
spalio22–24d.,išrinkusįSeimąirTarybą;4)Tarybos
vadovybėssuformavimą,išrenkantpirmininkąirpa
vaduotojąlapkričio25d.
Pastebėtina,kadvertikalųstruktūravimąsiirhori

zontalųplitimąharmoningailydėjoėjimasįviešumą:ir
kuriant/panaudojantesamas„visuomenėsinformavi
mopriemones“(„Sąjūdžiožinios“irkitųgrupiųleidinėliai;
prasimušimasįoficialųjįeterįirpriėmimas„Amerikos
balso“pagalbos;„Atgimimas“,„Atgimimobanga“),irko

vojantsuoficialiąjacenzūra
irpropaganda–pirmiausia
nukreiptapriešSąjūdį(pro
testoakcijosirboikotai,nu
kreiptipriešELTA,„Tiesą“,
„Panoramą“irvisąLTV).Bet
benesvarbiausiasSąjūdžio
augimoirbrendimopožymis
buvomitingai–„didžiosios
sueigos“ikiSteigiamojosu
važiavimo.Dėlnuoseklumo
irapsiribojantsostinegalima
irgiišskirtiketurismitingus:
1)partinėskonferencijos„de
legatųpalydėtuvės“birželio
24d.Gediminoaikštėje;2)
tųpačiųdelegatųsutiktu
vėsVingioparkeliepos9d.;
3)Molotovo–Ribbentropo
paktopaminėjimastenpat
rugpjūčio23d.;4)rugsėjo29
d.bendrasuLLLakcijaGe
diminoaikštėje,pasmerkusi
išvaikymą ir susidorojimą

suišvakarėsetenpatLLLsurengtumitinguVokieti
jos–SSRSrugsėjo28d.sutarčiaipaminėti.Kiekvienas
šisžingsnisbuvotamtikrobaimės,susivaržymolaipsnio
įveika,visnaujųledųsulaužymasirvislaisvesnėtieso
saka.KrentaįakįSąjūdžiokaipsavaveiksmėsformuotės
(anuometinėfrazeologija)savivokosstiprėjimas:nuo
rūpesčio„savos“partijossustabarėjimuirrespublikos
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interesųgynimuMaskvoje(pirmųdviejųmitingų„te
mos“)pereitaprieilgainutylėtosirnumeluotostiesos
apiepraeitį,kuritautaiirvisuomeneiuždėjonelaisvės
pančius,atskleidimotaipačiaitautaiirvisuomenei.
Istorijosatgavimasnetikstiprinoaukossavimonę,bet
irpadėjoįsisąmonintisavo,tegullaikinaiirprarastąjį,
veiksniškumą,subjektiškumą(nacionalinė/valstybinė
simbolika,Konstitucijospataisųreikalavimas).Kita
vertus,taistūmėSąjūdįįpozicijasnebegretapartijos,
opriešaisją(išpradžiųpriešvadovybę,„nuverstą“po
susidorojimosurugsėjo28d.demonstrantais,vėliau,
poKonstitucijospataisųužblokavimoLSSRASlapkri
čio18d.irMoralinėsNepriklausomybėsdeklaracijos
paskelbimo,tiesiogtampantformaliaopozicijaLKP).
TaisavitaiženklinoirsvarbiausiejiSąjūdžioaktyvis
tųsusitikimaisuvaldžiosatstovais:1)birželio17d.
įvykusįsusitikimąsuLKPideologuLionginuŠepečiu
įforminošio„nekaltas“siūlymassąjūdininkamsįsilieti
įpartijosnuleistasreformųkomisijas;2)birželio23d.
susitikimassuvisaLKPviršūnėlejaubuvotarpdviejų,
teguldarnelygiaverčiųpartnerių,kurievienasiškito
reikalavopripažinimo;3)rugpjūčio12d.susitikimas
suvizitatoriumiišMaskvosSSKPsekretoriumiAlek
sandruJakovlevuparodė,kadjėgųbalansasbentjau
išsilygino:svečiasSąjūdžioatstovųatžvilgiulaikėsi
pozityviauneiesamosiosLKPvadovybės;4)rugpjūčio
30d.(beje,Sąjūdžioinicijuotas)susitikimassukagėbis
taisturėjoabiempusėmsparyškintijaubesikuriančio
frontolinijas.Žaidimastęsėsi...

Gimimas

Vaizdas iš šo no ir iš vi daus
Visaiįmanu,kadteorijaapieSąjūdžio(IG)įkūrime

slypinčią„tamsumą“gimėjau1988m.birželio3iąją.
Tokiųįtarimųgalėjokiltižmonėms,kitaipneidauguma,
susirinkusiemsnepasižiūrėti„kažkosvarbaus“arda
lyvautiLFkūrime,otiesiogpasiklausytiMAkomisijos
konstitucijospataisomsrengtinariųminčiųirmokslin
gųpasvarstymų.Vieniems,palankiaunusistačiusiems,
tokieįtarimaigalėjočiapatišgaruoti,oštaikitiems
netrukosustiprėti.Antaijaubirželio8d.„Valdovųrū
mų“griuvėsiuosepirmamsusitikimuisusirinkusius
IGnariussavoatėjimupagerbėLKPCKfunkcionie
riusSteponasImbrasas,kuriointencijų„pasiklausyti“
sąjūdininkainesupratoiratvirubalsavimusvečiąiš
prašydino.Matyt,taiirtapopretekstuartimiausiame
„Vakariniųnaujienų“numeryjepasirodytikritiškam,
įtarimųirmenkinimųpaženklintamstraipsniuiapie
Sąjūdį12.Anotkorespondentėsdiagnozės, „pirmasis

(persitvarkymosąjūdžio)gyvavimožingsnisžengtaslyg
irneįsiklausiusįšiandienosbalsą,lygslepiantisšešėly
je,tarsikąnegerosumanius“.Žurnalistei(irredakcijai
straipsnioprieraše)kliuvoirprisidengimasmoksline
diskusija, irnedemokratiškirinkimai („ką išrinkti,
žinojoišanksto“),ir(sic!)–„atsisakymasbendradar
biautisupartijosorganais“.Todėlirkylaįtarimas,kad
toks„sąjūdis,užuotkonsolidavęs,skaldovisuomenę“.
Ištiesfundamentaluskorespondentėsįžvalgumas:vi
suomenėsskaldymasilgamtapspagrindineSąjūdžio
ydapartijos,vėliauirMaskvos,akyseirlūpose(netgi
veiksmuose–plg.„atsvaros“–Je dinst vosukūrimą).
Tačiautuometbūtenttoksapkaltinimaskonspiracija
išprovokavoZigmąVaišviląirSauliųLapienį„Atviru
laišku“duotiatkirtįirpapasakotiSąjūdžioatsiradimo
istoriją–nušviesti„įvykiuspriešTaiirpoTo“13.Taigi
pa grin di niai or ga ni za to riaibuvęjauveikiantyssava
veiksmiaiklubai–paminklosaugos„Talka“(Gintaras
Songaila),gamtosaugos„Žemyna“(ZigmasVaišvila),
jaunųjųekonomistų(prieMA–AlvydasMedalinskas),
pavyzdįdavęestųLFirEstijosūkiskaitospropaguotojai,
priešsavaitęVilniujedalijęsimintimissumokslineir
kūrybineinteligentija.„Alyvaįugnį“tapo„nedemok
ratiškasdelegatųišrinkimas“įXIXpartkonferenciją
(paskutinislašas–birželio2d.„Tiesos“informacija
apienutarimąplėstiMažeikių,JonavosirKėdainių
pramonėsgigantus),proga–gegužės30d.pranešimas
apieMAPrezidiumosuformuotąkomisijąsiūlymams
Konstitucijospataisomsperestroikosdvasiaparengti.
SušioskomisijospirmininkuEduarduVilkususitikę
minėtųklubųvadovaiirsutarėMAsurengtiforumą,
kuriometubūtųpasidalytamintimisapiepersitvar
kymąrespublikoje.Tiesa, informuojantviešuomenę
apieforumąvienameklubųrenginiųtąpačią31d.pa
minėta,kadjometugaliiškiltiLFįkūrimoklausimas.
Galiausiairealia„birželio3d.įvykiųužuomazga“ ta po 
išvakarėseMokslininkųrūmuoseVerkiuosesurengta
diskusija„Arįveiksimebiurokratiją“,parodžiusi,kad
žmonėslaukiarealiųpermainų...
„Atvirolaiško“autoriamsbuvosvarbupažymėtiSą

jūdžiosusikūrimąbuvusnatūralų,dėsningąirtiesiog
gimusįišvisuomenėsnuotaikų,–taigidemokratiškai,
nekaippartijosdelegatųparinkimą,todėl jiemsne
buvoparankupaminėtitarpbirželio2osiosir3iosios
renginiųvykusiųpasitarimų(beminėtųaktyvistų,
dalyvavoRomualdasOzolas,BroniusGenzelis,Artū
rasSkučasirkt.),kaiporganizuotiSąjūdžioįkūrimą.
VėlesniuvienoišjųdalyvioMedalinskoliudijimu,„mes
daraptarėmevisasgalimaskandidatūrasįIniciatyvinę
grupę;rinkometokiusžmones,priekuriųniekuonega
lėtųprisikabintiokupantųvaldžia,okadtaikartubūtų
Lietuvaigeraižinomiirautoritetingižmonės,partijos
veikėjai...“14Buvosmulkiaiaptarta,kaskuriąkandi
datūrąprasidėjusrinkimamssiūlys,visusnumatytus

10Čiažr.Šepetys,n.,„slaptieji1939m.ssrs–vokietijossusitarimaiir
lietuvosnepriklausomybės(ne)atkūrimovizijosbeikeliai(1988–1990)“,
in:Lie tu vos is to ri jos stu di jos,2003,nr.11,p.47–60.

pabudomeirkelkimės
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kandidatusirjųteikėjusstengtasiišvakarėsepakviesti
įrenginįirinformuoti,kassumanyta.Žinoma,nevisi
kalbinamiejisutiko,nevisiišrinktiejidalyvavo,buvo
išrinktairnesąrašinių,vienaskitasišsąrašoįgrupę
nepateko,betdaugumarenginioorganizatoriųdabar
jauneslepia,kadpreliminarussąrašasirtapobūsimo
siosIGbranduoliu.Žinoma,tikdėlto,kaddaugiaunei
penkiemsšimtamsįsalęsusigrūdusiųjųatrodė,kad
pasiūlytoskandidatūrosesančiostinkamosSąjūdžiui
Lietuvojeišjudinti...

Pre liu das
Kadirkaipatrodytųparadoksalu,betperišvakarėse

Mokslininkųrūmuosevykusiądiskusiją15kurkasdau
giaukalbėtaapie„LF“neitada,kaijisbuvoįkurtas.
Tądienpopusantrosvalandoskalbųapieekonominę
ūkiskaitą,pirmininkaujantisJokūbasMinkevičius,
tarsiatliepdamasįKazimierosD.Prunskienėspasiū
lymąsukurti „probleminęrespublikinękomisijąsa
varankiškumoklausimamsnagrinėti“,paminėjo,kad
rytojMAtaibusaptariama:„jauformuojasitamtikra
grupė“,–irpakvietėvisusateiti.ToliaukalbėjęsOzolas
pabrėžė,kadatėjokritinismetas:„betkuriuomomentu
galiįvyktivisiškainekontroliuojamidalykai,kuriene
naudingiabsoliučiainiekam“.Tiekraštutinumai–arba
visiškaapatija,kaišnekosįgrįsta,arbadestruktyvūs
psichiniaiarfiziniaiveiksmai.Manantiems,jogreikia
veikti,reikiaburtisbendramdarbui,nes„taipaskuti
nisšansasišsigelbėti,nes...nebusTarybųSąjungos“.
Konkretiprogramarytdienai:„reikalavimųpartinei
konferencijaiformulavimas.Antra,tikslusapsibrėži
mas,kasesamemes,irtrečiasdalykas–iniciatyvinės
grupės,kuritą„mes“juridizuotųmaždaugikispalio
mėnesio(sic!),sudarymas“.Diskusijastuopačiuklau
simupratęsėStasysJuknevičius,paabejojęskreipimosi
įpartinękonferencijąprasmingumu(avys–pasvilką
ginčoišspręsti),irVaišvila,opabaigojeOzolaspakvie
tėnorinčiuosiusįaptartąjąakcijąįsijungti,pasilikti
pasitarimamslauke.

Scenairveikėjai
Kitądieną16atmosferabuvojauvisaikita.Akademinės

komisijoskonstitucijospataisomsrengtipirmininkas
Vilkas,pamatęs,kokiagausiirįkaitusipublikasusi
rinkoįsalę,išpatpradžiųnubrėžėžaidimotaisykles:
„...busganasunkumumsšnekėtis,jeigumesvisičia
taiprėksimeirdejuosime.Mūsųreikalasyrasvarstyti
problemas,kadrastumeobjektyviątiesą.Moksliniu
požiūriusvarstyti“.Irvėliaurefrenuperiodiškaikarto

jo:jeigutonebus,jeibusmitinguojama–susirinkimą
reikiabaigti,išsiskirstyti(šitaiperporavalandųjam
pavykopasiūlytibent9kartus).Organizatoriaiir jų
pakviestojipublikosdalis,galvojusi,kadsusirinkimą
pavykspakreipti„LF“kūrimolinkme(preliminariai
buvonumatyta,kadpirmininkavimąperimsOzolas),
kiekpasimetėirpasidalijo,beto,salėjebuvoiratsitik
tiniųžmonių,atėjusiųpasiklausytibūtentdiskusijos
apiekonstituciją(išbūsimosiosIG–pvz.,Marcinkevi
čius,Landsbergis).Taigidaliskalbėtojųbandėlaikytis
pirmininkonubrėžtųkonstituciniųdalykųsvarstymo
rėmų(prezidiumonariai:Buračas,Bulavas,taippat
Žebriūnas,Prunskienė,Ališauskas,Genzelis);dalis
tiesiog–įtemąarne–pasisakėjiemsrūpimaisklau
simais(RimgaudasBubelis,Budriūnas,Brazas),dalis
rezignavoirmėginoišeiti(Ozolas,Medalinskas),dalis
programiškai (Aukštikalnienė,Skučas,Vaišvila)ar
savaimingai(Juozaitis,Landsbergis)mėginopakreipti
susirinkimą„revoliucine“–organizavimosiirpradėjimo
veikti–linkme,irbūtentšidalis,nepaisydamapir
mininkaujančiojoprotestų,tiksląpasiekė–mokslinė
diskusijažlugo,IGbuvoišrinkta.

Veiks mas
Pažymėtina,kadišpradžiųsusirinkimovagąpakreip

timėginta„legaliai“:atsispirdamanuoesamosKon
stitucijosstraipsnių,AuksėAukštikalnienėpateikėtris
„reikalavimusTarybųLietuvosvyriausybei“:paskelbti
neteisėtaisvisustrėmimusirrepresijasnuo1940m.ir
reabilituotijųaukas;atvertisaugumoarchyvusvisuo
meneiirišviešinti joveiklą;šiandiensusikursiančią
IGpripažinti,juridiškaiįregistruoti,atidarytisąskaitą
banke,suteiktigalimybęlaisvainaudotisžiniasklai
da,leistisavolaikraštįirt.t,Pirmininkuinutraukus
kalbėtoją,salėjekilo irvisstiprėjotriukšmas.Kiek
aprimęskalbantBuračui,mėginusiamkiekatsiliepti
įAukštikalnienės„balsąišapačios“,jisvėlsuūžėper
formalistinįBulavopasisakymą,kurisgreitaibuvo
nuplotas.Poto įsiterptimėginusiemsMAžmonėms
–MedalinskuiirGenzeliui–nepavykosutaikytisalės
irprezidiumo–išdaliesdėlto,kademocijasįkaitino
tarpjųradikalųpolitinįistorinįpareiškimąperskaitęs
Bubelis.PoilgoPrunskienėspasisakymoekonominio
suverenitetoklausimu,jibuvopriverstatiesiaiatsakyti
įklausimą,arsutiktųbūtiišrinktaįIG.Tuometant
scenosužlipoMedalinskasirpamėginoneutralizuoti
Vilkopirmininkavimąbeipasuktidiskusijąapiebūsi
mojoSąjūdžioprogramą.Tačiausituacijanepasikeitė,
kolžodžionetarėSkučas,viskąišdėstęstiesiai:liaudis

11landsbergis,v.,op.cit,p. 100.
12tiškutė,i.,„platonas–draugas,bettiesa–dardidesnisdraugas“,

in:Vakarinėsnaujienos,19880611.
13skelbta:Sąjūdžiožinios,19880613,nr.2.
14 Lietuviųtauta,sud.algimantasliekis,kn.3:sąjūdžiogimimas,

vilnius:lietuvosmokslas,1998,p.95;panašiai liudija irskučas,
ibid.,p.93.

15rūmųarchyveišsaugotijosmagnetofoniniaiįrašai,kuriųstenog
ramaskelbta:ibid.,p.54–90.
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turinesvarstyti/vykdytipartijospasiūlytusplanus,o
patipateiktiprogramąirpagaljąkovoti.Žmonėsčiasusi
rinkoanaiptolnemokslineidiskusijai,ir:„Mestikėjomės,
kadJūs[Vilkas]prisijungsitepriemūsų,betpaskutinę
minutę...Baimėyradidelė,jiJusnugalėjo.Jeiguašda
barpaklausiupublikos,kojisusirinko...Balsaiišsalės:
Liaudiesfronto!“Paskelbęsplanuojamąjopavadinimą
–„PersitvarkymoSąjūdis“,Skučaspaskleidėposalę
lapus,kurvisigalėjoužsirašytiįSąjūdžiorėmėjus.Tuo
metPrezidiumaspraradosusirinkimokontrolęirturėjo
pereitiįdefenzyvą.JuozaitistraktavoSkučopasiūlymą
kaipauditorijosirprezidiumogalimąkompromisą,nes
taibūtųveiksmassklaidantbaimėsatmosferą,peržen
giantjosribas.ToliaukalbėjęsLandsbergisatkreipė
dėmesį,kadtokiosribosišaiškėjatikėmusveikti,irčia
prezidiumasgalėtųnenusišalinti,nestuometveiksmas
įvykskitur.SkeptiškidėlSąjūdžiokūrimoarnuosaikūs
VytautoAlišausko,RamūnoBudriūnoirBuračobalsai
salėsentuziazmoneatšaldė,irįscenąužlipęsVaišvila
galutinaiperėmėrenginiovaldy
mą,paskelbdamasrinkimųįIG
pradžią.Siūlytadaugkandidatūrų,
balsuota,plota,irvisotopabaigoje
perskaitytasIGsąrašas.

Ri bos
Kokioskonkrečiosmintys,Lietu

vosvizijossklandėore,kuriantis
Sąjūdžiui?Taidaugreikšmingiau,
neipreliminaripatiesSąjūdžiopro
grama17, nes ne tie sio giai pa ro do 
pirmapradessuvokimo,kalbosir
veiklosribas.Josbuvoganasiauros
tikkalbėjusiemsapieekonominį
savarankiškumą.Diskusijos,kas
geriau–arestųmodelis,respub
likinėūkiskaita(Prunskienė),ar
visuotinė įmoniųūkiskaita (de 
fac to=rinkosekonomika,sąvokos
nevartojant–Vilkas),naikinant
irsąjunginį,irrespublikinįadmi
nistravimąiškėlėklausimąapie
suverenumoribas:kokiaturibūti
konkretisąjunginėsvaldžiosirinstitucijųkompetenci
ja,irkokiaLietuvos–ekonominė,politinė,kultūrinė?
(Ališauskas).Kalbėtojaibuvolinkęčiaiškišti„lenininės
federacijos“modelį:„Sąjungoskompetencijakiekvienu
atvejuyragynybosiružsieniopolitikos[dalies]klau
simai“ (Vilkas).ArūnasŽebriūnasčianetgipasiūlė
„įrašyti įTSRSKonstituciją,kadTSRSvalstybinė

nuosavybė, išskyrusgynybossferą,susidedaišvisų
sąjunginiųnuosavybių“.Tačiaukokiągipozicijątei
kiantiejipasiūlymus,keliantiejireikalavimusLSSR
AS,vyriausybei,partineikonferencijaipatysgalėtų
užimti–kasjie,sukuojieirpriešką.PatsŽebriūnas
tvirtinovienareikšmiškai–100%užGorbačiovą,Pruns
kienėantrino–užpersitvarkymą,irkartusukitomis
respublikomis, tik išapačios.Betkas tokiuatveju
trukdo–„viršūnės“?Žinoma,persitvarkymuitrukdo
tiktosjosdalys,kuriossustabarėjusios.Genzelisbuvo
konkretus–taibiurokratija,kuri „paskutiniumetu
perėjoįpuolimą“.JamantrindamasVaišvilanurodė
estųkovossubiurokratijapavyzdį–kaišieprivertė
atsistatydintiministropirmininkopavaduotoją.Sku
časbuvonepalygintidrąsesnis:mesgalėsimekovoti
subiurokratijatikorganizuodamiesi(rėmimogrupės)
irsuvokdami,kadyrapartija,vykdantineliaudies,o
biurokratijosnurodymus.„Partijaišpogrindžiopore
voliucijosneišėjo...“Teguljiirneįvardijamakaip„prie

šas“,betvisdėltotaistabdysdemokratijai,veikiantis
konspiraciniaismetodais.PatiesSąjūdžiopadėtįtokioje
situacijojebeneaiškiausiainubrėžėLandsbergis:„Mes
niekadanesužinosime,kąmesgalim,kolnepradėsime
veikti.Niekadakalbosneišaiškins,otiktaikonkretūs
visuomeniniaiveiksmaiparodysirmūsųvalią,irmūsų
jėgą,irmūsųryškiasribas,jeigukitajėgabusdidesnė
irbusneleistaeiti“.Tojikitajėgagalibūtiirvietinė
Partija,betgalibūti–irviskąsprendžiantiMaskva.
Vienamepasisakymųkaiptikirprisimintasmetas,
kaiMaskvairLietuvabuvoatskiridydžiai.Bubelis

16susirinkimostenogramaskelbta:ibid.,p.96–126.skelbtojesteno
gramojekaikuriepasisakymaineidentifikuotiarbaįvardytiklaidingai.
todėltolesnėskalbėtojųidentifikacijos–straipsnioautoriaus.

pabudomeirkelkimės
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algimantoŽižiūnonuotr.
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vaizdžiainupasakojo„tarptautinėsteisėspažeidimą,
padarytąstalinistinėsSSRSvyriausybės[...]lietuvių
tautaiirjoslaisvaisukurtaiegzistavimoformai–sa
varankiškaiLietuvosvalstybei“.1940m.SSRS„atliko
veiksmą,turėjusį lemtingųpasekmiųLietuvosres
publikoskaipsavarankiškosvalstybėsegzistavimui“.
Taibuvoultimatumas,grasinantagresija.Jos,one
„vidiniųnesklandumų“,irbuvonulemtaįvykiųkaita
Lietuvoje. Išvada: „kiekvienastuometiniųLietuvos
piliečiųpalikuonisturiteisęreikalautisocialistinio
teisėtumo[...]sudarymosąlygųLietuvossūnumsir
dukromssavarankiškaitvarkytisavogyvenimą,kraštą,
ūkį,osvarbiausia–politikąirkultūrą“.Bubeliomin
tisradikalizavoSkučas,nesutikdamas,kaddėlvisko
kaltasStalinas,nepripažįstant,kad„tuometubuvo
teroristinėvalstybė“.Esąnepakankapripažintiteisės
pažeidimo(irreikalautijosatkūrimo),neprisimenant
„visuomenės,kuristojoginkluotonkovonirnepasidavė
tairepresijai“.
Darnesakoma–„nepriklausomaLietuvosvalsty

bė“,„partizanųlaisvėskovos“,„sovietųrežimas“,bet
akivaizdu,kadbentdalissusirinkusiųjųtikrainetilpo
perestroikos–radikaliosSovietųSąjungosišsaugoji
moprogramos–rėmuose.Vienastokiųnetilpusiųjų,
tiesa,pasisakęspriešSąjūdžiosteigimą(nesžmonės
nesubrendę,stokojąpolitinėskultūrospagrindo),apie
konstituciniųreformųpadėtįpasisakiusiamVilkui
pareiškė:„Tai,kąjūskalbėjote,akivaizdžiaisuformuo
ja,kadLietuvairtoliauliekaTarybųSąjungosdalis“
(Ališauskas),o,komentuodamasSąjūdžiorėmimonarių
anketą(įkuriądaugumasalėjesėdėjusiųjų,taippatir
Ališauskas, įsirašė),retoriškaipaklausė,kąreiškia,
antaiestųLFminimas„socialistiniosuverenitetosu
gražinimas“:„jeigunebuvosocialistiniosuvereniteto,
taikastadaligišiolbuvo?Galsocialistinėokupacija?“
Žodis–išpavojingiausiųjų(Bubelispervisąpasisakymą
jotaipirnepavartojo),betištartashipotetinioklausi
moformairdarkalbantneapiesavo,okitosupratimą.
Nestuometkalbantžodžiusreikėjopasverti,irviena
buvogalimadrąsiaisakytisusirinkime,kita–viešame
mitinge,trečia–uždarameposėdyje,kuriokasnorsvei
kiausiaipasiklausė,ketvirta–užfiksuotiprogramoje.
Žodisdarbuvožvirblis...

iŠbandymas

Šitaiypačišryškėjoperminėtąjįgen.EdvardoEismun
toirpplk.EdmundoBaltinosusitikimąsuIGnariais
Dailininkųsgoje18.PokalbisbuvosurengtasIGinicia
tyva,ir,suprantama,kadsąjūdininkaidaugiaunorėjo
kąsužinotiirpatirtiišsaugumiečiųneguatvirkščiai.

Klausinėdamiapiekagėbistųpožiūrįįpraeitįirdabartį,
trėmimus,politiniuskalinius,perestroikosmastusir
teisinęvalstybę,sąjūdininkaigalėjosaupasiaiškinti
viešojokalbėjimoirveikimoribas,tiekpraeitiestiesos,
tiekdabartiesteisiųpožiūriu.
Betjaupokalbiopradžiojesaugumovadovasnurodė,

kadirjamkylaklausimųIGnariams.„Tieklausimai
nereikštųpasiaiškinimo,betbūtųpriemonėgeriau
suprastiirpajustiSąjūdžioveikloskryptįirteisingai
jąvertinti.Mesgaunamelaiškų,skambučių,kuriuose
reikalaujamapaaiškinti,kuoužsiimaSąjūdis,kiekjis
atitinkapartijoskursą,socializmopagrindusLietuvo
je“.TadvisaikaipžurnalistėTiškutė,drg.Eismuntas
buvopirmiausiasusirūpinęsSąjūdžiotikslųskaidrumu:
„Jeigukamnepatinkatarybųvaldžia,atviraisaky
kit:nepatinkatarybųvaldžia.Užtai,kadnepatinka
–niekasniekonenubaudė.Užpolitiniusįsitikinimus
nebaudžiama.Baudžiamaužkonkrečiąantitarybinę
arantivalstybinęveiklą.Jeigumesvisiskaitom,kad
SąjūdisyraužsocialistinęLietuvą,užtarybinęsan
tvarką–daugiausavistovumo,bettarybųSąjungos
sudėty,–taišitaireikėtųnuostatuoseirpabrėžti,kad
žmonėmsnekiltųabejonių,kastasyraSąjūdis“.Štai
sąjūdininkaiginąištremtuosiusužantitarybinęveiklą.
VienasjųSigitasTamkevičius.„KasyraTamkevičius,
jūsturbūtžinote,skaitėtespaudoje.Kunigasnaudojo
bažnyčią,naudojosakykląantitarybineiagitacijai ir
propagandai.“Kitas–kun.Svarinskas,laisvaiišleistas
įužsienįpasigydyti.„Jūsturbūtmatėtedokumentinį
filmą:„Kasjūs,kunigeSvarinskai?“?Ašmanau,kad
čiasėditarybiniaižmonės,kurieužtarybųvaldžią,ar
ne?Aryrakasnorsprieš?Pakelkiterankas,manbus
lengviaudirbti.FilmedraugasSvarinskasvisiemsaiš
kiaipasakė:„Palaukite,ateismūsųvaldžia“.Taikokią
valdžiąjisturėjoomeny?“Šiuokartsąjūdininkaiatsikirto
vykusiai:Buračasnurodė,kadSvarinskas–užliaudies
valdžią,oirSąjūdis–užliaudiestarybas.ĮEismunto
klausimą,ardabaresąponųtarybos,Genzelisatrėžė,
kadtaip,nesJakovlevassakė,kadtikrojitarybųvaldžia
dartikbus,pometų(Eismuntuipamėginusaiškinti,
kadjisnetaipsupratęs,Genzelispacitavopažodžiui).
KaiantitarybiškumasneprilipoSąjūdžiuiužnuteistų
jųpagal68str.(antitarybinėirantivalstybinėveikla)
gynimą(įtiesųLaurinkausklausimądėljogaliojimo,
Eismuntaspripažino,kaddabar„jisnetaikomas“),mė
gintajįprikergtikitukeliu.„Dabarašturiukitąklausi
mą,draugai:ŠtaiLietuvosLaisvėsLyga[...].Jeigutie
žmonėspasakytų:gerbiamiejiSąjūdžiodalyviai,[...]
mesužLietuvąTarybųSąjungossudėty,–klausimų
nekiltų.Betmesaiškiaižinom–jieyraprieštai.Jie
yraužtai,kadatkurtiburžuazinęLietuvą,buržuazinę
santvarką.KasSąjūdžiodalyviusgalirištisuLaisvės
Lyga?Kodėlatsirandabendradarbiavimasišjūsųpu
sės?“Šiuoskaltinimusmėgintaatremtikeliaisfrontais.

17josapmatusžr.Sąjūdžiožinios,nr.1.sennokomentaras:„pagal
sovietinėjesistemojepriimtaspolitikavimotradicijas,grupėturėjopri
imtisavoprogramą“;senn,a.e.,op.cit.,p.40.
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Pirma,ginantis,kadLLLtikslaisąjūdininkamsmažai
žinomi(Eismuntas:„Tiesos“neskaitot20,tenviskaspa
rašyta),kontrklausiant,kodėlnegalimasusitikinėtiir
viskassekama(Geda;Eismuntas:„mesdirbamsavo
darbąiržinom,kądarom“),įrodinėjant,kadkontaktai
buvoperbadavimoakciją,kurLyga„atlikodestruktyvų
vaidmenį“(Juozaitis),„tarybųvaldžiapasirodėvisiškai
bejėgė“(Ozolas),oSąjūdisštaiveikęskonstruktyviai,
nulėmęspozityvųkrizėssureguliavimą.
Jeigujaupripažįstama,kadyratrysjėgos,tarpkurių

Sąjūdis–viduryje,taigalestiirtrysLietuvos
raidosperspektyvos:„LietuvaTSRSsudėty“,
„buržuazinėssantvarkosatkūrimas“ irkas
norspervidurį.Kastaigalėtųbūti,preciziškai
pradėjoaiškintisČeslovasStankevičius:Kons
titucijadeklaruoja,kadLietuvayraTSR,irkad
jituriteisęišstotiišTSRS.„Kurjūsųnuomone,
baigiasikonstituciniųteisiųsiekimas irkur
prasidedaantivalstybinėveikla?“Eismuntas
pripažino,kadsukonstitucinėsteisėsįgyven
dinimolozungutogalimasiekti.BetMarytei
Kontrimaiteipasiteiravus,artaintencijaga
limarinktiparašus,Eismuntasneišlaikė:„Ko
jūssiekiat?KaipLietuvąįsivaizduojatneSSRS
sudėty?“Skučuinedrąsiainurodžius,kadESPT
irVaršuvospaktonare,Eismuntasapsidžiaugė,
irnurodęs,kadtai„Kenedžionuvedimoteorija“,
pavaizdavo,kadtokskeliasbaigtųsiVakarų
Vokietijospadėtiessukūrimu.Gedaižengus
žingsnelįtoliau„nekaltu“klausimu:„Kaipžiūri
saugumokomitetas įLietuvosNepriklauso
mybėsidėją?“(„visapietuos1939uosiusme
tus“),atsakymasbuvoformalus:siekisatkurti
buržuazinęsantvarką–antitarybinėveikla.
Bettoliausiaitąsyknuėjopirmininkaujantis
Petkevičius,pirmiausiatarstelėjęs,kadvalsty
bingumosukūrimaskaip1918m.–variantas
galimas.„Jeiguirtoliautaipšeimininkausim,
taitikraisubirstamūsųimperija(sic!)–norė
simtoarnenorėsim.“Otoliau,pasirėmęsEis
muntodaugkartiniutvirtinimu,kadSaugumo
komitetasveikiatikpagalįstatymąirjįvykdo,
nevajuokaisreplikavo:„Jeibuspriimtasįsta
tymas,kadLietuva–Nepriklausomavalstybė,
ašmanau,Komitetastamirgipritars[...].Oar
bustoksįstatymas,arne,taiirnuomūsųSą

jūdžio,irnuodaugkopriklausys“.Eismuntuibaigiant
temątelikokonstatuoti:„Kaipkomunistas,aškovosiu
užTarybųLietuvą,socialistinęsantvarkąirjosbuvi
mąTSRSsudėty.KaipSaugumokomitetovadovas,aš
vadovausiuosiįstatymaisirjųnepažeisiu“.

Kaipgalimeregėti,jautada,1988m.rugpjūčiopabai
goje,pozicijosbuvoaiškiainužymėtos,oirpagrindiniai
tolesnėsLietuvosišsilaisvinimoistorijoskontūraibuvo
ganaaiškūs. 

pabudomeirkelkimės

sąjūdžiomitingaskaune.kalba
Česlovasstankevičius.1988m.gruodis.

romualdopožerskionuotrauka

18magnetofoninioįrašomedžiagaskelbtain:Kau no ai das,
19880831,p.1–18.toliaucituojantpuslapiainenurodo
mi.

20„tiesą“nuoliepospradžiossąjūdisirdidelėlietuvos
žmoniųdalisboikotavo.
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ĮNŽ-AklausimusatsakoBronislovasGenzelisirAlgirdasSaudargas

1.Kaip,Jūsųmanymu,1988m.birželįatsiradoSą-
jūdis?Arestitoksdalykaskaip„slaptojiSąjūdžioatsi-
radimoistorija“?KaippatsatsidūrėteSąjūdyje?

2.Kaipsuvokėteanuometirkaipsuvokiatedabarva-
dinamųjųVilniausirKaunoSąjūdžiogrupiųpriešpriešą
1988–1989m.?Dėlkonesutartairkodėl?

3.SąjūdžioTarybųveiklaibuvobūdingosirpaskirų
asmenųkraštutinės(„kairės“ar„dešinės“)akcijosarre-
akcijos:radikalūspasisakymai,iniciatyvųgniaužimai,
provokacijosirpan.Kaipdabaratrodo,arpertokius
dalykusnegalėjopasireikštivadinamoji„KGBįtaka“?

4.KadairkaippolitinėLietuvosNepriklausomybėta-
popagrindiniuvisoSąjūdžiotikslu?Argalimakalbėti
apiekokįnorspsichologinįlūžį?

5.Argalėjotaipatsitikti,kadLietuvosAukščiausioji
TarybanebūtųpriėmusiKovo11-osiosvalstybėsatstaty-
moakto?Ar,žiūrintišdabartiniųpozicijų,pasirinktoji
valstybėsatkūrimoformabuvoteisinga?

6.KasatsitikoSąjūdžiuipoNepriklausomybėsatga-
vimo?Kurjisdingo?Artaibuvonatūralu,„dėsninga“?
KadairkodėlSąjūdisnetekosavokaipmoralinioau-
toritetostatuso?

1.AlgirdasSaudargas:Ne,nežinau.Atėjolaikasir
atsirado.AntrąsavaitępoSąjūdžioįsikūrimoVilniuje
ašapiejįdarnežinojau.„Tiesoje“perskaitėme,kadten
kažkasvyksta.GaliausiaiatvažiavoJuozaitissuSkuču
steigtiSąjūdįKaune.Na,messuEdvarduŠiugždair
nuėjomepasižiūrėti,buvoirEgidijusKlumbys.Perskai
tėsąrašąžymiųKaunožmonių.Mesirgisiūlėmekan
didatūras.PasiūliauKlumbį,AlgirdąPatacką,kurio
nebuvo;Šiugždaatsisakėdalyvauti.VietojAlgirdo
PatackoišpradžiųįrašėGintarą,tadaaiškinomės,tas
arne,paskuiįrašėirAlgirdą.Vėliauišsigando,kad
perdaugpolitiniųkalinių,nesbuvoLiudasDamb
rauskas,VidmantasPovilionis,darkažkas.Paskui
Dambrauskaspasiūlėsavosūnų.Taipirbaigėsi.Pats
tennebuvauįtrauktas.Kitądienąsutikausenamiesčiu
einantįPatackąiraiškinomės,artaitasSąjūdis,arne
tas.Paskuiposavaitėstekodalyvautisusitikimesu
žmonėmis,aiškintis,kasčiavyko,kokiačiainiciatyva,
kaskąirkaiprinko.Atsiradonepatenkintųjų,taitada
Kaušpėdasjuostiesiogįrašėįsąrašą,kadnuramintų.
Maneirgitaipkooptavo.Irjautėme,kadtai„tas“Są
jūdis.Pakakoekspertų–Patacko–išvadų.Okokiosjo
ištakos,nelabaiirsvarbu.Paskui,kaiėmėkiltiSąjūdžio
banga,atsiradoerdvėveikti.
ArKGBpridėjoranką,–čiakitakalba.Kaskąmąstė,

kotikėjosikurdamas,visainesvarbu.Netrukuspaaiš
kėjo,kastasSąjūdisyra.
Mesžiūrėjomeneįtai,kasVilniujevyksta,betkaip

žmonėsįtaižiūri.Kaimatai,kadžmonėsnebebijo,

1.BronislovasGenzelis:Sąjūdžioatsiradimoprielai
dosyrapaprastos.Istorijągalimanuvestiikisenesnių
laikų.Kai1968m.buvoČekoslovakijosįvykiai,„Žinijos“
draugijojeveikėklubas,kuriamediskutuotakultūros,
politikosklausimais.KlubuivadovavoSlavėnas,dalyva
voirkaikurieseniejiinteligentai–Cesevičius,Daukša
irkt.KartąpoįvykiųČekoslovakijojeSlavėnasatėjo
irpasakė:vyrai,kolmūsųneišvaikė, išsiskirstykim
laisvavalia.Mesirišsiskirstėm.Kaskągalėjo,darė
kultūrossrityse.
Nežinau,kaipvertintikitusdalykus:dabardaugkal

bamaapieStrazdeliouniversitetą.Galimajįtraktuoti
kaipdisidentinį.Kitavertus,tuometubūtapolitinio
švietimo,reikėjo„užsidėtipaukščiuką“,ir,norsnebu
vaunuolatinisšiouniversitetolankytojas,keletąkartų
skaičiaupranešimus,betnėneįtariau,kaddalyvauju
pogrindinėjeveikloje.
Kaiprasidėjogorbačiovinėperestroika,atsiradovilčių,

kadkažkaskeisis.Senapatirtistarsisavaimeatgijo.
Pirmiausiaatgaivinome„Žinijos“draugijosklubą.Iš
pradžiųjissupolitikaneturėjoniekobendra,rūpinosi
kultūriniupalikimu.Tuometubuvolabainiokojamas
Vilnius,būtaplanųnutiestiplatųkeliąperRasųkapi
nes.Dalisžmonių,kurielankėsiir„Žinijos“draugijoje,
nepriklausomaiįkūrė„Talkos“klubą:Puteikis,Radžvi
las,Songaila,jielabiaukovojosuvisokiaisgriovimais.
Mesdaugiaudomėjomėsteoriniaisdalykais.Žaliejikūrė
savoklubus–KaunepradėjoveiktiGriciaus„Žemyna“.
Tuoseklubuoseveikėtiepatysžmonės,viename–tary
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dassaudargas.1996.juozoGrikienionuotr.
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kuriaSąjūdžiogrupes.Žiūrineįcentrą,oįkitąpusę,
tenyraSąjūdis.

2.A. S.:Sunkusuformuluoti.Buvošiokiatokiaprieš
prieša.Būtašiektieknepasitikėjimo,visadareikia
tikrinti,kątieVilniausinteligentaidaro,įCKjieten
vaikšto,žinoduris.Kitasdalykas,manlikotoksįspū
dis,kadmes,Kaunas,būsimetokie„kietiečiai“,tarp
LietuvosLaisvėsLygosirVilniaus,ojiegalės,nuėjęį
CK,sakyti–musspaudžia.Jeigunespaustų,niekoir
pasiektinegalėtų.Tokiakombinacijairsudarėtąįspūdį.
Darvienasdalykas–KaunoSąjūdžioaktyvasjautėsi
ganalaisvasnuobetkokiųgalimųįsipareigojimų.Bent
kritinėmasė,ojeikasirnebuvo,taidėjositoksesąs.O
Vilniujeesantysponaibuvotaaukštojiinteligentija,–
niekoblogonenoriupasakyti,–kuritiesiognaudojosi
kaikuriaisnomenklatūrospasidalijamaiskąsneliais.
Buvokieklabiaususivaržę.OKaunasbuvoperiferija.Be
to,Kauneišsiugdėdaugiaudemokratijosmechanizmų,
veikėįgaliotiniųsusirinkimas.Jisišpradžiųrinkdavosi
Architektųsąjungoje,paskui„Šilelio“salėje,kursusi
rinkdavokelišimtaižmonių.Irmesvisąlaikąjautėme
tųžmoniųnuotaikas,taipsakant,pasitikrindavome.Tai
suteikdavoirenergijos,irryžto.Vilniujesusiformavo
tokscentrofenomenas.KaipSovietųSąjungoje–Maskva
kaipSąjungossostinė,oRusijosvaldžia–rudimentinė.
TaipirSąjūdžioVilniaustarybabuvosilpnesnė,nes
čiapatbuvoir„centrinėvaldžia“–Iniciatyvinėgrupė.
Beto,VilniustuometubuvosilpnesnisužKaunąsavo

boje,kitame–pirmininkas.OMokslųakademijoje(MA)
nepriklausomainuomūsųkūrėsiekonomistųklubas,
kuriamedalyvavoRajeckas,Vilkas,Prunskienė,šiek
tiekAntanavičius,Vagnorius.Sujuoneturėjomeryšių.
KaipasmuspasirodėMedalinskas,kurisbuvoPruns
kienėsaspirantas,sužinojome,kadakademijojevyksta
įdomiosdiskusijosekonominiaisklausimais.Paskuiį
VerkiųrūmuspasikvietėmeanalogiškoEstijosMAklubo
paskaitininkus;MartasTaarmakas(jožmonayrabu
vusimanostudentė)pakvietėJuozaitįįpirmąLiaudies
frontosusirinkimą;Prunskienėbuvopakviestakitais
kanalais(akademikasBronšteinas).KaiEstijojesusi
kūrėLiaudiesfrontas,pasmusveikėvisokieklubeliai,
irtaidėja,atrodo,kilospontaniškai.Vilkasorganizavo
naujoskonstitucijosprojektoaptarimąMokslųakademi
jossalėje.Kilomintistuopasinaudoti.Visasjaunimas
išMA,Lapienisirkitiaspirantai(kaikurie jųbuvo
komjaunimoveikėjai),ėmėkalbėti,kadakademijoje
kasnorsįvyks.Buvokeliosgrupės,kuriostarėsidėl
rinkimų.VieniantTaurokalno,kiti–pasmanenamie.
Reikėjosukurtibendrąvadovybę.Svarstyta,kaipjąsu
formuoti–jeikasnorsišlįssusąrašu,taibuspagalvota,
kadčiapartijosirvyriausybėssąrašas,irpsichologinė
reakcijabusneigiama.Sutarta,kadbuspasiūlyti25
žmonėsirpasiskirstyta,kaskąpasiūlys.TaigiVaišvila
išėjoįtribūnąirpasiūlėkurtiLiaudiesfrontą.Vilkas
priešinosi,sujuodaugiausiaginčijosiVaišvila,Skučas
irMedalinskas.JuozasBulavas,sėdėjęspirmojeeilėje,
kaipsenasrevoliucionierius,palaikė–reikiakurti!Iš
visųnumatytųtikdunebuvopasiūlyti–Vaitiekūnasir
Martinaitis.Matyt,dėlchaoso.Balsavimasvykotaip:
kasuž–visiuž,kasprieš–niekas.Tikpriešduasme
nisnubalsavo„prieš“:AuksęAukštikalnienę,užkurią
balsavotikpenki,jeitiksliaipamenu,irvienąvaikiną
sportininką,kurisžadėjosporturūpintis.Jamkažkas
išsalėssušuko–taiirsportuok.

2.B.G.:PriešpriešatarpVilniausirKaunosąjūdžio
atsiradoporinkimųįTSRSAT,kaipakvipovaldžia.
Anksčiaujosnepastebėjau.Odėlkojikilo,sunkupasa
kyti.Tikrainedėlvienųnuosaikumoirkitųradikalumo.
Štai,pavyzdžiui,Landsbergis.JisikiNepriklausomybės
buvopakankamainuosaikus,opoNepriklausomybės
–visaikitas.Aktyviausipriešpriešoskurstytojaibuvo
Abišala,Oksas.Formaliaivilniečiųirkauniečiųnesu
tarimaiprasidėjoišrinkusSeimoTarybospirmininką.
Matišpradžiųbuvonutarta,kadkaipEstijojebuspirmi
ninkaujamarotacijosbūdu:kiekvienąsavaitęrenkamas
pirmininkas.Paskui„Izvestijose“pasirodėtasnelemtas
Kapeliušinostraipsnis„Landsbergisijegokomanda“,–
kastakomanda,nepasakyta,betpagrindinėmintis,
kadvisilabaigeručiai,tikLandsbergisjuodas.Tada
Čekuolioirkitųiniciatyvajisbuvolaikinaiišrinktas
pirmininku.Irkauniečiaišituobaisiaipasipiktino.Tą
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visuomeniniupotencialu.ŠiefaktoriaiirsudarėKauno
Sąjūdžiogrupėsfenomeną.

3.A. S.:Jokiųnaujesniųduomenų,negukadanorstu
rėjau,neturiu.Aišku,saugumasstengėsikąnorsdaryti.
Tačiaukuriefenomenaibuvotikri,okuriesurežisuoti,
negaliupasakyti.Beto,įtampanebuvotokiadidelė,tad
sunkuprisimintinuotaikas.Betjukgaliausiaibuvo
LLL.Tuoatveju,jeibūtųprasidėjusiagresyvisistemos
reakcija,jibūtųprasidėjusipriešLLL,oKaunogrupėir
patsSąjūdisbuvotikrai„gerietis“torežimoatžvilgiu.
TadjeiSąjūdyjekasnorsištribūnoskąnorspasakydavo,
taiepizodinisdalykas...Turėjomeekspertų:Patackas,
neseniaipaleistas išsaugumorūsio,Šiugžda,senas
pogrindininkas.Jautėme,kosaugumasgalisiekti.O
arkasnorsbuvodaroma?Apskritaibūtųbuvękeista,
jeiprasidėtųrepresijospriešSąjūdį,oLLLbūtųpalikta
ramybėje.TadatikraiLLLbūtųturėjusibūtivisiškas
saugumodarinys,otaibuvonerealu.

4.A. S.:JeikalbėtumeapieSąjūdįkaiporganiza
ciją, taireikėtųžiūrėtidokumentus.Kadaatsirado
ta frazė.Kaunevykobalsavimas:nepriklausomybė
arsuverenitetas.Žaistiirverbaliniaižaidimai.Visą
laikąbuvotestuojama,Sąjūdisirveikėtestuodamas
reakcijas.Mestaistropiaidarėme,užpildydavome
visąspektrą–galimapamėgintiirryžtingiau.Jeiką
norsardalįVilniuspakankamaipagrįstaiatmesda
vo,odaliesne–taigaljisgeriaujausdavo,kasgeriau
tiksarkadnebūtųperaštriaisuformuluota.Taibuvo
nuoseklusprocesas.
Lygiaitaippatšisprocesasbūdingasirveikiantiems

asmenims.Aišku,dabarvisiprisipažins,KPSSnariais
pradedant,kad jievisą laikąapienepriklausomybę
svajojo.Tai jųasmeninisreikalas,kąjietadajautė.
Bet,manogalva,buvotokiossvarstyklės:nepriklauso
mybėssvajonėantvienoslėkštelėsirbaimėantkitos
lėkštelės.Kuriamkasnusveria,ašnežinau.Jeibūtų
manearvaikuspastatę„pošautuvu“,nežinau,kurbūtų
baigęsismanoryžtas.Sąjūdyjetainegrėsė.Netgibūti
Sąjūdyjearduotidrauguipaskaityti„Kronikos“numerį
buvonepalyginamidalykai.Daugeliuimanopažįstamų
baimėbūtiSąjūdyjeapskritaineegzistavo.Kitiemsgal
iregzistavosusivaržymas,pvz.,kaipminėjau,inteli
gentijai,teisininkųnomenklatūrai.„Ojeiguviskasvirs
atgal,galkonorsirneteksiu“,–galkastaipirsvarstė,
tainatūraližmogiškasavybė.
OSąjūdisvisąlaikątestavo.Pamenu,Kaune,1989m.

vasario16d.MuzikiniameteatrevykoSąjūdžiorengi
nys.Staigaįbėgopavėlavęsžmogusirklausia–girdėjau,
paskelbėtenepriklausomybę?Žinoma,neiSąjūdisgalėjo
nepriklausomybęskelbti,neiką,tačiaunuotaikosbuvo
tokios,irpanašiosrezoliucijosbuvorengiamos.OSą
jūdžioprogramosebuvoviskoprirašyta.Pamenu,kaip

pačiąnaktįpasmanetrečiąvalandąprisistatėButke
vičiusirkalbėjo:kąjūspadarėte–įstatailaužomi.Aš
atsakiau,kadreikianesiskaldyti.Prasidėjokauniečių
akcijapriešvilniečius,oLandsbergisbuvocentre.Tada
irpradėjokiltiAbišala,norsnebuvoneiKaunotaryboje,
neiiniciatyvinėjegrupėje,matyt,atėjoperkvotasnuo
Mokslininkųsąjungos.PradėjoveiktiAbišalosgrupė.
KaippriešpriešaLandsbergiui,SąjūdžioSeimotarybos
pirmininkui,jisbuvoišrinktasSeimoseniūnu.

3.B.G.:Ašmanau,kadtaip,betneturiufaktų.Dalis
KGBmedžiagosdabaryraišvežtaįTomską.Lietuvo
je josnėra.Manau,buvomėginamasukliudyti.Bet
laikėmėstokiosnuostatos:kiekvienaskalbaužsave.
Nebuvotaip,kadštaituatstovaujiSąjūdžiuiirreiš
ki jonuomonę.Nebūdavoaiškinamasiviešai,dėlko
kasnorskąnorspasakė.Manau,kadsaugumastam
irsaugumas,kadmėgintųkliudyti.Aišku,norėtasu
pjudyti.ŠtaikadirtaspatsKapeliušinostraipsnis.
Nemanau,kadjisatsitiktinis.Norsjeikalbėsimeapie
Kapeliušiną,taibuvoįdomusžmogus,jįgeraipažinojo
Čepaitis,sujuošisbendraudavokaipkorespondentas
Lietuvai.Kapeliušinaspadėdavo,kad„Izvestijos“pa
skelbtųstraipsniųpriešmūsųvaldžiąpaminklosau
gosirgamtosaugosklausimais.Kaipasirodėminėtas
jostraipsnis,meslabainustebome,nesLandsbergio
tuometradikalumutikrainiekasneįtarė.Petkevičių
buvogalimakaltintiradikalumu.Čekuolispateikė
argumentą,kadjeinesusibursimeaplinkLandsbergį,
visussutvarkyspovieną,nesneįvardytakomanda;tad
pasakykime,kadmesvisitakomanda.Turiupagrindo
įtarti,kadstraipsnisbuvospecialiaiišspausdintas,ir
tikraijisįnešėdaugsumaišties.Nesviskasbūtųėję
senavaga–pirmininkaskiekvienameposėdyjebūtų
renkamaskitaisavaitei.

4.B.G.:Lūžionebuvo.Negaliuapievisuskalbėti,
tikapietąterpę,kuriaipatspriklausiau.Poįvairia
priedangasusitikdavome–gimtadieniai,kokiosnors
šventės,dalyvaudavo,pavyzdžiui,JuozasGirdzijaus
kas,VytautasKubilius,Lukšienė,Martinaitis,Ozolas,
paskuiirDaunys.Visąlaikbuvokalbama,kadimperi
jomsanksčiauarvėliauateinagalasirkadgorbačio
vineperestroikareikiapasinaudoti.Kaikuriežmonės
Sąjūdįkūrėta intencija.Tiksvarbubuvoanksčiau
laikoneišsiplepėti.Taigibentkiekašgaliupasakyti,
nebuvotokiopsichologiniolūžio.Visiemstikslasbuvo
aiškus,betkada?TaipbuvoikiSąjūdžio.OSąjūdžio
būstinėjeviešainediskutavome,buvoaišku,kadten
galibūtisaugumiečių–Tarybosposėdžiaibuvoatviri
irniekasnetikrino,kasužeina.Kitavertus,netnebu
vopriimtastokssprendimas–viešainekalbėti.Okai
įvykorinkimai įTSRSAT,buvopaskelbtastikslas:
Nepriklausomybė.KauneirVilniujeperVasario16
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„sąjūdiskilokaipbanGa...“

ginčijomėssuJuozaičiudėl„lenininėsfederacijos“,–taip
programojebuvoįrašyta.Messakėme–braukiam,kam
jireikalinga,galimairbejos,omumsatsakė–ne,tai
„toksžanras“.Tokiųžaidimųbuvodaug.Dabarįtaiki
taipžiūri.Bettadabūtavisko,pasiginčydavom,liejosi
emocijos,buvoirišgąsčio,gasdinimųtankaisirpan.
Betmesgalvojome,kadjeiVilniuitrūkstaradikalių
siūlymų,taireikėspamaitinti...

5.A. S.:Nebuvokitokelio.Manau,kadnėrajokio
išstojimomechanizmo.Estaiirlatviaiėjoatsargesniu
keliu.Betjiepriėmėsprendimusjaupomūsų,taiviena.
Antra,kąmesgalėjomedaryti–arbapriimtitąpatį
sprendimąvėliau,arbaieškotikitosprendimovarian
to.Jeibūtųsusitelkusikitapolitinėvalia,galirgalėjo
būtikitaip.Galėjobūtilaukimorežimas.Betkaibuvo
toksATsąstatas,niekokitanegalėjoįvykti...
Retrospektyviaigalimapasakyti,kąLietuvabūtų

pralaimėjusi.Būtųpraradusikokįpusmetį,kelismė
nesius,atsidūrusiBelovežekartusuNVSsteigėjomis.
NesnemesprogramavomeįvykiusRusijoje.Žinoma,pa
sirinkędabartinįsprendimą,padarėmeįtaką.Jelcinas,
RusijosvaldžiaištraukėSovietųSąjungąGorbačiovui
išpokojų.Tadjeibūtumeelgęsikaiplatviaiirestai,
Lietuvanebūtųgavusipripažinimoiškartpopučo.Mes
jausėdėjomNATOkonsultacinėjetaryboje,kaibuvo
nuimtaSovietųvėliava.MesbūtumeatsidūręBelovežo
situacijojekartusuvisasovietija.Taigimeslaimėjome,
šachmatųterminaiskalbant,nevieną„tempą“.
Kitasdalykas,kaspirmiejipripažinoLietuvą?Rusi

ja!MesturimesutartįsutapačiaRusija.Darikipučo
pasirašytasutuopačiusubjektu.IrnorsJelcinoRusija
pasikeitė,SovietųSąjungosnebėra,sutartistebegalioja.
Irgera,palankisutartis.Kituatvejujosnebūtų,estai
irlatviaipasirašėgerokaivėliau.

6.A. S.:Sąjūdiskilokaipbanga.Jiatėjo,opaskui
atslūgo.Kaiatsiradovalstybė,jisturėjoatslūgti.Jis
galėjovirstipolitinepartija.Tokskeliasįprastasšaly
se,kurvykstapanašiosrevoliucijos.Jisišesmėsgalir
nevirtopartija,betliūtodalįpasiėmėkonservatoriai.
PasiėmėstruktūrasirdaugelįSąjūdžioišugdytųžmo
nių.Kokiaprasmėlikti?Potobuvorūpinamasikaip
Sąjūdįišlaikyti,kaddarkasnorsnepaimtųSąjūdžio
pavadinimo,nesukurtųpartijosirneišgramdytųpuo
doikidugno.Galkasdarirliko.Šitąpolitinįžaidimą
konservatoriaisėkmingaiužbaigė.Dabar,manogalva,
būtųgalimairuždarytiSąjūdį.
Dėlmoralinioautoriteto,–taijįturiistorinismomen

tas.Žmonėsilgėjositomomento,ilgimėsdabar,kaivisi
bu vo mevieningi,benekažkaspadarėmusvieningus.
Populiariiliuzijaistorijoje.

osiosminėjimą.Kodėltiktada?Deputataiikitoldar
buvoregistruojami.Tadjeiperankstipasakysi,galėjo
iškandidatųįdeputatussąrašoišbraukti.MatnuoSą
jūdžiodeputatųapygardojepraktiškaibūdavovienas,
daugiausiabuvonuovadinamųjųdarbokolektyvų.O
kaijaukandidataiužregistruoti,galimapradėtikalbėti
viešai,irGorbačiovuibūtųbuvęsunkukąnorssujais
padaryti–tuometbūtųturėjęsprisipažinti,kadžlunga
joglast nost’.Galvoju,kadirjis,irsaugumasnetikėjo,
kadbusviešaipaskelbta.Ojeinebūtumepaskelbę,
musgalėjoapkaltinti,kadišdavėmerinkėjųinteresus.
Neturimemandato.Odabar,kaiviešaipaskelbtair
balsavimupatvirtinta,mandatąturime.

5.B.G.:Manosupratimu,taioptimalusvariantas.
LatvijojeirEstijojebuvokitasituacija.ATsudėtisbuvo
kita.Vidinėspriešiškosjėgospasjuosbuvodaugstip
resnės.OLietuvojebuvoabsoliutidauguma.Drįstu
abejoti,artuoatveju, jeiLietuvanebūtųpaskelbusi
nepriklausomybės,Latvijoje irEstijojenepriklauso
mybėbūtų.Betaštaisiejusubendrujudėjimu.Jei
nebūtųKaukazoproblemų,Afganistano,varguarbūtų
viskastaippavykę.Kaukazaspakankamaisudrebino
tvarką,Gorbačiovasnežinojo,kądaryti–vienąžidinį
malšina,očiakitas.Kadangitenįvykiaibuvokruvi
ni,oLietuvojetaikūs,taiGorbačiovuiatrodė,kadčia
galimasusitaikyti.Dėltoaš,galirsubjektyviai,ma
nau,kadkaiBurokevičiusatskiloirpaaiškėjo,jogjuos
palaikolabaimažagrupuotė,susijusitiksukariniais
sluoksniais, tada paaiškėjo,kadNepriklausomybės
nepaskelbtinėragalimybių.Kadirkasbūtųbuvęs
išrinktas–arLandsbergis,arOzolas,argaliausiai
Brazauskas,–vistiekbūtųreikėjęskelbti,nesjiene
būtųgalėjępasirodytigatvėje.Būtakeliųvariantų–ar
šiandienskelbti,arpalaukti,kolbaigsisTSRSliaudies
deputatųsuvažiavimas.Nestikjispagalkonstituciją
galėjoįvestinepaprastąjąpadėtį.Taigisuvažiavimas
iškartgalėjoįvesti,ojeibūtųpasibaigęs–būtumelai
mėjęlaiko.Nežinau,galbūtnetdaugumabuvoužtai,
jogreikiaskelbtiposuvažiavimo.BetkaiMotieka,gal
netbeLandsbergiožinios,išlindoirpaskelbė,kadry
tojskelbsimeNepriklausomybę,irkaiATbuvomasių
apsupta,niekasnegalėjosustabdyti.

6.B.G.:Sąjūdisbuvosukurtasvienutikslu–Nepriklau
somybeipasiekti.Ointeresaibuvolabaiskirtingi.Vieni
įsivaizdavoLietuvąkaipdemokratinęrespubliką,kiti
norėjoatkurtismetoninęLietuvą.Sąjūdisbuvojudėjimas,
kuristurėjobendriausiątikslą.Jeišalisdemokratizuojasi,
jisišnykstaarba,pvz.,kaipAlžyroNacionalinisfrontas,
tampapartija.Susidarovienpartinėsistema.Sąjūdžio
pagrindususikūrėpartijos.Jisatlikosavofunkciją. 
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Balandžio9d.SeimeįvykoKultūros
kongresorengtas„pasitarimas“dėl
valstybėskultūrospolitikosLietuvai
stojantįES.Neatsitiktinaijissukėlė
viešąkaikuriųvalstybėskūrybinių
sąjungųbeiorganizacijųnariųpasi
piktinimą.Akivaizdu,kadšisrenginys
buvoeiliniskovosdėl įtakoskultū
rairaundas.Viena iškultūrininkų
grupių,pamindamapačioskeliamus
etikos,kultūros, laisvoskūrybinės
raiškosidealus,neturėdamakitųgru
piųatstovųįgaliojimų,mėginatapti
pagrindinevisosLietuvoskultūros
politikos formuotoja.Kultūroskon
gresasprasmukoįSeimą,taipsavo
rezoliucijomslygiružsitikrindamas
politikųpritarimą.Lygirįgydamas
teisęvadintisvisoLietuvoskultūros
pasaulioatstovu,jistaippatgudriai
pasikvietėžymiųkultūrosatstovų,į
kuriųnuomonę,regis,netnesirengė
atsižvelgti.Įšiaspernelygžmogiškas
silpnybesgalimabūtųnekreiptidide
liodėmesio,jeineaiškustikslas,įkurį
nukreiptašiveikla.Jįtiksliaiišsakė
vienasKongresoatstovasGiedrius
Kazimierėnas:„Savovalstybėjepri
valomeatgaivintisavaskultūrosver
tybes,otiktadakalbėtiapieEuropą“.
Šiakultūriškaiizoliuotisskatinančia
fraze išsakoma „Europoskultūra“
vadinamodalykobaimė.Bendraren
ginionuotaikaliudija,jogja,įgyjant
politinėsgalios,siekiamaužkrėstiir
kitusLietuvoskultūrosžmonesbei
intelektualus.Kąšibaimėatskleidžia
apiemūsųkultūrosbūklę?
Europosbaimėmūsųkultūrininkų

pasisakymuosekyladėl susikurto
bauginančioEuroposvaizdinio.Euro
pavaizduojamakaipišoriškaižavi,o
vidujepabaisiškabūtybė,gundantiir
viliojantivisokiomisgėrybėmis,jaske
tindamaiškeistiįtai,kasmumssvar

aka de my bė

europostapatybė
TOMASDAUGIRDAS

Tačiautuometkultūrinėstapatybės
gynimasliudytųvienkultūrinįneįga
lumąbeibaimękeistis.
Dėlkopastaruojumetubuvo la

biausiaisusirūpinęgarsiausiaišau
kiantyskultūrininkai?Pirmiausiadėl
masinėskultūrosbeijos„grėsmingo“
skverbimosiįmūsų„savos“kultūros
užimamąvietą.Tačiaugalbūttai,jog
Kultūrastaigadidžiausiąkonkurentą
imaregėtimasinėjekultūroje,liudija
nemasinėskultūrosblogį,okultūros,
kurijainesugebaatsispirti,seklumą.
VosėmuskalbėtiapieEuroposkul
tūrą,tuojpatimamasielvartautidėl
musužplūsiančiosirnušluosiančios
europietiškosmasinėskultūros.Tad
galbūtreiktųnuoširdžiaipripažinti,
jogmumsgrasinanetiekEuropos
kultūra,kiekmasinėkultūra,kuri
Europojeyraįvairesnėbeipatrauk
lesnėneidainųšventėmisbeipakuli
nėmiskasomisženklinamasavoji.Tai
reikštų,jogmūsųkultūrojenesama
tokiokūrybiniopagrindo,antkurio
stovintbūtųgalimajaustissaugiai
tokiųkūrybiškaisilpnųdalykųkaip
masinėkultūraaplinkoje.Kultūri
nisatsiribojimasnuoEuroposbūtų
nepaprastaižalingas,nesskatintų
musužsidariusvisasjėgasnukreipti
įsavosiosmasinėskultūrosvarianto
kūrimą,taiklaidingaiirklaidinamai
vadinant„savąja“kultūra.Siekdami
atsitvertinuoEuropos,prisistatytu

meįvairiausiųkultūri
niųvaldovųrūmų,prisi
galvotumekeisčiausių,
niekurkiturneregėtų
kultūriniųritualų,sa
vųkultūrosvertinimo
kriterijųbei šiąmasi
nėskultūrosmutaciją
visiemsrodytumekaip
savosioskultūrinėsta

biausiairmieliausia–mūsųdvasines
vertybes, tautiškumą irnepaliestą
tapatybę.Jaipriartėjus,visiapkvais
nuojosšypsenos,busužhipnotizuoti
spalvotųkaroliukųžvilgesio,praras
sveikąprotąbeitapspavaldūsmen
kiausiomsjosmanipuliacijoms.Jos
burtaibeimagijaskatinskultūrinį
užsimiršimą,panirimąįbūsenąbe
savosioskultūrosbeipasidavimąjos
nešamaikultūrosbangai,taigivesį
kultūrinęniveliaciją.Kas liekašią
grėsmęmatančiamkultūrininkui?Jis
išvisųjėgųturistengtisneprarasti
nuovokosbeipriešintissparčiaistaty
damassavąkultūrostvirtovę.Priešjį
iškylaherkuliškožygioperspektyva:
matreikianesustiprintijauesamos
kultūrostvirtovėspamatusarsienas,
o,kaipminėta,dalykus„atgaivinti“.
Pirmiausiatenkaaptiktikadaisebu
vusiostvirtovėsvietą,jospamirštus
pamatusbei,sutelkusvisaskultūrines
jėgas,antjųsuręstikultūrinįpastatą.
Tuometlengviauatsikvėpęgalėsime
lauktiiškažkurateinančiosEuropos
kultūros.Jeijibūtųnusiteikusidrau
giškai–aprodytumejaisavąkultūros
tvirtovę,jeibūtųpriešiška–turėtume
saugiąpriebėgąužjossienų.
NuostatąEuroposkultūrosatžvilgiu

puikiausiaiiliustruojaValdovųRūmų
atstatymoistorija.Kaiptikjuos,ne
egzistuojančiųvaldovųneautentiškus
namus,ketinamademonstruotiEuro
pai kaip sa vo sios sa vas ties 
dalelę.Kitavertus,pats
Rūmų statybos faktas
skatinaklausti: jeimes
pajėgiamestatytirūmus
nesamiemsvaldovams,tai
galbūtiržūtbūtiniskultū
rinėssavastiesteigimas
bei tapatybėspaieškos
liudijanesantkultūros?
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patybės geriausią įkūnijimą.Ak
tyviausias tokioskultūrosateities
vizijosiniciatoriusšiandien,beabejo,
yraKultūroskongresas.
IntensyviaiklausinėjamaapieLie

tuvoskultūrostapatybęnetnesusi
mąstant,koksyraEuroposkultūros
tapatybėspagrindas.Ogalbūtabi
tapatybėsaugaištospačiosšaknies?
Galbūtmespasigendamesavosios
kultūroskaiptiktodėl,kadprievar
tabuvomeatskirtinuoeuropietiškos
kultūrinėstapatybės?Agitacijosdėl
stojimoįESįkarštyjebuvopateikta
gausybėEuroposmodeliųbeivaizdi
nių,ribotų,todėlpagrįstaigąsdinu
siųintelektualusbeikultūrininkus.
Europaesantivisokeriopos(institu
cinės,administracinės,politinėsbei
ekonominės)gerovės šaltinis, visi
pradėsimedauggeriaugyventi.Inte
lektualainelikonepakerėtišiosidėjos.
„Literatūrojeirmene“publikuotame
redakcijosdarbuotojųpokalbyjesvarsto
maapie„naudą“kultūrai,klausiant,
ką jai „duos“patsstojimas.Prieita
nelabaidžiaugsminga išvada, jog,
kogero,ekonominėpolitinėsąjunga
kultūraineduos jokiospapildomos
materialinėsnaudos.Kitavertus,
nemažaigaunameiršiandien:kultū
rosžmonėmsužsieniofondaiduoda
nemažasstipendijas,lietuviųkūryba
verčiamaįužsieniokalbas.Tadkažin
artaEuropagaliduotikąnorskoky
biškaidaugiaunegujauduoda.Tačiau
artaip,netkultūriškaituristaujantpo
Europą,prisiliečiamapriejoskultū
rinėstapatybės,įvairialypėskultūros
šaltinių?Musgalirpripažįstaesant
Europoskultūrosdalimi,tačiauarmes
patyskūrybiškaibeiegzistenciškai
suvokiame,kątaireiškia?
Sovietmetismūsųkultūrąpavertė

europietiška iškamša.Mes tiesiog
alpomeišpasitenkinimosavimi,kai
draugiškosrespublikosoficialiai ir
neoficialiaipripažindavomūsųre
giono„europietiškumą“.Kiekgeres
nisneivisojeSovietųSąjungoje,tad
europietiškasgyvenimostandartas.
Rusųkinuosemūsųaktoriai vai
dindavoeuropiečius,tautiečiaijuos

žiūrėdamiišgyvendavonacionalinio
pasididžiavimoakimirkas.Mums
tapo lygsavaimesuprantama, jog
lietuviaiyraeuropiečiai,okultūra,
kuriąmes kuriame – europietiš
ka,netnesusimąstant,kątaireiš
kia.SovietųSąjungojebuvo lengva
įsivaizduoti esant europiečiu,net
įtikinti tuokitus,nespalyginimui
šalianebuvooriginalo.Nettarėmės
esąeuropietiškaskultūroscentras,
mėginomepalaikytisavąsupratimą
apietai,kasyraEuropa,oištikrųjų
galutinaiatitrūkomenuoeuropie
tiškųšaknų.Šiandienturimeprogą
įsitikinti,jogmūsųeuropietiškumas
tėrakarikatūra,nėneminintfakto,
kaddabareuropietiškuosefilmuose
mūsųaktoriaivaidinarusus.
Tadnenuostabu,kadšiandienkul

tūrininkus, tikžvilgtelėjus įEuro
pą,apimabaimėbeinorasnuo jos
pasislėpti už senųjų sienų.Reali
Europairjoskultūravisaineatitin
kaanuometiniovaizdinio,vadinasi,
mesesamedaugtoliaunuoEuropos,
negumanėmeikišiol.Politikamsir
visuomenininkams ilgai svarsčius
apieEuropą,intelektualamsirkul
tūrininkamsjiskleidžiasikaipkul
tūrinėnežinomybė,tuščiavizija.O
nežinomybėsartėjimas,žinia,skatina
užmegztisujasakralinįsantykį,nuo
lankiaipasirenguspriimtivisatai,
kąjiatneš,arbanuojosnusigręžti,
aktyviairūpinantisneegzistuojančių
kultūriniųdariniųgaivinimu.
MūsųkultūraiEuropa šiandien

ištiesųmetaiššūkį.Tačiaunegra
sindama,okviesdamaužmegztisu
jakultūrinįsantykį.Kokieyra tie
žmogausgyvenimui,tadirjokultū
rineibeiintelektineiraiškaiesmingi
dalykai,kuriuosEuropaįkūnija?Eu
roposkultūra, įvairiaireikšdamasi,
remiasiįvienąpagrindą.Jiskleidžiasi
ištaško,kuriameamžinybėįgauna
apčiuopiamą,laikinąiržmogiškąpa
vidalą.Europoskultūrinį,kūrybinį,
poto–irpolitinįsavitumąkaiptikir
lemiagebėjimasaptiktipusiausvyrą
tarplaikinumovyravimoiramžinybės
siekio,tarpsiekioreikštisnetobuly

bėje ir tobulybėstroškulio.Europa
intelektualiai beikultūriškai yra
reikšmingakaipamžinybėspasireiš
kimoirsklaidosvieta.Kaiptiktokia
giliausios,racionaliaisunkiaisuvokia
mosįtampostarpegzistencijosskilimo
tragizmobeipozityvauskūrybiškumo
galimybėspersmelktaEuropasuteikia
šansąirmūsųkultūrai.
Mūsų„savos“kultūrosbrandumas

yraneįsivaizduojamasnepriėmusšio
Europosegzistencijospagrindo.Kaip
tikjismusįgalinaišskleistisavąprieš
taringąistorinębeikultūrinępatirtį,
oneniveliuotis.Mes,kaipirvisikiti
europiečiai,kultūriškaibeiegzisten
ciškaigeriausiaigalimepriimti tik
tąistoriją,kurimussuformavo.Tad
priimdamituoskultūriniuspradus,
kuriuosmumsšiandien(kaipirvisą
mūsųistoriją)siūloEuropa,įgysime
galimybęatsigręžtiįsavepačiusbei
savepriimti suvisakonkretybe ir
laikinumu.Šisakistatossusavimi
iššūkismūsųkultūraigalipasirody
tipernelygstiprusbeipaskatinti ją
išsibėgioti,paskiriems individams
susirandantsaugiasvietasegzisten
ciniųiššūkiųnemetančiosesvetimose
istorijosebeikultūrose,aružsidaryti
identitetoieškotojųkultūriniuosece
chuose.Šimtmečiaiskūrybiškaipalai
komosEuroposkultūrosakivaizdoje
mūsųsuvargusiaibeipačiossavęs
bijančiaikultūrai liekadupasirin
kimai:grįžtiprieEuroposkultūros
šaknųbeikartukurtijossavastįar
panirtiįkuriąnorslabiauarmažiau
tautinęmasinėskultūrossrovę.
Kultūrinės sienos tarpEuropos

irLietuvosišnykimonelemiadoku
mentai,oficialūssusitikimaiarsu
sitarimai.Išmokęšiuolaikiškaidirb
ti,sąžiningaielgtiskultūriškaibei
intelektualiaigalimeliktibeviltiškai
nutolęnuoEuropos.Kasdieniaireisai
tarpBriuselioirVilniaus,ekonominis
aktyvumas,gausėjančiosinvesticijos
bustiktuščionepatvaraussujudimo
apraiškos,jeiLietuvoskultūrininkai
bei intelektualainepajėgspriimti
Europosvisasavominties,kūrybine
egzistencija. 
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Ginkluotopasipriešinimodalyviųteisiųatkūrimas1 
–vienaišdidžiausiųteisiniųproblemų,susijusiųsu
pokarioįvykiaisLietuvoje.Vienavertus,buvęparti
zanaiirjųartimiejineretaipiktinasi,kadneatkuriant
teisiųlaisvėskovųdalyviams,demonstruojamavals
tybėsnepagarbasavogynėjams.Kaikuriepartizanai
yranetatsisakęreabilitacijos,manydami,kadpatsjos
egzistavimasyražeminantis.
Kitavertus,tie,kuriųartimiejibuvopartizanųnužu

dytiarkitaipnuojųnukentėjo,savaimesuprantama,
laikosipriešingospozicijosirpartizanusmanoesant
nekovotojusužLietuvoslaisvęirnepriklausomybę,o
plėšikusiržmogžudžius.
Todėlkartaisišsakomanuomonė,kadpokaris–taigili

senovė,kurišiaislaikaistėraistoriniųtyrimųobjektas,
nėravisiškaiteisinga.Partizanųreabilitacijosprocesai
tęsiasiikipatšiųdienų,todėlbuvusiųrezistentųveiklos
teisinioįvertinimoklausimaitebėraaktualūsirsvarbūs.

okupacijairrezistencija 
paGallietuvosteisę

Pradėtikalbąapiepartizanųreabilitacijąreikėtųnuo
to,kaippokarioįvykiaitraktuojamiteisėsaktuose,nes
juoseišreikštaoficialivalstybėspozicija,kuriairreikėtų
remtisvertinantpartizanųveiklą.
EsministokiospozicijosteiginysyraLietuvosokupa

cijospripažinimasneteisėta.Šinuostatayraįtvirtin
tadaugelyjedokumentų:Asmenų,nukentėjusiųnuo
1939–1990metųokupacijų,teisiniostatusoįstatyme,
ĮstatymedėlSSRSValstybėssaugumokomiteto(NKVD,
NKGB,MGB,KGB)vertinimo iršiosorganizacijos
kadriniųdarbuotojųdabartinėsveiklos,Asmenų,rep
resuotųužpasipriešinimąokupaciniamsrežimams,
teisiųatkūrimoįstatymeirkt.
Nenuostabu,kadpripažinusokupacijąneteisėta,kar

tupripažįstama,jogpasipriešinimasjai–neatimama
tautosteisė.Asmenų,represuotųužpasipriešinimą
okupaciniamsrežimams,teisiųatkūrimoįstatymo1str.

partizanųteisiųatkūrimoklausimu
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2d.skelbia:„LietuvosRespublikosSeimaspasiprieši
nimodalyviųkovąvertinakaiptautosteisėsįsavigyną
pasireiškimą.Ginkluotopasipriešinimo(rezistencijos)
dalyviaiskelbiamiLietuvoskariaissavanoriaisirpripa
žįstamijųkariniailaipsniaibeiapdovanojimai“.Tokia
nuostatareiškianetiktai,kadLietuvojevykoteisėtas
pasipriešinimasokupacijai.Išesmėspasipriešinimo
dalyviaipripažįstamiteisėtaistautosatstovais,įgyven
dinusiaisteisęįsavigyną.DaraiškiautaipasakytaPa
sipriešinimo1940–1990m.okupacijomsdalyviųteisinio
statusoįstatymopreambulėje:„1944–1953m.Lietuvoje
vykotautosginkluotaspasipriešinimas–partizaninis
karaspriešSovietųSąjungosokupacinękariuomenę
irokupaciniorežimostruktūras,opartizanųvadovybė
buvoaukščiausiojiteisėtaLietuvospolitinėirkarinė
valdžia,užsienyjeatstovaujamaVyriausiojoLietuvos
išlaisvinimokomiteto“.
TaigiSeimas,kaipaukščiausiavalstybėsinstitucija,

yraaiškiaipasakęs,kad1944m.Lietuvabuvookupuota
SovietųSąjungosiriki1953m.vykopartizaniniskaras.
Sovietinėsvaldžiosstruktūrosbuvoneteisėtosirjokių
Lietuvosgyventojamsprivalomųsprendimųpriimtine
galėjo.Visavaldžiašalyjepriklausėpartizanųvadovybei,
otaireiškia,kadjigalėjonustatytivisiemsprivalomą
tvarkąirjąįgyvendinti.Pasakymas,kadpartizanams
priklausė„aukščiausioji teisėtaLietuvospolitinė ir
karinėvaldžia“,kartureiškiairtai,kadjiegalėjodispo
nuotivadinamąjavalstybėsprievartosmonopolioteise,
t.y.taikytiprievartospriemonesgyventojųatžvilgiu.
Būtentištokiųpozicijų,kaipminėta,irreikėtųvertinti
Lietuvospartizanųveikląteisiniuaspektu.
Visdėltošigriežtairlogiškavalstybėspozicijanebuvo

išlaikytaikigalo.Pasakius,kadLietuvabuvookupuota
irkadpartizanaiteisėtaivykdėpasipriešinimąokupa
ciniamrežimui,šitaipgindamivalstybėsnepriklauso
mybę,reikėjotaippatgriežtaipasakyti,kadkiekvienas
rezistentasyrakaroveteranas,turiteisęįpensiją,kitas
materialineslengvatasirpan.Aišku,būtųtekęnustatyti
kokiąnorsšiųteisiųįgyvendinimotvarką,tačiautoks
terminaskaip„teisiųatkūrimas“jokiubūdunebuvo
vartotinas.Jaupatstokiožodžiųjunginiovartojimas
reiškiasovietųvaldžiosteisėtumopripažinimą.Jeitoji
valdžiabuvoneteisėta,taijijokiųteisiųnegalėjoatimti,

1teisėsaktuosevartojamasterminas„teisiųatkūrimas“,tačiaušneka
mojojekalbojevispopuliaresnisžodis„reabilitacija“.Šiamestraipsnyje
abuterminaibusvartojamikaipsinonimai.

VISuomeNė
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ojeiteisėsneatimtos,taijųnereikiaatkurti.Vadinasi,
ginkluotopasipriešinimodalyviųreabilitacijareiškia
arbatai,kadsovietaiteisėtaivaldėLietuvą,arbatai,
kadatkūrinėjamosteisės,kuriųneatėmėneteisėtaval
džia.Pirmuatvejuišeitų,kadįstatymaiprieštarauja
vienikitiemsir juosreikiaskubiaitaisyti.Antrasis
atvejis–taiteisinisabsurdasarbajuridinėnesąmonė.
Juostaisytireikiadarskubiau.
Kad irkaipžiūrėsime, teisiųatkūrimasvis tiek

nereikalingas.Veikiausiai jistėrakeistokopolitinio
kompromisoteisinė išraiška.Užbėgantoponentams
užakių,šiojevietojenorisipasakyti,kadpartizanų
įvykdytikaronusikaltimaiarnusikaltimaižmonijai
(genocidas,civiliųgyventojųžudymasirkankinimas)
turėtųbūtitiriamitapačiatvarka,kaipirvisikititokie
nusikaltimai.Nepaisantto,įstatymasyraįstatymasir
jotenkalaikytis.Todėlreikėtųbaigtigaliojančiostvar
koskritikąirpereitipriejosanalizės.

nereabilituotas,vadinasi, 
nusikaltęs

Galimatikįsivaizduoti,kaipjaučiasižmogus,jeigu
atsisakomajįreabilituoti.Taireiškia,kadnetikoku
pacinė,betirteisėtaLietuvosvaldžialaikojįnusikal
tusiu.Štaičiairslypineretaipamirštamaproblema.
Pagrindaiatsisakytireabilituotiasmenįyranurodyti
Asmenų,represuotųužpasipriešinimąokupaciniams
režimams,teisiųatkūrimoįstatymo2straipsnyje:„Šio
įstatymo1straipsnionuostatanetaikomaasmenims,
dalyvavusiemsdarantgenocidonusikaltimus,taippat
beginkliųciviliųžmoniųžudynėseirkankinimuose“.Ki
taiptariant,atsisakymąreabilituotiasmenįpagrindžia
trysnusikaltimai:genocido,vykdymastarptautinėshu
manitarinėsteisėssaugomųasmenų,konkrečiai–civilių
gyventojų,žudymasarbatųpačiųasmenųžalojimas,
kankinimasarkitoksnežmoniškaselgesyssujais.Rei
kiaatkreiptidėmesį,kadatsisakymasreabilituotikartu
reiškiapripažinimą,kadasmuominėtusnusikaltimus
padarė.Šiaprasmetokssprendimasgalibūtiprilygin
tasapkaltinamajamnuosprendžiui.

rezistentųteisėĮteismą

Taipjauįprasta,kadžmogusgalibūtiapkaltintas
nusikaltimuirnuteistastiklaikantisgriežtostvarkos,
vadinamosbaudžiamuojuprocesu.Taspatsgaliojair
atsisakymoreabilituotiatveju.Žinoma,estitamtik
raspecifikair josnegalimaignoruoti,tačiauvostik
suabejojama,arreabilituotipartizaną,jistampaįta
riamuojuirdėltoprivaloturėtivisasteises,iškurių
benesvarbiausia–teisė įteismą.Tikteismas,kaip
nepriklausomairnešališkainstitucija,galiapkaltinti
arbaišteisinti.

Visdėltošiteisėsuteikiamanevisiemsrezistentams.
Asmenų,represuotųužpasipriešinimąokupaciniams
režimams,teisiųatkūrimoįstatymeyranustatytatokia
tvarka:tuos,kuriuosrepresavoteisminės instituci
jos,reabilituojaAukščiausiasisTeismas,neteisminių
institucijųrepresuotus–Generalinėprokuratūra,iš
tremtus–Vidausreikalųministerija.Lygiaitapačia
tvarkayrairatsisakomareabilituoti.Tokiosprendimo
motyvaiaiškūs.Prašymųgaunamaganadaug,todėljie
paskirstomikeliomsinstitucijoms,kadnesusidarytų
pernelygdidelisdarbokrūvis.Viskasbūtųgerai,jukne
itinsvarbu,kasišduospažymėjimą.Tačiauatsisakant
reabilituotisusiklostovisiškaikitokiasituacija.Nei
Generalinėprokuratūra,neiVidausreikalųministe
rijanegalipriimtineiapkaltinamojo,neiišteisinamo
jonuosprendžio.Taiteismoprerogatyva.Todėlbūtų
logiška,jeigureabilitacijosprocesekylančiasabejones
taippatspręstųteismas.
Žinoma,rezistentaiturigalimybępasiektiteisminį

sprendimąnetirtuoatveju,kaijuosatsisakoreabilituoti
GeneralinėprokuratūraarbaVidausreikalųministerija.
PirmiausiareikėtųsprendimąapskųstiGeneraliniam
prokuroruiarbaVidausreikalųministrui,opaskuijau
galimakreiptisįAukščiausiąjįTeismą.Tačiauartai
atitinkabaudžiamojoprocesoprincipus?Įsivaizduokite,
pavyzdžiui,kadkoksnorsasmuoyrakaltinamastyčiniu
nužudymu.IrštaiGeneralinėsprokuratūrosskyriaus
prokuroraspriimanutarimą:pripažintiasmenįkaltu
padariusnusikaltimą,numatytąLRBK129str.1d.Ir
toliauprierašas:šisnutarimaspertokįirtokįterminą
galibūtiapskundžiamasGeneraliniamprokurorui.Kaip
taiatrodytų?Žinoma,taisamprotavimasad ab sur dum.
Tačiaukartaistaippasamprotautivisaisveika,nestai
padedaaiškiaumatytiklaidas.
Aišku,kadtokiateisiųatkūrimotvarkayranevisiškai

teisingairjąreikėtųkeisti.Kaipjauminėta,netaip
svarbu,kasišduospažymėjimą.Tačiaukilusabejonei
dėlasmensreabilitacijos,turėtųbūtivykdomastyrimas,
ogalutinįsprendimąturėtųpriimtiteismas.

nekaltumoprezumpcijosreikŠmėreabili
tacijosprocese

Jeigujaupradėjomekalbėtiapiebaudžiamojoproce
soprincipųtaikymąreabilitacijosprocesui,taireikia
atsižvelgtiirįnekaltumoprezumpciją.Josesmėtokia:
asmuolaikomasnekaltu,koljokaltėneįrodytairnepa
tvirtintateismonuosprendžiu.Skirtinguosešaltiniuose
šisteiginysužrašomasįvairiai,tačiauprasmėišlieka
tapati.Nekaltumoprezumpcijosreikšmėyratrejopa.
Visųpirma,pareigaįrodinėtitenkatyrimąatliekan
tiemsvalstybėspareigūnams,onekaltinamajam.Jis
galitylėtiarbanetmeluoti.Antra,tyrimąatliekantys
valstybėspareigūnaiprivalonustatytivisas įvykio

partizanųteisiųatkūrimoklausimu
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aplinkybesirpašalintivisasabejonesdėlkaltinamojo
kaltės.Pagaliau,tosabejonės,kuriųneįmanomapaša
linti,yraaiškinamoskaltinamojonaudai(vadinamasis
in du bio pro reoprincipas).
Visosšiostaisyklės,kaipsakoteisininkai,mu ta tis 

mu tan dis,turėtųgaliotiirreabilitacijosprocese.Visų
pirma,turėtųbūtiaiškibendranuostata:reabilituojami
visiasmenys,išskyrustuos,kurieyrapadaręAsmenų,
represuotųužpasipriešinimąokupaciniamsrežimams,
teisiųatkūrinoįstatymostr.2išvardytusnusikaltimusir
kuriųkaltėįrodyta.Išesmėstokianuostatairyraįtvir
tintaminėtameįstatyme.Pavyzdžiui,str.3,kalbantapie
pažymėjimųišdavimą,vartojamasteiginys„pažymėjimus
išduoda“.Tailabaigriežtakonstrukcija.Straipsnyjenu
rodytosvalstybėsinstitucijosnega li ar turiteisęišduo
ti,obūtentišduo dareabilitacijospažymėjimus.Kitaip
tariant,asmeniui,siekiančiamreabilitacijos,pakanka
tikįrodyti,kadjisbuvorepresuotasokupacinėsvaldžios
struktūrųužminėtameįstatymenurodytąveiklą,irjam
turibūtiišduodamaspažymėjimas.
Suprantama,yrairantrasįstatymostraipsnis.Parei

gūnui,privalančiamišduotipažymėjimą,galikiltiįtari
mų,kadreabilitacijossiekiantisasmuoįvykdėnusikalti
mus,sudarančiuspagrindąatsisakytiatkurtijamteises.
Tačiaureikiadarkartąpabrėžti,kadtoksįtarimas–tai
įtarimasnusikaltimopadarymu.Beto,labaisunkaus
nusikaltimo.PagalLietuvosbaudžiamąjįkodeksąužtai
gresianetlaisvėsatėmimasikigyvosgalvos.Žinoma,
nereabilituotiemsrezistentamsbausmėsneturėtųbūti
skiriamos.Tiesiogtokiuatvejuankstesnysisneteisėtas
jųįkalinimaspripažįstamasteisėtu.Tačiauvisdėlto
išliekakitanemažiausvarbiapkaltinamojonuospren
džiodalis:pripažinimasnusikaltėliu.Todėlįtarus,kad

rezis
t e n 
t a i 
galė

jopadarytikokiųnorsnusikaltimų,būtina tirti ir
įrodinėti taippat,kaip ir įprastais„kriminaliniais“
atvejais.

„teraktysredimirnovonaselenija“irkiti
partizanų„nusikaltimai“

Benedaugiausiamedžiagosreabilitacijostyrimams
yragaunamaišsovietiniųarchyvų.Tačiauvertinti
tokiusduomenisreikialabaiatsargiai.Atsargiaine
dėlfaktųiškraipymo(išesmėsarchyvuosepateikiami
visiškaiteisingiduomenys),betdėljųinterpretavimo.
Mespripažįstamepartizanųvadovybębuvusaukščiau
sia1944–1953m.Lietuvospolitinebeikarinevaldžia,
ookupacinėsvaldžios institucijas–neteisėtomis ir
neturinčiomisjokiųįgaliojimų.Minėtosinstitucijoslai
kėsivisiškaipriešingospozicijos.Partizanusjoslaikė
nusikaltėliais,osave–teisėtavaldžia.Todėlirarchy
viniuosedokumentuosevisipartizanųveiksmaiinter
pretuojamikaipnusikaltimai.Suvisaderamapagarba
Lietuvosteisininkamsreikiapripažinti,kadpasitaiko
atvejų,kainutarimuoseatsisakytiatkurtiteisesbeveik
cituojamossovietinėskaltinamosiosišvados.Taiskam
bamaždaugtaip:„AtsisakytitaikytiJonuiPetraičiui
Asmenų,represuotųužpasipriešinimąokupaciniams
režimams,teisiųatkūrinoįstatymostr.1nuostatas,nes
jisdalyvavovykdantteroristiniusaktusirpatsnužudė
Antanaitį,PranaitįirPetrąJonaitį“.Tokiaformuluotė
klaidingadėldviejųpriežasčių.Visųpirma,„teroroak
tas“yraatskirasnusikaltimasirjopadarymasnesudaro
pagrindoatsisakytireabilituotiasmenį.Sovietiniuose
šaltiniuosevosnekiekvienaspartizanųįvykdytasnu
žudymasvadinamas„terakt“,tačiaušiaislaikaisvargu

artinkavartotitokįter
miną.Antra,netsvarbes
nė,priežastisyrata,kad
tokiaformuluotėnelabai
atitinkamotyvuotospren
dimosampratą.Jeigujau
leidžiamaneteisminėms
institucijomsatsisakyti
reabilituoti partizanus,
tai reiktųpasiekti bent
jautai,kadtoksnutarimas
panėšėtų įkaltinamąjį
aktą irbūtų surašomas
laikantistųpačiųtaisyklių.
Reikėtų išaiškintivisas
aplinkybesirnurodytiduo
menis,kuriaisremiantis
pripažįstama,kadasmuo
tikraipadarėvienąišnu
sikaltimų,nurodytųAs
menų,represuotųužpa

lietuvospartizanai.kitojenuotraukospusėje–nkvdįrašai.
nuotraukaišbuvusionkvdarchyvo.lcva
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sipriešinimąokupaciniamsrežimams,teisiųatkūrino
įstatymostr.2.Nesanaiptolnekiekvienasveiksmas,
kurįsovietinėsinstitucijospripažinonusikaltimu,gali
būtitokiulaikomas.
Štaikonkretuspavyzdys.Labaidažnaipartizanai

buvokaltinamiplėšimais iškolūkių,bankų,pašto
įstaigųirkitųvalstybiniųinstitucijų.Tačiauanaiptol
nevisuomettokiusveiksmusgalimalaikytinusikalti
mais.Jeigupripažįstamepartizanųvadovybęteisėta
Lietuvosvaldžia,taikartusuteikiamejaiteisęvykdyti
visasvaldžiosfunkcijas.Tarpjų–saugotivalstybėsir
josgyventojųturtą.Tokiuatvejuminėtieji„plėšimai“,
jeigutikjiebuvovykdomisuvadovybėsžiniairjosnu
rodymu,yranekaskita,kaiptikturto,kurįokupacinės
valdžiosstruktūrosneteisėtaipasisavino,paėmimas
valstybėsreikmėms.
Tačiaureabilitacijaiplėšimaineturireikšmės.Čia

daugsvarbesnitiepartizaninėsveiklosepizodai,kurių
rezultatas–žmogausmirtis.Betiršiuoatvejureikia
būtiatsargiems.Jauminėta,kadsovietinėsinstitucijos
savelaikėteisėtavaldžia,todėlniekokeista,kadsau
gumostruktūrųkarininkų,„liaudiesgynėjų“,sovietinės
armijoskarių,milicininkųirkitųpareigūnųnužudymai
buvolaikominusikaltimais.VisdėltoLietuvosįstatymai
pripažįsta,kadvykopartizaniniskaras.Vadinasi,abi
pusėsžudėvienakitą.Reikalastas,kaddaugumapa
reigūnųbuvoginkluotiirkovojosupartizanųjudėjimu.
„Liaudiesgynėjų“būriaispecialiaitamirbuvosukurti.
Todėlvisusepizodus,kuriuoseminimaskario,milici
ninko,saugumiečioarpanašausasmensnužudymas,
reikėtųiškartoatmestiirjųnėnetirti.Visišieįvykiai
neturiniekobendrasureabilitacija,nesminėtiparei
gūnaineatitinkanei„beginklio“,nei„civilio“požymių.
Reikiapasakyti,kadtaippaprastaiiryradaroma.Ši
asmenųkategorijakeliamažiausiaiproblemų.
Atkreiptinasdėmesysirįtai,kadnetikteisėsaugos,

kariniųarsukarintųinstitucijųdarbuotojaibūdavo
ginkluoti.Bijodamipartizanųužpuolimų,ginklusne
šiodavosiirkitioficialūsasmenys.Pavyzdžiui,dažnai
juosturėdavokolūkiųpirmininkai,apylinkiųsekreto
riaiirpanašūspareigūnai.Kaikuriemsvaldininkams
ginklaibūdavoišduodamiatliekanttamtikrasužduo
tis.Pavyzdžiui,1951m.balandžio4d.Prienųrajono
vykdomojokomitetoinstruktoriaiKostasLapinskas,
VincasVerbickasirVytautasZeniusvaikščiojopoįvai
riusPrienųrajonokaimus,skelbdamigyventojams,kad
organizuojamaskolūkiečiųsusirinkimas.Lapinskasir
Zeniusbuvoginkluotišautuvais,oVerbickas–revol
veriu„Nagan“2.Beto,ginklusturėjoagentaismogikai
irkaikuriekitiagentai,okartaispasitaikydavoirto
kiųatvejų,kaisaugumostruktūrosišduodavoginklą

„savigynainuobanditų“irniekaipsuvalstybinėmis
institucijomisnesusijusiemsasmenims.Pavyzdžiui,
PrienųrajonoPrienlaukiokaimogyventojasPovilas
BubnysšiamtiksluiišLSSRMVDbuvogavęsšautuvą,
revolverį„Nagan“irgranatų3.Todėlaiškinantiskokio
norsasmensnužudymąirįtariant,kadtaigalėjobūti
beginkliscivilis,visųpirmareikianustatyti,artokios
kategorijosasmenysgaudavoginklusirjeitaip–tai
kokiaisatvejais.Nustačius,kadnužudymometuasmuo
buvoginkluotas,tokįepizodątaippatreikėtųatmesti
irtoliaujonebetirti,nestuometatsisakytireabilituoti
negalima.Šiojevietojetaippatreikėtųpabrėžti,kad
reabilitacijossiekiantisasmuoneprivaloįrodinėti,jog
nužudėginkluotąžmogų.Priešingai,pareigūnai,atsi
sakantysatkurtiteises,turiįrodyti,kadnužudytasis
buvobeginklis.
Atmetusvisusšiuosatvejusliekatai,kasarchyvi

niuosedokumentuosepaprastaivadinama„terakty
sredimirnovonaselenija“.Tačiauiršieatvejainegali
būtiautomatiškaipripažįstaminusikaltimais,nes„tai
kiųgyventojų“taippatbuvoįvairių.

kolaborantaiirsauGumo 
struktūrųaGentai

Laikantispozicijos,kadLietuvosvalstybėbuvo
okupuotairsovietinėsvaldžiosinstitucijosveikėne
teisėtai,reikiapripažinti,kadasmenys,kuriesujo
misbendradarbiavo,turibūtilaikominusikaltėliais.
Daugumosvalstybiųbaudžiamiejiįstatymainumato
atsakomybęužkolaboravimą–padėjimąokupacijosar
aneksijossąlygomisneteisėtosvaldžiosstruktūroms
įtvirtintiokupacijąaraneksiją, slopintigyventojų
pasipriešinimąarkitokį talkininkavimąneteisėtai
valdžiai.Toksnusikaltimas įtvirtintas irLietuvos
baudžiamajamekodekse.
1944–1953m.kolaborantuišesmėsgalėjobūtipripa

žintasnetikokupacinėsvaldžiosaparatedirbantisas
muo,betirkiekvienaskomunistųpartijos,komjaunimo
arkitųpanašiųorganizacijųnarys.Šiąaplinkybęlėmė
SSRSegzistuojantivienpartinėsistema.KaipPrancū
zijos,Lenkijos,NorvegijosirkitųVokietijosokupuotų
valstybiųpasipriešinimo judėjimaikiekvienąnacį,
taipirLietuvospartizanaikiekvienąkomunistąlaikė
išdavikuirbaudė.Pažymėtina,kad,skirtingainegu
vėlesniaisokupacijosmetais,ginkluotosrezistencijos
laikotarpiustojimasįprokomunistinesorganizacijas
nebuvo„automatizuotas“ irkiekvienasgimnazistas
komjaunuoliunetapdavo.Beto,Lietuvospartizanų
vadovybė,būdamaaukščiausiateisėtavalstybėsvaldžia,
turėjoteisęreikalautiirreikalaudavogyventojųnestoti
įtokiasorganizacijas,nepadėtiokupacineivaldžiai,ne
tarnautijosginkluotosiosepajėgoseirremtipasiprie
šinimojudėjimą.

2lya,f.k1,ap.16,b.636,l.420–421.
3lya,f.k1,ap.15,b.2399,l.22–23.
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bernardasGailius

Dėltųpačiųpriežasčiųbuvodraudžiamasirslaptas
bendradarbiavimassusovietiniaissaugumoorganais.
Tokselgesyspartizanųvisiškaipagrįstaibuvolaikomas
šnipinėjimuiružjįbaudžiama.
Sunkuteisiškaivertintikolaborantųirsaugumoinsti

tucijųagentųnužudymus.Vienavertus,pasipriešinimo
judėjimaivisamepasaulyjesmerkiatokiusasmenisir
elgiasisujaisgriežtai.Trumpaileidžiantįteisinius
samprotavimusįsiterptipaprastiemsgyvenimiškiems
pasvarstymams,reikiapasakyti,kadtokspartizanųel
gesysvisiškaisuprantamas.Irkolaborantai,irsaugumo
agentaipatyspasirinkobendradarbiavimąsuokupacine
valdžiakaippatogesnįirlengvesnįkelią,neretaidarat
nešantįirmedžiaginėsnaudos.Šiaprasmevarguarjuos
galimavadintitaikiaisirciviliais,jeisuprasimešiuos
žodžiustaip,kaipjiesuprantamibuitiškai.Tamtikra
prasmekolaborantaidalyvavokare,osavųjųišdavystė
papiktinanetlabiauneguokupantųvykdomaprievar
ta.Tereikiaatsiminti,kokiųemocijų1991m.keldavo
„kaspervizija“.Kitavertus,teisineprasmetai,žinoma,
beginkliaiirciviliaiasmenys,sukuriaisgalimakovoti
tikvienubūdu–teistijuosužnusikaltimus.
Čiasusiduriamesudarvienaproblema.Partizanų

teisėnėraplačiai ištirta.Kaikamginkluotarezis
tencijagalasocijuojasisupakrikusiais,pomiškussu
šautuvaislakstančiaisvosneplėšikųbūriais,kuriuose
nebuvojokiostvarkos,okovaužlaisvębuvotikpreteks
tasatimtiišžmoniųturtą.Tačiautokievaizdiniainėra
teisingi.Norsvisiškosvienybėsnepavykopasiekti(ji,
kaiprodoJuozoMarkulioistorija,būtųbuvusinetgi
pražūtingapartizanųsąjūdžiui),nemažojedalyjeLie
tuvosteritorijosveikėganageraiorganizuotidaliniai,
paklusętamtikrai tvarkai,kariaibuvopasiskirstę
kompetencijąirįsteigęįvairiasinstitucijas,taippatir
karolaukoteismus.
Karolaukoteismaibuvosteigiaminuopatpartizani

niokaropradžios.Išpradžiųnuolatiniaiteismaiveikė
prieapygardų,vėliau–prierinktinių.Vienkartiniai
galėjobūtisteigiamiirpriekuopų.1949m.įsigaliojo
Lietuvoslaisvėskovųsąjūdžiobaudžiamasisstatutas.
Mirtiesbausmėpagalšįįstatymągalėjobūtiskiriama
užšnipinėjimą,plėšimąirkaikuriuoskitusnusikalti
mus.Taippatbuvobandytareglamentuotiirkaiku
riuosbaudžiamojoprocesoklausimus.Pavyzdžiui,buvo
reikalaujama,kadbūtųbenttrijųliudytojųparodymai
irkaltinamojoapklausosprotokolas.Buvonustatytair
tamtikrabausmiųvykdymotvarka4.
Partizanųkarolaukoteismųnuosprendžiusreikėtų

besalygiškaipripažinti ir jųvykdytojusreabilituoti.
Teoriškai,žinoma,galimadiskutuotidėlto,arnuosp

rendžiaivisuometbūdavopagrįsti,arnusikaltimai
būdavopakankamaiištiriami,arbausmėsnebūdavo
pergriežtosirt.t.Tačiauvisosšiosabejonėsnegalibūti
pagrindasatsisakytireabilituotiasmenis,įvykdžiusius
nuosprendį.Užteismoklaidasnegalibūtiatsakingi
vykdytojai.
Čiapatreikėtųpaminėti,kadpasitaikoatvejų,kai

karo laukoteismonuosprendžionepasisekaaptikti,
tačiaurandamanužudytojoasmensveiklos tyrimo
medžiaga(kvotųprotokolai,pranešimaiirpan.).Šių
atvejų,matyt,taippatnegalimalaikytinusikaltimais,
nesišsurinktųduomenųaišku,kadpartizanai,teisėtai
vykdydamivaldžiosfunkcijas,tyrėtamtikroasmens
veikląirpriėmėsprendimą.Labaitikėtina,kadvyko
irteismas,tačiaujodokumentųneišliko.Išesmėstai
abejonė,kuriąreikėtųaiškintiasmens,prašančiorea
bilitacijos,naudai.
Žinoma,nevisuskolaborantusirsaugumoinstitu

cijųagentuspartizanaiteisė.Buvodaugatvejų,kai
minėtusasmenistiesiogsušaudydavo.Kaikadanet
būdavosudarinėjami„Naikintinųkomunistųsąrašai“
irpanašūsdokumentai.Susidūrussutokiaisatvejais
reabilitacijosprocesometu,kyladaugybėproblemų.
Vienavertus,reikiaatsižvelgtiįtai,kadkarosalygo
misnetirlabaioperatyvūskarolaukoteismųprocesai
kartaisgalėjobūtilaikomiperdaugilguirsudėtingu
klausimųsprendimokeliu.Bendradarbiaujantyssu
okupacinevaldžiaasmenys,ypačšnipai,kėlėdidžiulį
pavojųpartizanamsirkaikuriaisatvejaisskubusjų
likvidavimasbūdavovienintelisbūdastopavojausiš
vengti.Beto,minėtųasmenųbuvopalygintidaug,ir
partizanaipaprasčiausiainebūtųpajėgękiekvienam
surengtiteismoprocesą.Čiareikiapasakyti,kadre
zistentaišiaprasmeelgėsiganasąžiningai.Paprastai
jieįspėdavokolaborantusapiegresiantįpavojų.Dažnai
viešosevietosebuvokabinami„masiniai“ įspėjimai,
raginantysvisus,bendradarbiaujančiussuokupacine
valdžia,nutrauktisavonusikalstamąveiklą.Įvykdžius
šiąsąlygą,buvogarantuojamagyvybė.Pavyzdžiui,
vienameišįspėjimųginkluotiemssovietųvaldžiosat
stovamsbuvorašoma:„Pasitrauksuginkluišbudelių
tarpo,slapstykisirgyvenkkaipderatautossūnuiir
ryžkisatpirktisavokaltesantišgamųirengėjųkailio,
irmesgarantuojamegyvybęirlaisvę.Garantuojame,
kadtiktaikosmetuteismasvertinstavodarbųžalą
irnuopelnusirtikjisskirstauatlyginimą“5.Lietuvos
išlaisvinimokomitetoatsišaukimeįstribusirgibūta
panašiosnuostatos:„Išjūsųyradaugsunkiainusikal
tusių,betnenubaustų.Tegultokineklysta,manydami
esąnepasiekiami.Neliečiamejųtiktodėl,kadtikimės

4Gaškaitė,n.;kuodytė,d.;kašėta,a.;ulevičius,b.,Lietuvospar-
tizanai1944–1953,kaunas:lietuvospolitiniųkalinių ir tremtinių
sąjunga,1996,p.40–41.

5 Partizanaiapiepasaulį,politikąirsave.1944–1956m.partiza-

nųspaudospublikacijos, sud.nijolėGaškaitėŽemaitienė,vilnius: 
lietuvosgyventojųgenocidoirrezistencijostyrimocentras,1998,p.
268.

6 Ibid.,p.272.



243NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2003 / 5

išeitisujaisįbendrąlietuviškąkelią.Jųsąskaitosat
viros.Irtiknuojųpačiųpareis,kurtossąskaitosbus
nukreiptos“6.Pagaliau,itinaktyvūskolaborantai,prieš
juossušaudant,būdavoįspėjamiirasmeniškai.Taip,
pavyzdžiui,buvoįspėtimokytojaaktyvistėOnaSukac
kienėirkomunistaiVladasŽvirblysirKazysPetroška7.
Visosšiosnuostatosrodopartizanųpastangasrasti
bendrąkalbąnetsutais,kuriuosjielaikėišdavikais.
Taippatganaaiškiyrairtendencijabaustiartiesiog
likviduotitikpačiuspavojingiausiusnusikaltėlius,dau
gelįklausimųpaliekantspręstibūsimiemstaikosmeto
teismams.Kitavertus,teisėsprincipaireikalauja,kad
kiekvienuatvejubūtųteismas,nestaivienintelisbūdas
teisėtaivaldžiaipasmerktiirnubaustisavopavaldinį.
Susidūręssutokiaproblema,teisininkaspatenkaįla
baikebliąpadėtį,kuriąpsichologijojeįprastavadinti
moralinedilema.Išeitiesčianėrajokios.Sprendimas,
deja,visuometbusšališkasirpagrįstasnetiekteisės
normomis,kiekpatiesteisininkopožiūriu,nuomoneir
įsitikinimais.

Nau Ja ku riai ir ko Lo Nis tai

Yrageraižinoma,kadsovietųvaldžiapokariometais
Lietuvojevykdė„išbuožinimo“politiką,neteisėtaiatim
damažemęišūkininkų.Iki1949m.,kaibuvopradėta
masiškaisteigtikolūkius,tokiažemėdažnaibūdavo
atiduodamaokupacinęvaldžiąpalaikantiemsnauja
kuriamsarba,rečiau,kolonistams.
Reikiaatsižvelgtiįtai,kadLietuvospartizanaipir

miausiarėmėsikaimogyventojais. Išūkininkų jie
gaudavomaistą,drabužius, jųsodyboseįsirengdavo
slėptuvesirpan.Todėlvisiškaisuprantama,kadrėmė
jaibuvoginamivisomisišgalėmis.Kadangididžiausias
ūkininkoturtaskaiptikiryražemė,taijosnuosavybę
partizanaiitinsaugojo.
Vertinantokupacinęvaldžiąkaipneteisėtą,reikia

pripažinti,kadjinegalėjokonfiskuotiturto.Todėlžemės
atėmimasišūkininkųlaikytinasnusikalstamu.Lygiai
tokiepatnusikalstamibuvoirnaujakuriųbeikolonis
tųveiksmai.Jieįgydavoturtąišvaldžios,neturėjusios
teisėsjįperduoti.
Kitavertus,Lietuvospartizanųvadovybėkaipteisė

tavaldžiaturėjovisasteisesnaujakuriusirkolonistus
bausti.Kadangibausmiųpasirinkimasbuvoribotas,
neretaipasitaikydavoatvejų,kaiasmenys,neteisėtai
įgijęžemę,būdavopasmerkiamimirti.Kitavertus,tokį
griežtąelgesį,matyt,lėmėjauminėtaitindidelėžemės
reikšmėirnorasatbaidytipotencialiusnaujakurius,taip
siekiantsovietamssutrukdytivykdytižemėsperskirs

tymopolitiką.Beto,atkreiptinasdėmesysirįtai,kad
bijantpartizanųužpuolimųnaujakuriaiirkolonistai
neretaibūdavoapginkluojami.
Todėlbūtinaitinatidžiaitirtiirtokiųasmenųžūties

atvejus.Net irtaisatvejais,kainustatoma,kadjie
ginklųneturėjo,reikiaatsiminti,jogmirtisgalėjobūti
bausmėužnusikaltimą.

ŠeimųŽudynės

Taibaisiausiišpartizanamspriskiriamųnusikalti
mų.Ištiesųvisosšeimosnužudymas–žiaurusirsu
krečiantisaktas.Visųpirmataisiejasisukolektyvinės
atsakomybėsklausimais.
Kolektyvinėsatsakomybėstaikymasprieštarauja

patiemselementariausiemsteisingumoprincipams.
Visoscivilizuotosvalstybėspripažįsta,kadtikpats
asmuoyraatsakingasužsavonusikaltimus,todėltik
jispatsirgalibūtiteisiamasirbaudžiamas.Žmona
negaliatsakytiužvyronusikaltimus,vaikas–užtėvo
irpanašiai.Norssovietinėokupacinėvaldžiaganapla
čiaitaikėkolektyvinęatsakomybęirdažnaiištremdavo
visusžinomųpartizanųšeimųnarius,tainesuteikė
teisėspartizanamselgtistaippatiržudytikolaborantų
šeimas.Todėlnustačius,kadreabilitacijosprašantis
asmuodalyvavošeimųžudynėseirprisidėjogrubiai
pažeidžiantteisingumoprincipus,visiškaipagrįstai
galimaatsisakytiatkurtijamteises.Tačiauesamair
kitosproblemos.
Šiųeilučiųautoriusilgaibuvoįsitikinęs,kadšeimų

žudynėsedalyvavępartizanaiapskritainegalibūtire
abilituoti.BetneseniaiLietuvosypatingajamearchyve
pavykoaptiktidokumentą,privertusįišnaujopermąs
tytišįklausimą.1946m.liepos26d.DidžiojoLietuvos
kunigaikščioKęstučiogrupės III rajonopartizanų
karolaukoteismasnuteisėmirtiesbausmevisąStasio
Račkauskošeimą.Kiekvienonarionusikaltimaibuvo
aiškiaiįvardyti:„ŽmonaAnelėyraišdavusivisoObel
ninkųirMackonių,Papėčiųkm.besislapstančiusnuo
kariuomenėsvyrus.SusūnumiMečislovuyraišdavusi
visasslėptuvesjųjųirpotopabėgoSeirijųmiestelin,
osūnusMečislovasyrastribokas.DabarlankoKaune
NKVDmokyklą.PatsRačkauskasStasyssuvaikais
Anele18m.irsūnumVitu14m.gyvenakaimeiršni
pinėjakaimogyventojusirpartizanus.Š.m.birželio
18d.pastebėjęStaciškėsmiškepartiz.Karį irAidą
tuojaupranešėSeirijųNKVDistams,kurietuojauat
vykędarėkratas“8.Taiginetirtuosatvejus,kaibuvo
nužudytavisašeima,reikiaitinatidžiaitirti.Taivis
dėltopakankamaiartimųžmoniųgrupė,galintiturėti
panašiusįsitikinimusirbendrininkautišnipinėjimoar
kituosenusikaltimuose.
Kitavertus,jauminėtaabejonėnetaikytinatuomet,

kaibūdavonužudomivisaimaživaikai.Mirtiesbausmės

7Girnius,k.k.,PartizanųkovosLietuvoje,chicago:Įlaisvęfondas
lietuviškaikultūraiugdyti,1987,p.372.

8lya,f.k1,ap.3,b.207,l.266.
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paaugliuiskyrimasitinsudėtingomiskarosalygomisgal
irpateisinamas, tačiaupenkiamečiai, šešiamečiai
ardarmažesnivaikainegalineibendradarbiautisu
okupacinevaldžia,neišnipinėti(jeisuprasimešiuos
žodžiuskaipsamoningąnusikaltimųdarymą;patys
tonesuvokdami,vaikai,žinoma,galibūtipanaudojami,
tačiauužtaijieneatsako),neibūtiužtaibaudžiami,o
tokiemotyvai,kaip„liksmažiaupriešų“,tikparodo
pačiųpartizanųžiaurumą.Beto,žudytimažamečiusir
senyvoamžiausasmenisdraudėirLLKSBaudžiama
sisstatutas.Partizanainetbuvoįpareigojamiperduoti
nubaustųjųmirtiesbausmevaikuskaimynams,kadšie
pasirūpintųnašlaičiais9.

Įsakymovykdymasireilinių 
partizanųveikla

Įsakymovykdymas–vienaišveikospavojingumąir
priešingumąteiseišalinančiųaplinkybių.Jiįtvirtinta
irLietuvosbaudžiamajamekodekse,todėlreabilitacijos
procesetaippatreikėtųjątaikyti.
Ypačsvarbuišsiaiškinti,kaipšiaplinkybėtaikoma

kariams,neskaiptiktokiepartizanaiirbuvo.Lyginant
sucivilinėmis,karinėsstruktūrospasižymigriežtesne
drausme.Vykdyti įsakymąprivaloma.Mažato,ka
riamsgresiagriežtossankcijosužįsakymonevykdymą.
Tamtikraisatvejaistaigaliužtrauktiirbaudžiamąją
atsakomybę.Vadinasi,netirtaikosmetunegalimarei
kalautiiškiekvienokarioišmanytiįstatymusirvertinti
gaunamųįsakymųteisėtumą.Dargriežtesnisantykiai
tarpviršininkųirpavaldiniųyrakarosąlygomis.Tuo
metudaugveiksmų,kurietaikiaigyvenantbūtųlaiko
minusikalstamais,yravisiškaipriimtini.Todėlkarys
dažnaiprivalovykdytiįsakymąnetnesvarstydamasir
jautikrainegalivertintijoteisėtumo.
Pagaliauneatidėliotinasįsakymovykdymasyrairbū

tinasąlygakariuomenėsefektyvumuiužtikrinti.Jeigu
gavęsįsakymąkarysdarsvarstys,vykdytijįarne,gali
smarkiaisulėtėtikariuomenėsveiklairsumažėtigali
mybėsgreitaireaguotiįpasikeitusiąsituaciją.
Dėlvisųšiųaplinkybiųkariuomenėjeuž įsakymą

daugumaatvejųturėtųatsakytijodavėjas,onevyk
dytojas.Vadinasi,betkokioįsakymovykdymaskariui
turėtųbūtiveikospavojingumąirpriešingumąteisei
šalinantiaplinkybė.Visdėltoyravienaišimtisištokios
taisyklės–aiškiainusikalstamoįsakymovykdymas.Tai
konstatavoNiurnbergotarptautinistribunolasiršiuo
metutoksprincipaslaikomasvisuotinaipripažintu.
Kartupripažįstama,kadaiškiainusikalstamoįsakymo
nevykdymasnegaliužtrauktiatsakomybės.
Aiškiainusikalstamuįsakymupaprastai laikomas

toks,kuriovykdymaspažeistųtarptautinėsteisėsnu
statytaskarotaisykles.Šiaprasmeįsakymąžudytiar
kankintibeginkliusciviliusgyventojus,taippatįsakymą

vykdytigenocidąirgireikėtųlaikytiaiškiainusikalsta
mu.Tačiaureikianepamiršti,kadkarotaisyklėsvisų
pirmaskirtoskaruitarpdviejųvalstybiųreguliuoti.
Pasipriešinimasokupacijaipasižymisavaspecifika,į
kuriąbūtinaatkreiptidėmesį.
Reikalas tas,kadnekiekvienasbeginkliocivilio

gyventojonužudymaspokarioLietuvojegalėjobūti
pripažintastarptautinėsteisėsnustatytųkarotaisyklių
pažeidimu.Kaipjaubuvominėta,partizanųvadovybė
tuometubuvoaukščiausiavalstybėsvaldžia,kuriturėjo
teisęteistiiršiateisenaudojosi.Visiškaisuprantama,
kadkaro,juolabpartizaninio,sąlygomisteismaivyko
kiekkitaipneguesameįpratę.Neretaikaltinamųjų
nebūdavoįmanomapristatytiįteismą,todėlprocesas
būdavoorganizuojamasužakiųarba,kalbantvispo
puliarėjančialotynųkalba,in ab sen tia.Dėltųpačių
priežasčiųnuosprendžiųvykdymastaippatatrodydavo
kiekneįprastai.Neturėjopartizanaineikalėjimų,nei
mirtininkųkamerų,neispecialiųvykdytojų.Paprastai
įvykdytimirtiesbausmębūdavopavedamakuriamnors
partizanųbūriui,konkrečiau–jovadui.
Visiškaipagrįstaigalimatarti,kadanaiptolnekiek

vienasvadasišsamiaiaiškindavosavobūrionariams,
kadkarolaukoteismaspriėmėnuosprendįirdabarjį
reikėsįvykdyti.Tokieteiginiaipartizanųparodymuose,
kaip:„BūriovadasliepėsušaudytiPetraitįužtai,kad
jisšnipas“,galireikšti,kadPetraitisbuvonuteistas,
ovaduipavestanuosprendįįvykdyti,arbakadvadas
patspriėmėsprendimąsušaudytiPetraitį ir tokiu
būdusavivaliauja.Pirmuatvejuvadoįsakymasbuvo
teisėtas,antru–ne.Tačiaukaiptaižinotieiliniam
partizanui?
Atsižvelgiantįšiasaplinkybes,kažinargalimatvir

tinti,kadįsakymasnužudytibeginklįcivilįasmenįgali
būtilaikomasaiškiainusikalstamu,kaikalbamaapie
Lietuvospartizanųreabilitaciją.Todėlužciviliųbegink
liųgyventojųžudymągaliatsakytitikpartizanųvadai,
savavališkaipriėmętokiussprendimus(irtaivientuo
atveju,jeipartizanųnuostatai,įstataiarkitokieteisės
aktainesuteikėatitinkamolygiovaduitokiųįgalioji
mų),oeiliniuspartizanusvarguarapskritaigalima
atsisakytireabilituoti.Jukvisajųveikla–nuolatinis
vadovybėsįsakymųvykdymas.
Žinoma,ekscesųgalimybėvisuomet išlieka.Nėra

jokiosabejonės,kadbuvoatvejų,kaipartizanainepa
klusdavovadovybėsnurodymams,plėšdavo,žudydavo,
žagindavoirkitaipnusikalsdavo.Nėvienaskarasbeto
neapsieina.Tačiaukaipįrodyti,kadkonkretuspartiza
nasJonasPetraitistokįekscesąįvykdėirsavavališkai
kąnorsnužudė?Aukoskaimynai,giminės,draugaiir
kitiartimiejivisolabogalėspasakyti,kadPetraitisnu
žudėtamtikrąasmenį.Arhyviniųdokumentųanalizė

9Gaškaitė,n.;kuodytė,d.;kašėta,a.;ulevičius,b.,op.cit.,
p. 41.

partizanųteisiųatkūrimoklausimu
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veikiausiaitaippatnepadėsnustatyti,arbuvokokių
norsvadovybėsnurodymųnužudytojoatžvilgiu.Petrai
čiobūriodraugaitikriausiaibusžuvęmūšiuose,mirę
arbastengsispalengvinti„ginklobrolio“padėtį.Tad
tyrimorezultataiveikiausiaiirapsiribostuo,kadbus,
pavyzdžiui,nustatyta,jogPetraitistriskartusiššovė
įnužudytąjį.Tačiaujisgalėstvirtinti,kadtaipadarė
vykdydamasįsakymąiršioteiginio,kogero,niekaip
nepavykspaneigti.
Kitavertus,kategoriškaitvirtinti,kadvisieiliniai

partizanaiprivalobūtibesąlygiškaireabilituoti,taip
patnegalima.Visdėltotamtikri,ypatingužiaurumu
pasižymintysįsakymaiirtuometugalėjobūtiaiškiai
nusikalstami.Pavyzdžiui,minėtiejivisiškaimažųvaikų
nužudymoatvejai.Neikarolaukoteismųsprendimai,
neijokieįsakymaitokiųpartizanųpoelgiųpateisinti
negali.Panašiaigalimatraktuotiirkankinimoatvejus,
norstuometsusidursimesukankinimoapibrėžimoprob
lema.Turėdamiribotąbausmiųarsenalą,partizanai
nevengdavotaikytifizinėsprievartospriemonių.Juk
laikytispozicijos,kadmirtiesbausmebaustigalima,o,
pvz.,dvidešimčiarykščių–ne,varguarteisinga.

pralaimėjimoirilGametėsokupacijosĮta
kareabilitacijosprocesui

Pabaigainorisiaptartikeletąaplinkybių,kuriosnėra
teisinės,tačiaujasnutylėtireikštųignoruotisvarbųre
alybėsaspektą.Partizanaipralaimėjokarą.Todėlbuvo
įvairiairepresuojamiirpersekiojami.Kaikuriebuvo
sušaudyti,kitiištremti,darkitiilgąlaikąkalėjoirnet
atlikębausmękentėvisokiussuvaržymus.Tiesąsakant,
dabartinisreabilitacijosprocesas–vienasjų.
Šalyse,kurpasipriešinimodalyviai laimėjo, jokių

reabilitacijųnebuvo.ŠtaiPrancūzijojepokarobuvo
sprendžiamastikvienassvarbusklausimas:kuriišpa
sipriešinimosroviųtoliauvaldysvalstybę.Buvęma quis 
(prancūzųpartizanai)pradėjodirbtižvalgyboje,policijo
je,kariuomenėjeirkitosesrityse,kurjųkovinėpatirtis
galėjopraversti.Visijiebuvopripažintididvyriaisir
apdovanotiįvairiųlaipsniųordinais.Tekoskaitytiapie
atvejį,kaivienasišbuvusiųpartizanųvėliaupradėjo
šnipinėtiSovietųSąjungosnaudai.Vienaišdidžiausių
problemų,iškilusiųPrancūzijoskontržvalgybai,buvo
ta,kad įtariamasis–buvęspasipriešinimodalyvis,
vadinasi,didvyris,todėltraukiantjįatsakomybėnne
išvengiamaikilsskandalas.
Įdomumodėleigalimapabandytitrumpamįsivaiz

duoti,kadirLietuvospartizanailaimėjo.Ketvirtuoju
LietuvosprezidentutikriausiaibūtųtapęsJonasŽe
maitis,AdolfasRamanauskasgalbūtbūtųpaskirtas
Kraštoapsaugosministru,oJuozasLukša–tospačios
ministerijosIIdepartamentoarbaValstybėssaugumo

departamentovadovu.Gabiausipartizanųvadaisuda
rytųnaujaikuriamoskariuomenėsbranduolį.Neabe
jotina,kadnekiltųnetklausimodėlreabilitacijos,juo
labiau–buvusiųpartizanųkaltinimonusikaltimais.
Baudžiamibūtųkolaborantai.KaipdaugelyjeEuro
posšaliųpoAntrojopasauliniokarobuvopersekiojami
naciai,taipLietuvojebūtųpersekiojamikomunistai.
Neabejotinaibūtųpriimtasliustracijos įstatymasir
visiemskomunistųpartijos,komjaunimoirkitųpana
šiųorganizacijųnariamskurįlaiką,ogalirikigyvos
galvos,būtųuždraustaeitivalstybinespareigas.La
biausiai„pasižymėję“būtųnuteisti,kaikurienet ir
mirtiesbausme.
Taipneatsitiko.PartizanaibuvonugalėtiirNepri

klausomybėstekolauktidarkeliasdešimtmetų.Tačiau
pagaliaujibuvoatkurta.Partizanamsbuvopripažintijų
laipsniai,įteiktiapdovanojimai,obuvęsrezistentasBa
lysGajauskasvienumetunetbuvoValstybėssaugumo
departamentovadovas.Visdėltopergalėbuvopasiekta
kiekpervėlai.Itinilgaitrukusiokupacijapalikopėd
sakusžmoniųsamonėje.GyvenimasLietuvosTarybų
SocialistinėjeRespublikojepradėjoatrodytivisiškai
normalus.Spaliukais,pionieriais irkomjaunuoliais
pabuvoabsoliutidaugumamoksleiviųirstudentų,oir
komunistųpartijosnariusnustotalaikytikolaborantais.
Prancūziškasisc’est la vie, ko ge ro, ge riau siai nu sa ko 
pamažunusistovėjusįpožiūrįįokupaciją.
Tokioprisitaikymoprieokupacijosir jossuvokimo

kaipnormaliosvalstybėspadėtiespožymiųgalima
pastebėtiiršiandieniamegyvenime.Pastaruojumetu,
nurimus„dainuojančiairevoliucijai“iratslūgustauti
nioatgimimobangai,jienetišryškėjo.Tairodonetir
tokiossmulkmenos,kaipsakymas„mūsųrespublika“
vietoj„mūsųvalstybė“.Galima,žinoma,naiviaiaiš
kinti,kadturimagalvojeLietuvosRespublika,tačiau
jukakivaizdu,jogpirminėterminoreikšmė–Lietuvos
TarybųSocialistinėRespublika.
Nenuostabu,kadokupacijospoveikisatsiliepiair

reabilitacijosprocesui.Tairodojauvienpatsjoegzista
vimas.Beto,efektyvisovietinėpropagandairgipadarė
savo.Žmonėmskąnorspasakiuslabaidaugkartų,jie
pradedatikėti.Šiuoatvejukeliasdešimtmetųbuvo
kartojama,kadpartizanai–banditai.Nenuostabu,
kaddaugelisžmoniųpanašiaiirmano.Nettie,kurie
supranta,kadvykopasipriešinimas,neretai laikosi
nuomonės,kadjisbuvosilpnas,vadovybėpartizanus
nelabaikontroliavo,todėljiedažnainusikalsdavo.
Kaipjauminėta,šiosaplinkybėsneteisinės.Tačiau

taidarnereiškia,kadjosnereikšmingos.Įjasbūtina
atsižvelgtipriimantsprendimusdėlreabilitacijos,nes
teisiųatkūrimasginkluotopasipriešinimodalyviamsyra
vienaištųteisinių,politinių,moraliniųproblemų,kurias
sprendžiantformalistiškaspožiūrisypačpavojingas.

bernardasGailius
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VienasnežinomasViduramžiųautorius,parafrazuo
damasgarsųAnicijausManlijausSeverinoBoecijaus
veikaląDeinstitutionemusica(apie500m.), rašo:„Mu
zikasietinanetiksutiesosieškojimuarkontempliacija
(spe cu la tio ni),bet“ ... irtoliau,kaipirpatsBoecijus,
kalbaapiemuzikos įtakąžmogiškaimoralei1.Tokia
prieiga,kaisiejamamuzikairtiesosieškojimas,ypatin
gakontempliatyvižiūrairmoralė,galikiekgluminti.
Kalbėtiapiemuzikąyrasavaimekeblu,matkasdienis
pro tas  šnabžda,kadkalbaneįgaliadekvačiaiišsaky
tivisovargiaisuvokiamovidinėspatirtiesraizginio,
gimstančioklausantismuzikos.
Mūsųdienomis,regis,labiauįprastakalbėtiapiekom

pozitoriausnovatoriškumą,atlikėjoprofesionalumą,jo
sugebėjimąinterpretuojantatskleistiautoriausidėją
argaliausiaigilintis įklausytojopsichiką.Muzikos
estetikasukasiaplinkkompozitoriaus–atlikėjo–klau
sytojotriadą,kurklausimaiapiemuzikos„prasmęir
esmę“–taippavadinkimevisusiššiostriadosišpuolan
čius–yranustumtiįperiferijąirmaitinagaltikjautrią
poetinęvaizduotę.TuotarpuViduramžiųmuzikinis
mąstymasskleidžiasimumsmenkaisuprantamomis
irpažįstamomiskategorijomis.Mažato,kalbėdami
apieViduramžiųepochą,turime180okampuatgręž
tisavožvelgseną,ausispalenktiprotuiirpasirengti
klausytisnešvelnių,galkiekirneįprastųmelodijų,o
matematinių,kosmologinių,filosofinių,teologiniųbei
egzegetiniųargumentų.
Viduramžiais susiduriame suplatesnemuzikos

samprata,kainesiribojamamuzikoskaipgrynaigar
siniofenomenotraktavimu.Vienavertus,jiremiasi
metafiziniupagrindu,atkeliaujančiu išpitagoriš

kosiosplatoniškosios tradicijos,kuripirminiuvisa
koprincipuskelbiaskaičiųbeiįtiesąžvelgiakaipį
anapusjutiminiosuvokimoglūdinčią,laikuiirkaitai
nepavaldžiąesmę.Jisusiejamuzikąsusvarbiausiomis
filosofijos–pasaulioirsavęspažinimo,tiesosirmora
lės–problemomis.Tiesa,šimetafizinėparadigma,ypač
svarbiankstyvaisiaisViduramžiais,sunaujuAristo
teliofilosofijosatradimuXIIIa.nublanksta;muzikos
filosofijapasipildokitokiopobūdžioargumentaisirpati
įgyjakiekkitąpobūdį2.Kitavertus,muzikasuranda
savovietąspecifinėjekrikščioniškojepasaulėžiūroje.
PasitelkękaikuriasŠv.Raštoeilutes,oypačpsalmių
žodžius,kasdienįsavodvasiospeną,BažnyčiosTėvai
muzikinėmisalegorijomisugdėtikinčiuosius,aiškino
tvėrimo, įsikūnijimobeiatpirkimoslėpinius,kalbė
joapiekrikščioniškojogyvenimoformas ir idealus,
neatmesdamifilosofiniopažinimoteikiamosnaudos.
PrieankstyvaisiaisViduramžiais iškeltųvaizdinių
visgrįždavovėlesnikomentuotojai,paversdamijuos
neatsiejamaViduramžiųdvasingumodalimi.Tokiame
kontekstemuzika,filosofijairteologija–neskirtingos
glaudžiaisusipynusiossferos.
Tadpamėginkimemestikeletąžvilgsniųįneįprastą

ankstyvųjųViduramžiųmuzikiniųapmąstymųsūkurį,
kurispadėssuprastikitokiopožiūrioįmuzikągalimybę,
prielaidasbeifunkcijas.

musicatota
keletasžvilgsniųįmuzikos,filosofijosir 

teologijossąsajasankstyvaisiaisviduramžiais

AušraGrigaravičiūtė

kuLtūroS IStorIja

auŠraGriGaraviČiūtė (g.1977)–viduramžiųstudijų
magistrė(vidurioeuroposuniversitetas,budapeštas),filosofi
josmagistrė(vu),psichologijosbakalaurė(vdu).Šiuometu
studijuojapraktinėjeaukštųjųstudijųmokyklojesorbonoje
(paryžius)filosofijos ir religijotyrosdoktorantūroje.domisi
įvairiaisviduramžiųreliginiogyvenimobeifilosofijosklau
simais.

1anonimas,Lectiodemusica (apie1055m.),pateiktasmitsvan
Waesberge,„eennogonbekendgeblevenverslag...“, in:Musiekge-
schiedenisderMiddeleeuwen,1,1936,p.319.

2pasakeriugenos,„muzikayradisciplina,protošviesosgaliaatran
dantivisakoharmoniją,kątikįmanomapažintijudėjime,stabilioje
būklėjebeinatūraliuosedalykuoseirproporcijose“.Čiaakcentuojamas
racionalusmuzikospobūdisbei,galimanumanyti,kalbamaneapie
ausimisgirdimąmuziką.tuotarputomoakviniečiomokytojasalbertas
didysispateikiaišprincipobesiskiriantį,tačiaupaprastąirlakonišką
apibrėžimą.muzikajam–tiesiogtai,kasdžiuginaausį(delectatioau-
rium).Geraiapčiuopiamuspokyčiuslemiaaristoteliškosiospažinimo
teorijosspecifika.jeiplatoniškojimetafizinėirepistemologinėpara
digmaleidžiamuzikiniamssvarstymamsbūtiatsietiemsnuokonkrečiai
skambančiosmuzikos,aristoteliosekėjaidaugiaudėmesioskiriane
spekuliacijoms,okonkrečiaimusicasonora.
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nuoGarsolinkiŠminties

MuzikosirfilosofijossantykįklasikinėjeirViduram
žiųmąstysenojegalimaapibrėžtipatyrinėjusfilosofijos
sampratąirmuzikosvietąjoje.Boecijusčiayrabenepa
lankiausiasautorius,matsavotraktatuDeinstitutione
mu si ca3 krikščioniškiesiemsViduramžiamsperteikia
esmingiausiasAntikinėsmuzikosfilosofijostemasbei
apibrėžtis,kartuleidžiaįjaspažiūrėtinaujai,sub spe cie 
re ve la tio nis.ŠiameveikaleBoecijuspateikiaPitagoro
filosofijosapibrėžimą.Jisrašo,jog

Pitagorasbuvopirmasis,išmintiessiekį(sa pien tiae 
stu dium)pavadinęsfilosofija.Jismanė,kadfilosofija
yravisako,apiekątikgalimaderamaiirteisingai
pasakyti„yra“,pažinimosiekimas.Beto, jisteigė,
kad„yra“tiktai,kasneitempiantdidėja,neispau
džiantmažėja,neiveikiantkitomssąlygomskokiu
norsbūdukeičiasi.Tokiedalykaiyraformos,dydžiai,
kokybės,santykiaibeikita,kassavaimenekinta,
tačiaususidūręsukintančiaisdalykaispatiriakaitą
(Deinst.mus.,II,2).

Visaiteisėtaigalimapaklausti:kątoksfilosofijos
apibrėžimasveikiatraktateapiemuziką?Atsakymąpa
teikiakitasklausimas–kaipgalimapasiektipažinimą
to,kasištiesųyra?Boecijustęsia:„Geometrijasvarsto
apiefiksuotądydį,oastronomijasiekiapažintijudantį
dydį.Aritmetikosžiniojeyrasavaimeabstraktikiekybė,
omuzikatiriakiekybes,susijusiassukitomiskieky
bėmis“(II,3). Taidisciplinos,siekiančiosnekintančių
dalykųpažinimo,irjos,kaiptvirtinaBoecijus,vedaį
tiesospažinimą.Darbūdamasjaunas,Boecijussuma
nėįvairiųdisciplinųtekstųvertimoprojektąišgraikų
įlotynųkalbą.Šiamprojektuipriklausiusiotraktato
Deinstitutionearithmeticaprologerandameiškalbingą
įžvalgą,atskleidžiančiąmuzikosirišmintiessantykįbei
pateikiančiąkelioįtikrąpažinimąmotyvą:

Išmintisdžiaugiasipažindamadalykus,turinčius
tikrąegzistavimą irvadinamusesmėmis.Esmės
dalijamosįdvidalis:vienosištisinės[...],jomspri
klausančiosvadinamosdydžiais.Kitos–suskaidytos
[...].Jomspritinkantisvardasyradaugis.Aritmetikos
objektasyrapatsdaugissavaime.Santykinisdaugis
pažįstamaspermuzikinesharmonijosproporcijas.
Geometrijasuteikiafiksuotodydžiosupratimą;ast

ronomijosmenassiekiajudrausdydžiosupratimo.
Tyrinėtojas,kuriamstingašiųketuriųmenųišma-
nymo,negalipasiektitiesos.[...] Tai ke tur ly pis ke lias 
(quadriuium),kuriuoturikeliautikiekvienas,kurio
aukštesniosiosgaliosnutolstanuojutiminiųdalykų
[...]linktikresniųprotupasiekiamųdalykųžinojimo
(Deinst.arith.,I,1;kursyvasmano,–A.G.).

Šiištraukareikšmingaistoriniupožiūriu–jojepirmą
kartąpavartotasterminasqu ad riu ium,įvardijęsjau
nuosenoantikinėjekultūrojeegzistavusįedukacinį
turinį.Taimatematiniailaisviejimenai,tyrinėjantys
tikrovęirturintysparengtiprotąneregimųesiniųkon
templiacijai,kuriuosvienijabendrasprincipas–skai
čius4.Boecijusatskleidžiaspecifinįišmintiessupratimą
irnurodokelią,kuriuoreikėtųeitiidantišmintisbūtų
pasiekta.Dviskaičiaisreiškiamoskategorijos–dy
disardaugis–nurodotikrovėspadėtį,josontologinę
struktūrą.Boecijusteigia,jogtikrojitiesayraanapus
kintančiųjutiminiųdalykų,iršiųvadinamųjųmate
matiniųmenų–aritmetikos,muzikos,geometrijosbei
astronomijos–tikslasyrasieląvestipersavešiostiesos
link.Boecijausveikaluoseitinryškustiekplatoniškas
„pakilimo“motyvas,tiekneopitagoriškaskaičiausmeta
fizika.Sekantplatoniškapitagoriškatradicija,niekas,
kaslaikinairjutimiška(ovisatai–nepastovu),negali
būtitikrojopažinimoobjektai,tokspažinimastebus
vertinamaskaipnuomonė,netiesa.Galimasakyti,jog
matematiniaimenaiardisciplinos(taigiirmuzika)api
brėžėpažinimosritis,egzistuojančiasbelaikiamebūties
pasaulyje,irjiesuvoktininekaipizoliuotiįgūdžiųar
informacijosšaltiniai,betkaipbūtinasirneišvengiamas
keliasįabstrakčiųdalykųpažinimą.Pasaulissukurtas
pagalskaičiaisparemtusprincipus,„mattoksbuvokū
rėjosumanymas“(plg.Deinst.arith.,I,2),todėlvisais
pavidalaisskaičiųanalizuojantismenasyrakeliasper
kūrinijąlinkjošaltinionematerialiamepasaulyje,ku
riameirglūditikrojiišmintisirtiesa.Taigiracionalios
visatosstruktūrospažinimas,priekurioprisidedair
muzika,galižmogųnuoapgaulingo jusliųteikiamo
miražogrąžintiprietikrojožinojimo,kurissavuruožtu
vedapatiesDievopažinimolink5.
Boecijausprieigapriemuzikosyraspekuliatyvi ir

matematinė.Jisnekalbaapiekonkrečiaiskambančią
muzikąarmuzikinępraktiką,irišjosvarstymųnetgi
negalimesužinoti,arpatsBoecijuskadanorsgrojoko

3Šisvia.parašytasveikalastapomuzikosteorijospagrinduirvi
duramžiaisišlikovienusvarbiausiųmuzikiniųveikalų.karolingųre
nesansometuboecijausaritmetikosirmuzikostraktataibuvovertinami
šiųdisciplinųautoritetiniaisveikalais,irpopuliarumujuoslenkėgal
tikmartianocapellaDenuptiisPhilologiaeetMercurii(„Filologijos
irmerkurijausvedybos“).kuriantisuniversitetams,boecijausDe 
institutionemusicabuvopagrindinismuzikos,kaiplaisvosiosdiscip
linos,tekstas.

4musgalisuklaidintižodžiomenas(ars)talpinimasgretamatematikos.
tačiautiekantikoje,tiekviduramžiaisžodisarsvartotaskitaprasme
neišiandien.pirmiausiajissuprastinaskaipepistemologinėkategorija,
onežmogauskūrybinėsraiškosforma.tokiąprasmęaptinkameartes 
liberaleskoncepcijoje.

5plg.White,a.,„boethiusinthemedievalQuadrivium“,in:Boethius:
HisLife,ThoughtandInfluence,red.m.Gibson,oxford:basilbackwel,
1981,p.162–163.
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jubalasirpitagoras.iliustracijaišFranchinusGafuriknygos
„theoricamusicae“(milanas,1492)

auŠraGriGaraviČiūtė

kiunorsinstrumentu.Joaritmetikayraskaičiaus,one
skaičiavimomokslas,irmuzikayraharmonijosteorija,
pagrįstapitagorietiškaproporcijosmatematika.
Taireiškia,jogBoecijausDeinstitutionemusicapa

grindinistikslas–žinojimas.Taiaiškiaiartikuliuota
pirmojoskyriauspabaigoje,baigiantiškalbingąmuzi
kospoveikiožmogausgyvenimuiaprašymą:„muzikaiš
prigimtiestaipsumumissusijusi,kadnuojosatsiplėšti
negalimenet ir labainorėdami.Dėlšiospriežasties
intelektogaliosturibūtipajungtostam,kadšismums
įgimtasmenasgalėtųbūtiįvaldytasirsuprastasperži
nojimą“ (Deinst.mus.,I,1).Boecijusnuolatakcentuoja
pitagorietiškąkiekybinęgarsoprigimtį.Veikiausiaidėl
toGvidonasišAreco,kuriamturimebūtidėkingikaip
vienamšiuolaikinėsmuzikinėsnotacijospirmtakų,XI
a.buvopareiškęs,kadBoecijausDemusicaver tin ga ne 
tiekmuzikantams,kiekfilosofams6.Tačiausiekimas
pažinimoprincipų,kurienekintaperamžius,kaiptik
galėjobūtišioveikalopopuliarumobeiilgaamžiškumo
priežastis7.Žinoma,kolnebuvosuabejotapagrindinė
misprielaidomis,kuriomistoksieškojimasbuvogrįstas.
Beje,gretamatematiniotraktatoapiemuzikąpagrindo
esamairmitoelementų.PasakBoecijaustyrinėtojoCal
winoBowerio,mitinioturinioištakosglūdipitagoriškoje
traktatoprigimtyje,ojokultinėdimensijapuikiaiat
sispindipasakojimuoseapiepatįPitagorą8.Pasidairius
pomuzikinętradicijątiekVakaruose,tiekRytuose,
nesunkupastebėti,kadmuzikinėsespekuliacijosene
taipjauretaisusipinamatematinis,mitinis,alegorinis
beiteologinislygmuo.TaiiliustruojairPitagorolegen
da,pasakojantiapietai,kaipšisatradomatematinius
muzikinėsintervalikosprincipus.
Kalbama,jogkartąPitagoras,gebėjęsritmu,giesmė

misbeikerėjimaispalengvintisielosirkūnokančias(plg.
Porfirijus,Vit.Pyth.,30),nepasitikėdamasjutiminiopa
tyrimoteikiamužinojimu,vaikštinėjosvarstydamasapie
tai,kaipsurastikintančiųjutimųsprendimuinepavaldų
muzikiniųintervalųpagrindą,ir„kažinkokiosdieviškos
valiosvedamas“ (Deinst.mus.,I,10)atsidūrėšaliakal
vės.Išjosjisišgirdosklindančiusdarniaiskambančius
skirtingoaukštumogarsus.TarsipakerėtasPitagoras
kurįlaikąmąstėirnusprendė,kadgarsoaukštumas
veikiausiaipriklausonuokalviojėgos,kuriašiskala
įpriekalą.Tačiau,kaipvėliaueksperimentuodamas
Pitagorasgalėjoįsitikinti,garsųaukštumaspriklausė
nenuokalviojėgos,onuokūjomasės.Eksperimentuo
damassukūjais,jissusekė,kadmuzikiniaiintervalai
priklausonuomasiųsantykio.Taipjisnustatėtokius
dėsningumus:proporcija12/6(2:1)sudarooktavą,9/6
(3:2)–kvintą,12/9 (4:3)–kvartą,o8:9–sekundą.

Grįžęsnamo,Pitagorasvėlatlikoeksperimentus, ir
pamatė,kadtiepatysproporcijųdėsningumaigalioja
stygomsirpučiamiesiemsinstrumentams(plg.Deins.
mus.,I,9–11).
Įpatįpasakojimąveikiauderėtųžiūrėtikaipįsavitą

alegoriją(juk,pavyzdžiui,muzikinėsproporcijosekspe

rimentuojantsumasėmisnegalioja,irnevisaiaišku,
kodėlįlegendąįsiterpiakalvėsmotyvas),kurikalbaapie
tai,kadracionalūsmatematiniaimuzikosprincipaiyra
apreikštiirsakralūs.Šimitiniųelementųprisodrinta
istorijakalbaapieypatingąmuzikosdimensiją,kurią
reiškiaskaičiai,atveriantyskeliąnetikįmuzikinių
proporcijų,betirpasauliosąrangossupratimą.Mate
matinispažinimasčiatampakertiniutiesospažinimo
taškuirPitagorosekėjųdėkasuklestėstokiumastu,
jogIlsetrautHadotpastebės:„skaičiųmokslasapėmė
tiekpaprastąskaičiavimą,tiekteologiją“9.
Tačiaukaipirderaplatoniškojetradicijoje,mesturime

grįžtiprieklausimoapiejutiminiosuvokimoirpažini
mosantykį.PatsBoecijusneatmetajusliniosuvokimo
reikšmės,tačiaupatarianepasikliauti jutimųnepa

6EpistulaadMichelumdeIgnotoCantu,ii,50b.
7plg.White,a.,op.cit.,p.163.
8Žr.bower,c.m., in:boethius,FundamentalsofMusic, transl.

calvinm.bower,newhaven–london,1989,p.xxi.
9hadot, i.,Lesarts libérauxetphilosophieantique,paris,1984,

p. 123.
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stovumu:„Kasnoripasiektitiesą,neturėtųpasitikėti
nepastoviujusliųsprendimu.[...]Norsbeveikkiekvienos
disciplinos–irpatiesgyvenimo–pagrindiniaielementai
atkeliaujaperjusles,vistikbeprotoįsikišimojosenėra
tikrosprendimoirtiesossupratimo.Nesjutimogalia
susilpnėjataidėlstiprumo,taisilpnumopertekliaus“ 
(Deinst.mus.,I,9). Ištokiosnuostatoskylairmuziko
samprata.TaigraikųirViduramžiųfilosofuisavaime
suprantamastvirtinimas,kadmuzikasyranemokantis
grotiardainuotižmogusirnetginekompozitorius,o
tas,kasišmanotvėrimoharmoniją,pasauliosąrangos
principusirstudijuodamasmatematiniusmuzikospa
grindusartėjaprietiesos,glūdinčiosanapusjutiminio
suvokimo.Muziko(mu si cus)iratlikėjo(can tor)sam
pratųperskyrapuikiaiderapriemūsųsiekiosuprasti
Boecijauspateiktofilosofiniokelioįtikrąjįpažinimąir
išmintįparadigmos.Atlikimasreikalaujafizinioįgū
džio,kurisyranekaskitakaipvergiškasužsiėmimas,
irprotasčiayraviešpats,todėldaugkilniausiektiproto
teikiamožinojimo:

Reikiaatminti,kadkiekvienasmenasirkiekviena
disciplinaprotąvertinakaipišesmėsgarbingesnį
užįgūdį,kuriamatliktireikalingasrankųdarbas.
Todėldauggeriaužinotiapietai,kaipkasnorską
meistrauja,neidarytitai,kąžinokasnorskitas;juk
fizinisįgūdisyravergas,oprotas–šeimininkas.Jei
rankosnepaklūstaprotoįsakymui,josveikiatuščiai.
Taddaugkilniaustudijuotimuzikąkaipracionalią
discipliną,neikompozicijąiratlikimą!Taikilniau
tiek,kiekprotasviršesnisužkūną,nespraradus
protogalią,pakliūvamaįvergystę.Protasvadovauja
irvedaįtai,kasteisinga,irjeijamnepaklūstama,
veiksmasberacionalauspagrindonebustvirtas.[...]
muzikasyratas,kurisįgijožinojimąapieatlikimąne
perdarbovergiškumą,betviskąpasverdamasprotu,
perkontempliacijosviršumą(I,34).

Muzikoveiklayrasusijusisuracionaliasprendimo
galia.Tokianuostatapagimdodarvienąperskyrą.Boe
cijusnurodo,kadsumuzikayrasusijusiostrysžmonių
klasės.Dviišjų–atlikėjaiirkūrėjaitolinuotikrosios
muzikos,matvienituritikįgūdžiusirneturimuziki
niožinojimo,nenaudojaprotoirprilyginamivergams;
antrieji taippatnesivadovaujaprotu,oyravedami
kažinkokioprigimtinioinstinkto.Tačiautrečiaklasė
visiškairemiasiprotuirmąstymu,todėlbūtentjiegali
būtiteisingaivadinamimuzikais.„Muzikasyražmogus,
pasižymintisgebėjimudarytisprendimuskontemplia
cijosarbaprotogalia“ (I,34).Racionalussprendimasir

pasauliosąrangojeglūdintiharmonijayrapastovesnė
irtodėltikresnėužbetkokįkonkretųmuzikinįkūrinį,
todėlprotugrįstasmuzikossupratimasyranepalyginti
svaresnisirvertesnisužtai,kasateinairpraeina.

muzika,Žinojimasirsielosterapija

Pažintiniomuzikosaspektoakcentavimasnereiškia,
kadmuzika,kaipracionalidisciplina,atliekatikgrynos
intelektualistinėserudicijoskaupimofunkciją.Muzika
vedaįišmintį,kurinėratikerudicija,oypatingažino
jimoforma,perkeičiantipatįpažįstantįjį.ŠtaiIIa.po
Kr.viduriniojoplatonizmoatstovasAlkinojas„Plato
nizmovadovėlyje“ (Didaskalikon)10,lakoniškaiaptaręs
tai,kasyrafilosofija(tai,jožodžiais,išmin ties sie kimas 
arbasielosišsilaisvinimasiškūno,atsigręžusįtai,kas
ištiesųyra;tuo tar pu išmin ti s y radieviškųiržmogiškų
dalykųžinojimas; I,1),išskiriadvifilosofiniogyvenimo
formas–praktinęirkontempliatyviąją:

Kontempliatyviojogyvenimoišdava–tiesosžino
jimas,tuotarpupraktinio–vykdymasto,kąpataria
protas.Kontempliatyvusisgyvenimasyrapirminės
vertės,opraktiniovertė–tikantrinė,jamereiškiasi
būtinybė.Kontempliacijayraintelektoprotusuvo
kiamųdalykųregėjimas,tuotarpuveiklayraracio
naliossielosveikimaspajungiantkūną.Sakoma,jog
siela,įsitraukusiįdieviškųdalykųkontempliacijąir
mintisapiejuos,yragerosbūklės,iršiojisielosbūklė
vadinamaišmintimi(II,1–2).

Muzikapriklausokontempliatyviajaifilosofijai,kuri
vedasielą„įgerąbūklę–išmintį“,irpatišifilosofija,kal
bantjaumūsųterminija,yralabaipraktiška.Išminties
siekimas,išsivaduojantnuokintančiųirpraeinančių
dalykų,idantbūtųpažintadieviškairžmogiškatikro
vė,pačiamdievėjant–toksyralocuscommunis,kurį
priimairBoecijus,teikiantispirmenybęabstrakčiam
pažinimui;tačiautokiosprieigosužnugaryjeslepiasi
tradicinėfilosofijosbeimuzikoskaipterapijossam
prata.Kalbantapiekoncepciją,kuriateigiamibendri
filosofijos,muzikosirpasauliosąrangosprincipai,verta
prisiminti,kadantikinėfilosofijanebuvovienteorinių
spekuliacijųepochaarsisteminiomąstymostruktūraą 
laHegel,turintiteoriškaipaaiškintipasaulį.Filosofija
visųpirmiausiabuvokelias,kuriotikslas–laimingas
gyvenimas11.Kartuirkelias,kuriuovedamuzikakaip
laisvojidisciplina–taikelias,kaipvėliausakysAugus
tinas,įbe ata vi ta.Filosofinislaimingogyvenimosiekis
neįmanomasbepažinimo,otikrajamepažinime,kuris

ity:Egyptian,Greek,Roman,ed.a.h.armstrong,newyork,1986,
p.444;t.p.plg.hadot,p.,Exercicesspirituelsetphilosophieantique,
paris,1987.

10alcinoos,EnseignementdesdoctrinesdePlaton, introd., texte
etcomment.parj.Whittaker,trad.p.louis,paris:lesbelleslettres,
1990.

11hadot,i.,„spiritualGuide“,in:ClassicalMediteraneanSpiritual-

musicatota
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dievaskaippasaulioarchitektas.
rankraščiominiatiūra.1250.reimsas

auŠraGriGaraviČiūtė

bussuprantamaskaipto,kasdieviška, išmanymas,
atrandamaslaimingasgyvenimas.
Tačiautoksmuzikospobūdisreiškiasinetikpažintiniu

josaspektu,betirpoveikiumoraleibeidorovei.Filoso

fijažmogausgyvenimąpadaroprotingąirsurėdosielos
aistras.Muzikapasižymitokiupačiupoveikiu,veikda
ma,Boecijausžodžiais,kažinkokiukerinčiuįtaigumu.
Jivedaneprotinguosiusįprotą,bailiuspadarodrąsius,
nuraminatuos,kurieverdapykčiu.Jiveikiamoralęir
formuojadorovę,ošibusįvardijamamuzikinėmissąvo
komis:„Ritmaiirdermėspasiekiaintelektąperausis,
jieneabejotinaijįįtakojairtransformuojaprotąpagal
savopobūdį.Mattiekžmogaussiela,tiekjokūnasyra
suderintipagaltaspačiasmuzikinesproporcijaskaip
irmuzikinėsmelodijos“ (Deinst.mus.,I,1).Taipiškyla
darvienasąsajatarpmuzikos,pažinimoiretikos,tarp
muzikosirišminties.
Terapinę–pažintinę muzikosfunkcijąbūtųgalima

reziumuotitaip:sielayrapuolusi(Platonosekėjaiir
krikščionysšiąsituaciją,beabejo,interpretuotųskir
tingai), ir jaireikiagydytojo.Jigydomairtransfor
muojamaperfilosofiją,laipsniškaiatitraukiantsielos

žvilgsnįnuokintamųdalykųprienejuslinių,vientik
protuipasiekiamųesmių.Vaistasčia–matematinės
disciplinos,kuriasvienijabendrasprincipas–skaičius.
Pasitelkusjas,galimaišmoktimąstytitai,kasyra,ir
pasiektilaimingąirgerąsielosbūklę,kurivadinama
išmintimi12.
Muzikospažintinėsirmoralinėsdimensijossąsaja

verčiaatkreiptidėmesįįtradicinįfilosofijosimperaty
vą:pažinksave.Muzikoselementųirfilosofiniųdalykų
pažinimasyravienasirtaspatsdalykas,juk,kaipmo
kopitagoriečiai,pasaulisvaldomaspagalharmonijos
dėsnius,todėlmuzikiniųdėsniųišmanymasreikalin
gastiekpasauliuikaipvisumaisuprasti,tieksielos
dorovingumuiugdyti.Pagalanalogijątarpmakroir
mikrokosmogalimasakyti,kadžmoguskaipmažasis
pasaulispasižymivisomispasauliosavybėmis–taippat
irmuzikinėmis.Oimperatyvas,reikalaujantispažinti
save,kartuimplikuojairpasaulio,irmuzikospažinimo
būtinybę.„Savęspažinimas,atrodantispatspapras
čiausiasdalykas,ištikrųjųyrapatssudėtingiausias.
[...]Nessavęspatiespažinimasyranekaskitakaip
visopasaulioprigimtiespažinimas.Ošisneįmanomas
befilosofijos.“13

...bettuviskąsutvarkeipaisydamasmato,
skaiČiausirsvorio(Išm 11,21)

Boecijaustraktateapiemuzikąteologijavaidinatik
numanomokontekstovaidmenį,tačiaupirmusmuiku
griežiafilosofiniaiargumentai.Visdėltoirjam,irki
tiemskrikščioniųautoriamssvarbiausiufilosofiniųma
tematiniųargumentųirteologiniųįžvalgųsusitikimo
taškutapsIšmintiesknygoseilutė,kuriojekalbama
apietvarkingąirtobuląpasaulioKūrėjodarbą,vado
vaujantismatu,skaičiumiirsvoriu.Šieilutėvirsta
leitmotyvu,kurisdažnaikartojamassvarstantpasaulio
kūrimoprocesąbeišio,sukurtojo,pasaulioprincipus.
Dievosukurtamepasaulyjeviešpataujatvarkairhar
monija,visaparemtamatematiniaisprincipais, tad
visaspasaulismuzikuoja,muzikaapimavisusdaiktus
irkiekvienažmogiškaveiklayraprisodrintamuzikos.
ŠitvarkairjosgrožisliudijaDievodidybę,joišmintįir
grožį:„Pažvelkįnesuskaičiuojamąžvaigždžiųdaugybę,
pažiūrėk,kiekyravisokiųaugalųirgyvių,plaukiančių
vandenyse,šliaužančiųžeme,skriejančiųdanguje:visa
taitaipdidu,taipšviesu,taipgražu,taipįstabu!Irtas,
kurisvisataipadarė,yratavoDievas“,–kalbaAugus
ti nas14.JukvisasukūrėJisirvisaatsiradoperJį,kaip 
skelbiaRaštas:„PradžiojebuvoŽodis.TasŽodisbuvo

12tiesa,krikščioniųautoriai,kuriemsbussvarbiaunefilosofinėargu
mentacija,opastoracija,šįterapinįmotyvątransformuospavadindami
kristųgydytoju,onuodėmiųatleidimą,pasitelkdamivisaaprėpiančią
alegoriją–nuostabiausiamuzika (pvz.,plg. šv.ambraziejausDe 

Iacob,ii,9,39).
13anonimas(apieiva.pokr.?),Vit.Pyth.,16.
14 EninPs145,5.
15GarsiojeeilutėjeDe vera religione augustinasrašo:noliforasire,
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pasDievą,irŽodisbuvoDievas.[...]Visaperjįatsirado,
irbejoneatsiradonieko,kastikyraatsiradę“ (Jn1,
1–3). Kristocentrinėpajautapersmelkiairmuzikinius
svarstymus.AntaiAugustinui–tikrasisnu me rus ir 
forma,pagalkuriąvisasutverta,yraKristus.Jisyra
visakopagrindas,tikrojiišmintisirtiesa15.Jisyrato
bulasirnesukurtasTėvopaveikslasirkartupaveiks
las,pagalsavopanašumąkuriantispasaulį16.Pokeleto
šimtmečiųvienasvienuolis jįpavadinstikrąjaTėvo
mu zi ka17.Štaiįšiostiesospažinimąturivestimuzika,
kuriaijaunasisAugustinaspaskyrėatskirątraktatąir
kuriainelikoabejingasvisągyvenimą.Laisviejimenai,
pasakjo,galigydytisielą,tačiautikrasisgydytojas–ne
menai,oKristus18.
Išdaliesgalimasakyti,jogtoksmuzikossupratimas

plėtojasikrikščioniškaiinterpretuojantantikinęmu-
si ca uni ver sa lis (visuotinėsmuzikos) koncepciją,kurią
puikiaireziumuojairganaaiškiaiartikuliuojaBoecijus
minėtameveikaleDeinstitutionemusica.ČiaBoecijus
įvedakoncepcijas,kuriasgyvaiperimavėlesniautoriai.
Jisišskiriatrismuzikoskategorijas.Pirmoji–pasau
liomuzika(mu si ca mun da na),kurivisų pirmiausia
reiškiasi„pačiamedanguje,perelementųdermęarba
metųlaikųkaitoje“ (I,2).Jisperimapitagorietišką
sferųmuzikossampratąirargumentą,jogbesisukant
sferomssklindaharmoningi,tačiaudėl įvairiųprie
žasčiųžmogausausimsnegirdimigarsai.Tiesa,šibe
galopoetiškairkartugriežtaimatematiškakoncep
cijamumsgalikeltiatlaidųjuokądėlšitokionaivaus
požiūrio–mums,kuriemsdangiškossferosjauseniai
išsisklaidžiusios...
Antrojikategorija–žmogiškamuzika(musicahuma-

na)–introspekcijosreikalaujantimuzikoskategorija,
mat,pasakmūsųautoriaus,„žmogiškąjąmuzikąpa
tiriakiekvienas,kastikįsiskverbiaįsavosavastį“ (I,
2). Tainepaliaujanti,tačiaunegirdimakūnoirsielos,
sielosdalių,kūnodaliųbeielementųdermė.Žmogaus
dorybė,josielosintegralumas,šventumasbusilgainiui
taippatinterpretuojamamuzikiniaispavyzdžiais. Ga

liausiai,trečiojikategorija–vadinamojiinstrumentinė
muzika(mu si ca in stru men ta lis)–taimuzikamums
įprastaprasme,gimstantisumuzikos instrumentų
pagalba19.Visoskartujosapimaregimąirneregimą
pasaulį,okartuišsklindapovisasžmogiškosveiklos
sferas.GalbūtdėltoKasiodoras(c. 485–c. 580)veikale
Ins ti tu tio nes,skirtameVivariumovienuoliųbendruo
menei,netapiedvasinįgyvenimąkalbapasitelkdamas
muzikiniusįvaizdžiusbeišlovinamuziką,valdančią
dangųiržemę:

Muzikaapimavisusmūsųgyvenimoveiksmus:
pirmiausia,kaivykdomemūsųKūrėjopriesakusir
tyromismintimislaikomėsjoįstatymų.Irvisada,kai
kalbameargirdimevidinįgyslųpulsavimą,muzikinių
ritmųgaliaesamesusietisuharmonija.Muzikayra
gerosureguliavimo(mo du lan di)mokslas(scien tia),ir
jeimeskalbamegerai,esamevisuometsusietisušia
disciplina.Okaiatsiduodamesilpnybėms,prarandame
irmuziką.Dangusiržemėpaklūstajosaukštesniems
dėsniams,jųnebūtųbemuzikos.JukirPitagorasby
lojo,jogšispasaulissukurtasirvaldomasmuzikos
galia(Inst.,2,5,2).

Kasiodoruisvarbuparodytinetik intelektualinę,
betirdvasinębeipraktinęmuzikosgelmę,kurisvarbi
vienuoliui,paskyrusiamvisąsavogyvenimąDievoieško
jimuiirkontempliacijai.Galimamanyti,kadmuzikiniai
vaizdiniaičiavisolabometaforos,tačiaugeraipasverta
antikinėharmonijoskoncepcijačiaapsivelkakrikščio
niškurūbu.KiekvėliaugyvenęsIspanijosvyskupas
IzidoriusSevilietisapiemuzikąkalbaparafrazuodamas
irpapildydamasKasiodorą:pasaulissukurtasremiantis
garsųharmonija,muzikapažadinažmogausjausmus,
kovotojamssuteikiaryžto,sustiprinairnuraminadvasią,
pakerižvėris(darpamatysime,kadDovydomuzika
vimasirOrfėjomitasįgisdėltipologinėsiralegorinės
Raštointerpretacijoskristologinędimensiją);muzikos
ritmaiglūdiiržmoguje–irjokūne,irdorybėse,todėl

inteipsumredi,ininterioremhominemhabitatveritas(„neikišorėn,
grįžkvidun,vidiniamežmogujegyvenatiesa“).Įdomupastebėti,kad
augustinasčiaparafrazuojašv.paulių,kuriolotyniškamelaiškoefe
ziečiamsvertimeskaitome: in interioremhominemhabitatChristus 
(„vidiniamežmogujegyvenakristus“).augustinui irpauliuisvarbu
padarytiaiškiąperskyrątarpsenojoirnaujojo,vidinioirišorinio,kitaip
tariant–tarptikinčio,„apsivilkusiokristumi“irnetikinčiožmogaus.
tačiaumumssvarbuirdarštaikas:šiparafrazėreiškia,kadtiesaau
gustinuiyraasmuo,onekažinkokiabeasmenėformaaridėja.kristus
yratiesa.tadjaučiagalimematytilabaisvarbųkrikščioniškostiesos
sampratosaspektą:krikščioniška tiesanėravien tik intelektualiais
argumentaisarmetodaispasiekiamaamžinanekintamabeasmenė
„esmė“,o,kaipminėjau–asmuo,kristus.tokstiesossupratimasturi
giliųimplikacijųdvasingumui,krikščioniškotobulumoidealui,kartu
irmuzikinėspropedeutikosinterpretacijoms.

16 Plg. Ver rel., 11,21;conf., 1,7,12;Serm.,117irkt.
17rupertvondeutz,DegloriaethonorefiliihominissuperMath-

eum,iv.

18kristausgydytojo temasutinkama,pvz.,dešimtojeaugustino
„išpažinimų“knygoje.

19nors,tiesąsakant,čiavėlgipasireikšspecifinismūsųautoriaustiks
las–toliaueinantysDeinstitutionemusicaskyriaianalizuojatoligražu
nemuzikosžanrus,stiliusarpan.–kogalbūtbūtųgalimatikėtis,–bet
skaičiaisbesiremiančiusmatematiniusintervalikosprincipus.Įdomu,kad
boecijussavoDeinst.mus.išvardijašiastriskategorijasir,imdamasis
išpradžiųpaskutiniosios,taipirnesugrįžtapriepirmųjųdviejų.viena
vertus,galibūti,kadtosveikalodalies,kuriojeaptariamosšiosdvimuz
ikosdalys,nepasiekėmūsųdienųarbašisveikalasnebuvobaigtas.kita
vertus,d.s.chamberlainmano,jogboecijusvistikgrįžtapriemusica
mundana ir musicahumana,tikkiturirkitaispavidalais–garsiojoje
„Filosofijospaguodoje“,kalbėdamasapiemuzikąmetafizinėmis ir
etinėmiskategorijomis;plg.chamberlain,d.s.,„philosophyofmusic
intheConsolatioofboethius“,in:Speculum,1970,45,p.80–97.

20 Plg. EtymologiarumsiueOriginumlibriXX,3,17,1.
21leclercq, j.,Regardsmonastiquessur leChristauMoyenAge,

paris,1993,p.30.
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auŠraGriGaraviČiūtė

joksžinojimasnegalibūtipilnasbejos20.ŠieIzidoriaus
irKasiodoromuzikospašlovinimaiyrasavotiškaglos sa 
BoecijausDeinstitutionemusicaparaštėse.
Trysmuzikoskategorijos,galimasakyti,apimavis-

ką,irperjasmumsatsiveriasavitamu si ca uni ver sa lis 
(visuotinėsmuzikos)koncepcija,kuriilgainiuivėlesnių
komentuotojųdėkapasipildysmu si ca co e les tis (dan
giškojimuzika)beimu si ca di vi na (dieviškojimuzika)
koncepcijomis. Perjassusiduriamesuliturginiumuzikos
aspektu.Čialiturgijaturibūtisuprastakiekplačiau,ne
tikkaipžmogausatliekamaskultoaktas,okaipvisos
kūrinijosšlovinimogiesmė.Įmuziką–tiekinstrumen
tinę,tiekžmogišką,tiekkosminę–žvelgiamakaipį
šlovinimoįrankįirbūdąbeidieviškosšlovėsliudytoją.
Nuolatreikiaprisiminti,jogirpatristinėjeliteratūroje,
irViduramžiųinterpretacijoseneįmanomaįsivaizduoti
muzikos,menoargrožiokoncepcijosatsietainuofiloso
finioteologiniokonteksto,nuotvirtinimo,kadpasaulis
yratobulaisurėdytas,omuzikosfunkcijasavoruožtu
neatsiejamanuopastarųjųprielaidų.

muzikinėsŠv.raŠtoprasmės

Optimistiškaspožiūrisįmuzikąkaipkeliąįtiesą,kaip
ypatingąžinojimoformą,galinčiąatskleistipasaulio
Kūrėjoužmojusirjosukurtopasauliodidybę–svarios
temos,pagrįstosfilosofiniuatspalviunuspalvintųteolo
giniųapmąstymųrėmuose,tačiauyraskirtastikgerai
pasikausčiusiamintelektualui.Tuotarpunežinomo
ViduramžiųvienuoliožvilgsnisįNukryžiuotąjįmums
atskleidžiavisaikitą„kelio“dimensiją.Netiekfilosofinė
spekuliacijasvarbiišganymoirkrikščioniškojotobulumo
kelyje,kiekDievoŽodžio,įsikūnijusio,nukryžiuotoir
prisikėlusio,slėpiniomeditacijagaliišlaisvintiirvesti
įkrikščioniškąjįtobulumą.Štaikaipjiskalba(pateikiu
JeanoLeclercqopateiktądarneredaguotoirnepubli
kuotorankraščioištraukosvertimą):

Nukryžiuotasisyratobulumoknygairtobulavienuo
liųregula,atskleistataip,jogjojegalimaišskaityti
aukščiausiojotobulumopagrindus.[...]Nukryžiuotasis
Kristusyraknyga,iškurioskiekvienaskrikščionisgali
mokytisseptyniųlaisvųjųmenų,kuriųpadedamasjis
išlaisvinamasišseptyniųvelniožabangų.21

Šisnežinomasautoriustarsiataidiirtransformuo
jaAugustinogyvenimopabaigojepasakytusžodžius,
kuriaisjisgailisitaippagarbiaižvelgęsįPitagorąir

tiekdaugdėmesioskyręslaisviesiemsmenams,„kurių
neišmanotiekdaugšventųjų,otie,kuriejuosišmano,
nėrašventi“22.JaunasisAugustinassavokaipfilosofo
irteologokarjerospradžiojeparašėveikalą„Apietvar
ką“ (Deordine),kuriame,pasitelkdamasneoplatoninę
metafiziką,mėginoatskleistividinęlaisvųjųdisciplinų,
galinčių„veržliomsirDievąmylinčiomssieloms“23pa
rodytiDievotvarką,būtinybę.Mat,kaipjistadamanė,
bešiųdisciplinųišmanymoneįmanomapasiektitikros
laimės,kuriyranekaskita,oDievopažinimas.Vis
dėltonorsvėlyvasisAugustinasganaskeptiškaižiūri
įlaisvųjųmenųbūtinybę,jisneneigiajųnaudingumo:
jienaudotini tiek,kiekpadedageriausuprastiŠv.
Raštoprasmes24.Taiplaisviejimenaitampaegzegezės
pagalbininkais25,okrikščioniškojoApreiškimošviesoje
muzikiniaisvarstymaiįgyjaegzegetinį,kristocentrinį
irliturginįpobūdį.
Gretaaptartosspekuliatyviostradicijosskleidžiasi

kita,simbolinėalegorinė,besiremiantiŠv.Rašto,daž
niausiaipsalmių,žodžiu.Dažnaisimboliaistapdavo
įvairūsŠv.Raštesutinkami instrumentaiarkitos
muzikinėsrealijos.Josvisuometnukreiptosįgeresnį
atpirkimoslėpiniosupratimą.Tačiaušissimbolinisale
gorinismąstymastoligražunebuvoatsietasnuoanks
čiauminėtųmu si ca uni ver sa lis konceptų beinuokai
kuriųmitiniųelementų,ypačkaiKristus–dieviškasis
Lo gos –buvovaizduojamaskaipvisąvisatątvarkingai
sustyguojantisirharmonizuojantisdainius.Kristus,
perkurįvisasukurta–dangiškasismuzikantas,tik
rasisDovydas,tikrasisOrfėjas,–nepabūgstantismirti
išmeilėsirnužengtiįpragarus,sutvarkantispasaulį,
savomuzikaišvejantispiktuosiusdemonusiržmogų
prikeliantisnaujamgyvenimui.Josukurtamežmoguje
estitapativisuotinėharmonija,pirminisgrožis,kuris
atkuriamasmirtimiirprisikėlimu.Šiastemasvaizdžiai
plėtojaKlemensasAleksandrietis,kurisbenepirmasis
krikščioniųtradicijojetaipplačiaivartojomuzikinius
įvaizdžius:

Pasaulį jissutvarkėpaisydamasmato,ogaivalų
disonansąpalenkėsąskambiodisciplinai,kadvisas
pasaulistaptųdarniharmonija.[...]Iršityragiesmė,
palaikantipasaulįirsuderinantivisasbūtybes,išdės
čiusinuocentroikipatpakraščiųirnuopakraščių
ikipatcentro,šiąvisumąsutvarkėnepagaltrakišką
muziką,panašiąįJubalo26,betpagaltątėviškąDie
vovalią,kuriostaipugningaisiekėDovydas.Iršis
Dovydopalikuonis,buvęsdarpriešDovydą,Dievo

22 Retractationes, i,3.
23 De ordine,ii,7,24.
24 Plg. Dedoctrinachristiana,ii,18.
25panašiirkasiodorolaikysena.jonuomone,laisviejimenaivertingi

tiek,kiekpadedasuprastiŠv.raštą,irtaigeraiatspindijo„psalmių

komentaras“,kurioparaštėsejisnuolatnurodoįįvairiaslaisvųjųmenų
disciplinas(žr.hadot,i.,Artsliberaux,191).

26„trakišką…“–čiakalbamaapieorfėjųtrakiškį;jubalas–„protėvis
visųgrojančiųlyrairtrimitu“(plg.Pr4,21).
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Žodis,paniekinęslyrąirkitarą,šiuosbedvasiusin
strumentus,ŠventosiosDvasiospadedamassutvarkė
mūsųpasaulįirypačšįmažąjįpasaulį,žmogų,josielą
irkūną:šiuotūkstantbalsiuinstrumentujisgarbina
Dievąirgiedapats,pritardamasšiuožmogiškuoju
instrumentu,nesmanesikitara,fleitairšventovė.
Kitaradėltavoharmonijos,fleitadėltavoatodūsių,
šventykladėlproto.Nesvienavirpa,kitakvėpuoja,o
trečiajameglaudžiasiViešpats.TaipDovydas,karalius
irkitaristas,apiekurįkalbėjomekiekanksčiau,mus
pakvietėsurastitiesą,nusigręžtinuostabų.Demonus
jisišvaikėsavąjatiesosmuzika:jukirSauliuiesant
apsėstam,jisgiedojoirjįišgydė.Viešpatsįšįnuo
stabųinstrumentą–žmogų–įkvėpėsavodvasiąir
sukūrėjįpagalsavopaveikslą.Jis[Viešpats]taippat
yraDievoinstrumentas,visasharmoningas,darnus
iršventas,nežemiškoji išmintis,dangiškasisŽodis
(„Protreptikas“, 1,5,1).

ŠiameKlemenso„Protreptiko“ fragmentegeraiatsi
spin di mu si ca uni ver sa lis koncepcija,sukuriasusidūrė
mekiekanksčiau,susipindamasualegoriniugiliųjųŠv.
Raštoprasmiųieškojimu.Klementasneneigėfilosofinio
pažinimoteikiamosnaudosirpripažinopropedeutinę
matematiniųmenųfunkciją,tačiaujamdaugsvarbiau
buvosuprastikrikščioniškojoapreiškimotiesąirgy
ventijosšviesoje.Dėlto,vienavertus,jiskvietėkitaip
pažvelgti įmuziką,aršiaipasisakėpriešpagoniškas
linksmybesir,kitavertus,kūrėmuzikinėmisalegori
jomispagrįstąsimboliųpasaulį27.
Taigigretadieviškomuzikanto–KūrėjoirAtpirkėjo

motyvo,kuriamesusiliejamu si ca uni ver sa lis koncepcija
ir ti po lo gi niai  biblinėsegzegezėspaveikslai,–susiduria
mesugausiaalegorinemuzikosinstrumentųsimbolika.
ČiatrimitastampagalinguGerosiosNaujienosskelbimo
balsu,kitara–Kryžiumi,dešimtstygispsalteriumas–
dešimtimiDievoįsakymųarnaujojotikėjimožmogumi28.
Ypačpopuliarūskitarosirpsalteriumovaizdiniaiima
reikštiankstipradėtasskirtiaktyviojoirkontemplia
tyviojogyvenimoformas,kurpirmenybėvisadateikia
makontempliacijai...OdangiškosiosJeruzalėsgarbė
iramžinojopokylioscenos,kurdidžiausiodžiaugsmo
priežastisyraViešpatiesartumas,yra,galimasakyti,
puikiaiorkestruotimuzikiniaipaveikslai–sutobula
tikinčiųjųsantarveirdorybiųderme,suangeluiršven
tųjųchorais,nuolatosgiedančiaisamžinąjąDievošlovę
irgalybę.Sunkupaminėtivisusmuzikiniusįvaizdžius,
kuriųgalimarastiBažnyčiosTėvųirjųViduramžiųse

27Giesel,h.,StudienzurSymbolikderMusikinstrumenteimSchriftum
derAltenundMittelalterlichenKirche,(vondenanfangbiszum13.

kėjųraštuose.KiekvienaŠv.Raštoeilutėtūkstančius
kartųtūkstančiais lūpųinterpretuojamairtiekpat
kartųtyliaiapsvarstomasiekiantsuprastikiekvieną
Išganymoslėpinioistorinęiralegorinęprasmę.Liekatik
paminėti,kadmuzikinėsimbolikaužimatoligražune

paskutinęvietą,atspindėdamatamtikrąpasaulėvoką,
suteikdamašiomsinterpretacijomsgelmėsiržavesio.

KristocentrinėpasaulėvokayraViduramžiųmuziki
nėsminties(kaip,beje,irvisosViduramžiųkultūros)
centras.Tačiauapskritaižiūrint,filosofinėsViduramžių
muzikinėsspekuliacijospuikiaiderapriebendrosVa
karųmuzikosistorijoslinijos,iškuriosbenelabiausiai
iškrentaRomantizmoepocha,akcentuojantimuzikos
iracionalumąiraukščiauviskokeliantisentimentalumą.
Romantizmaspadarėdidžiulęįtakądabartiniammuzi
kossupratimui,irdažnaikalbantapiemuzikąnesąmo
ningaivartojamosromantinėsvertinimoklišės.Tačiau
pastaruojumetuvislabiauatsigręžiamaįikiromantines
muzikosracionalumo,matematiškumotemas,ieškoma
muzikosprasmių,pranokstančiųgirdimofenomenori
bas.Pažvelgusįmūsųautoriųargumentus–tokia,netgi
ausimsnegirdimamuzika,nėraparadoksas.

jahrhundert),regensburg,1978,s.46.
28plg.ambraziejus,Explanatiopsalmorum XII,Ps40,40,1.
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aramoralubūtireakcionieriumi?
MANTASADOMėNAS

ceterum ceNSeo...

Vienasįdomesniųreginiųdabarties
intelektualiniamekraštovaizdyjeyra
kategoriškumas,sukuriuoatvirumą
beitolerancijąišpažįstantipasaulė
žiūraatmetakiekvienąnuoseklesnį
iššūkįnusistovėjusios,dominuojančios
ideologijosvertybėms.
Dabartinioliberalausbeipliuralisti

niodiskursoleistinybėsribasnesunku
išmėginti,pavyzdžiui,pasisakiusapie
eutanazijosarklonavimonusikals
tamumą,arbapaprieštaravus,kad
homoseksualųporomsbūtųsuteiktos
tospačiosteisėskaipirnormalioms
šeimoms,nestaiardopačiąšeimos
sampratą,arbateigiant,kadkonstitu
cinėmonarchija–stabilesnėirracio
nalesnėsantvarkanegudemokratija.
Išsykpasipilakaltinimaifanatizmu,
obskurantizmuirantidemokratiniais
sentimentais.Taitikkelipadrikipa
vyzdžiaiklausimų,kurieautomatiškai
irnuosekliaiišstumiamiuždiskusijos
ribų„liberalioje“aplinkoje.Betkuris
bandymaskvestionuoti dabartinę
moralinępolitinęsanklodą,betkuris
mėginimaskritiškaiirnuo
sekliaiįvertintijojetvyran
čiąidėjų,vaizdinių,sąvokų
iremocingųšūkiųsumaištį
neišvengiamaiįvardijamas
kaip„fašizmas“,„reakcija“
ar„diktatūra“.
Turbūtkiekvienamedis

kurse esama sąvokų, ku
riosdiskusijojepasirodokaipneat
remiamas,galutinisargumentasar
nuosprendis.Politikosmoksluose,oir
šiaippolitikamintančiojekalbėseno
je,tokiossąvokosyra„demokratija“,
„laisvė“, „žmogaus teisės“, „lygios
galimybės“,lygiaikaipirneigiamos
–„rasizmas“,„prievarta“,„reakcija“.
Tai–prasmiųapykaitosbesąlygiškos

vertės,diskursopasaulioriboženkliai;
jųturinysliekaanapusdiskusijosbei
polemikos.„Žmogausteisės“visada
gerai,o „prievarta“visuometžymi
kąnorsneigiama.Šiųsąvokųsis
temingasaptarimasdraugebūtųir
savitadabartiniopolitiniodiskurso
kartografija.Jorezultatas,kogero,
galėtųpasirodytivisai įdomus,gal
netfantastiškas,kaipirankstyvieji
pasauliožemėlapiai,apgyventoirpa
žįstamopasauliopakraščiuoselaips
niškaipersiliejantysįmitą:panašiaiir
daugumosšiųsąvokųvartosenasavo
struktūraprimenamitinįAtlantąar
trisžemęlaikančiusbanginius.
Vienaspolitinėsfilosofijosuždavinių

būtųdemitologizuotišiassąvokas.
Tačiaubetkoksbandymasdemito
logizuoti(pavyzdžiui,mėginimasiš
siaiškinti,kodėl„demokratiškumas“
turėtųbūtilaikomastiesoskriteriju
mi)apeliuojaįistorinęperspektyvą,į
žmonijospatirtį,neišsitenkančiąkelių
pastarųjųdešimtmečiųideologinėse
tikrenybėseirneretaijomsprieštarau

jančią.Šiojevietojeimaryš
kėtipraraja,žiojintinetiek
tarpliberalausirkonserva
ty vaus lek si ko no, kiek tarp 
dviejųskirtingųmąstymo
būdųaržanrų.Vienojepusė
je–pažangosirpragmatizmo
ideologija,vertinantiįvykius
pagaltai,kiekjiepriartina

kažkurateityjeglūdintįteisingumo,
lygybėsirištekliausidealą.Priešais
ją–konservatyvimąstysena,siekianti
apribotiliberalizmohegemonijąieško
damaatramospraeityje,kurdaugelis
liberaliųdogmųnetiknegaliojo,bet,
jeigalimataipsakyti,negaliojoitin
produktyviai.Pasak jos,būtent is
torinėsežmonijospatirties formose

atsiskleidžiatamtikrosuniversalios
tiesosapiežmogų,žmoniųsantykius
beivisuomenę.
Konservatyvikritikaiškeliairmo

raliniųabsoliutųklausimą.Pavyz
džiui,moraliainevaneutraluslytinių
„mažumųteisių“reikalavimasper
formuluojamaskaipklausimasapie
bendrąjįgėrįirmoraliniustųmažumų
veiklosmetmenis,osapaliojimaiapie
„teisępasirinktiorią irbeskausmę
mirtį“atmetamiapeliuojant įeuta
nazijosmoralinęprigimtįireutana
zijospraktikospasekmesvisuomenės
moraliniamaudiniui.Kaipmatytiiš
Olandijospraktikos,patyskraupiau
sieutanazijoskritikųperspėjimaiir
nuogąstavimaijauimapildytis.
Tačiauapeliavimasįmoraliniusab

soliutusirpraeitiespatirtįneišvengia
maiapkaltinamas„reakcingumu“.Tai,
liberalausdiskursopožiūriu,savaime
amoralilaikysena,kuriosamoralumas
niekaispaverčiajosšalininkųargu
mentus.Pakankapažiūraspavadinti
reakcingomis,irsamprotavimųseka,
tegulirgriežčiausiaisuręsta,nustoja
galiojusi,kritikaatšimpa,opažiūrų
turėtojas imateisintisbuvęsnetei
singaisuprastas,matūmaipasijunta
esąskaltinamaspiktadarybe,kurią
buitiniamelygmenyjeatitiktųnebent
nekaltųvaikučiųsuspardymas.Pa
prastaidiskusijatuoirbaigiasi,nes
reakcingumas–amorali,neatsakinga
pozicija–automatiškaiatsiduriaana
pusbetkokioracionalausbeirimto
aptarimogalimybių.
Čiapamėginsiuparodyti,kadyra

atvirkščiai–reakcingalaikysenane
tiknėraamorali,mažato,dabarties
sąlygomis jivienintelėatsakingair
nuoseklikonservatyvipozicija.
Reakcingos laikysenos„amoralu
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mas“ir„neatsakingumas“nevaglū
dintisdabartiesatmetime,nerealių
praeitiesidealųvaikymesi,atsisakyme
pripažintiistorinęlogikąbeivisiškai
naujosistorinėsepochosreikalavimus.
Ir iš tiesų–radikaliai istorizuotos
sąmonės išjaudrintas,visgreičiau
bėgančiųįvykiųapsvaigintasprotas
jaučiasikeistaipavargęsirizoliuotas,
atsilikęs,praradęsryšį su tikrove
beidaugumajįsupančiųžmogiškųjų
būtybių,užsispyrėliškai,beatodai
riškaitvirtindamastaskitadosgal
irsvarbias,tačiaunūnai,regis,be
viltiškaipasenusiasirnebeaktualias
sužlugusiųtikėjimųtiesas.Kaiptie
Burbonai,kuriepervisusmetusnuo
RevoliucijosikiRestauracijos„nieko
nepamiršoirniekoneišmoko“–kla
sikinisegoistinėsistorinėssavimanos
pavyzdys.
Tokiasavijautatiksustiprinalibe

ralizmotriumfą,parodydama,kaip
giliaimūsųlaikiškumobeiistoriškumo
sampratapersmelktapažangosideolo
gijos,omąstymuitikrumąteikianebe
įsipareigojimastiesai,betdaugumos
pritarimas.Lengvainusileidžiama
lozungams,pamirštant,kadkitados
tokiaispatšūkiaisbūdavoraginama
dalyvautinaciųegzekucijose,stoti
įkomunistųpartijąaružsiverbuoti
KGB:„Nebūkkvailas,negyvenkpra
eitimi,tavoidealaiatgyvenę,nuošiol
viskasbusvisiškaikitaip“.
Tačiaureakcinganuostataištiesų

atmetanetiekdabartį,kiekbesąly
giškądabartinėspadėties legitimu
mą.Abipasaulėžiūrinesnuostatas
skiriabūtentnevienodassantykissu
dabartimi, skirtinga „istorinių lai
kų“gramatika.Liberalizmasdabartį
traktuojakaipgalimybęišpraeities
suvaržymųištrūktiįateitį,dabartisgi
jamyraimperatyvipraeitiesatžvilgiu.
Tačiaudabartis,kaipmatytiišminėtų
pavyzdžių,kartaisgalibūti„visiškai
kitoniška“darirtodėl,kadyraradi
kaliaideformuota.Darnežinia,kaip
istorijaišspręsliberalizmoprojekto
bylą– tačiauypačdabaranaiptol
neakivaizdu,artikrąjįepochosveidą
geriauatspinditievisuotinės lygy
bės,taikosbeigerovėsvaizdiniai,ar

dabartiesvisuomeninėstendencijos,
kuriasPopiežiuspavadino„mirties
kultūra“.
Kitavertus,konservatizmasirre

akcijalaikopraeitįitinsvarbia,netgi
privilegijuotadimensija;dabarties
sprendimųištakosglūdižmogiškosios
egzistencijosistoriškume.Tačiaujuos
skiriatradicijossamprata.
Burke’osuformuluotasklasikinis

konservatizmomodelisturidaugybę
privalumų.Jissusijęssuprielaida,
kadgiliausiosvisuomeninėstvarkos
logikosneįmanomasuvokti,jiaukš
čiaupaskirožmogausirjoistoriškai
ribotoracionalumo.Užuotmėginus
tąsudėtingądaugeliokartųstatinį
reformuotipagalpaskiroindivido,as
menųsambūrioarnetgivienoskurios
kartossuvokimąbei įsivaizdavimą,
tradicijąreikiasergėti irpuoselėti,
nestikjiįgalinaįprasmintidabartįir
veiktijoje.Tradicijašiojesampratoje
pasirodonelyginantgotikinėkatedra
–daugybėsanonimiškųkūrėjųveik
losišdava,kurkiekvienakartašįtą
pridedairpakeičia,kurkiekvienosta
tytojoatsakasįlaikoiššūkiusįsiliejaį
laipsniškąorganiškąraidą,ostatinio
pavidalasistorijosbūvyjevistobulėja,
darosibrandesnisirartėjapriete los, 
kurisnežinomasnėvienamstatytojų.
Sampratalabaipatraukli.Tačiau

kon ser va ty vi nuo sta ta ne ap sau go ta 
nuovidinės erozijosdestruktyvių
istorijosgaliųakivaizdoje.Trumpai
tariant,jossilpnybėta,kadklasikinis
konservatizmasneišvengiamaiarbit
ralusirnekritiškaskonservuojamos
tradicijosturinioatžvilgiu.Kitaipnė
negalibūti,nesšisilpnybėsusiju
sisuvienuesminiųkonservatyvios
nuostatosprivalumų:konservatizmas
atmetagalimybę,kadįmanomaska
žinkoksantlaikiškas,antistorinis
požiūrio taškas, iškuriožvelgiant
galimabūtųneklystamai įvertinti
tradicijossandųlyginamąsiasvertes,
irapsispręstivienuspalikti,okitus
atmesti.Tačiautaiptradicijatampa
itkokios„šventosiosproseniųtiesos“,
kuriųpatisenatisyraautentiškumo
irvertėsgarantas.
Tačiaukasnutinka tuomet,kai

tradicija iškreipta?Irkaipmatyti,
artradicija,kuriaitarnaujama,yra
teisinga?Pasyvuskonservatizmo
santykisnetiknepajėgusapsaugoti
nuotradicijąišvidausarišorėsdefor
muojančiųtendencijų,–nuosekliailai
kantisjoprielaidų,šitokiusklausimus
būtųsunkuiriškelti.Tokiaisatvejais
reikalingatradicijąapmąstantifiloso
fija–kaipnepriklausomainstancija,
kuri,netgipatvirtindamatradicijos
galiojimą,būtųjosatžvilgiusuvereni.
Šisklausimasdaraštriau iškyla

taisatvejais,kaidabartisyraneabe-
jotinaiiškreipta,otradicijanutrūkusi
–kaipdabartinėLietuvosbūklė.Ką
konservuos,kokią tradicijąsergės
konservatoriai?Neabejotina,kadšiuo
atvejujųvertybėsirveiklosgairėsbus
reakcingos:valstybėsirvisuomenės
atstatymas,moralinės irpolitinės
tradicijosatkūrimas,grąžinimasto,
kaskartąjauegzistavo,betbuvoprie
šiškųjėgųatimta,sugriautairleista
apželtipiktžolėmis.
Labaisvarbusuvokti,kadapiejokį

pasyvų,neutralų, organiškąkon
servatizmąmūsųsąlygomiskalbė
tineįmanoma.Kaikonservatizmas
suprantamaskaip „antiideologinė
ideologija“,orealiaiegzistuojančios
konservatyviųvertybiųtradicijosnė
ra,jotapatybėsuyrairpasidaroatvira
arbitralioms,netgiprieštaringoms
interpretacijoms.Atsisakydamipozi
tyviųbeipreskriptyvių(iršiaprasme
–reakcingų)politiniųbeimoralinių
idealų,konservatoriairizikuojaneju
čiomispersiimtikitomisideologijomis,
kuriųskirtumonuokonservatizmo
nematyti ištirpusioskonservatizmo
tapatybėsfone.Tiktaipgalimapaaiš
kinti,pavyzdžiui,gajumąpožiūrio,jog
ekonominisliberalizmasesąscentrinė
konservatizmodogma.(Beabejo,tur
būtpagrindinėdabartiniolietuviško
konservatizmoproblemayrata,kad
juoitindažnaipasivadinaapskritai
neapmąstytassinkretiškassvetimos
patirtiesirsvetimoseklektiškoside
ologijosperėmimas.)
Tradicijaiatkurti reikiamodelio

–tačiaukur irkaip jįrasti?Sveti
mąpatirtįnukopijuotidažniausiai
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ceterum ceNSeo...

neįmanomadėlradikaliaiskirtingų,
ištiesunikaliųkraštosąlygų.Tačiau
tainereiškia,kadnegalimadaug
kopasimokyti–norsmanežavitie
inovatoriai,kurieuoliai imasiRytų
Europojediegti,pavyzdžiui,britiškos
mokyklųreformospatirtįpoto,kaiji
visomisprasmėmissužlugdėšvietimo
sistemąpačiojeDidžiojojeBritanijoje.
Kurtivisuomenėsmodelįin abst rac to 
neleidžiapirmiausiatiesumetimai,
kurievisųpirmairpadarėpatrauklų
konservatizmą,neleisdamipasiduoti
utopijų,išpirštoišlaužtųvisuomenės
modeliųbeiradikaliųpertvarkųžave
siui.Vadinasi,derapradėtidairantisį
egzistavusiusvisuomenėssutvarkymo
modeliusiregzistavusiastradicijas.
Tadesamepriverstibūti istori

cistai–priversti ieškoti istorinės
iš raiš kos, is to ri nio pa vi da lo, ku ris 
būtųartimesnis siekiamybeinegu
esamojivisuomenėspadėtis.Tačiau
draugeprivaluužsiimti ir topavi
dalokritikabei įvertintiesamybės
potencialą–kaipirkiekjigalibūti
priartintapriesiekiamybėsirpriejos
grąžinta.Politinismąstymasturivykti
peristorinįmodelį,kurisbūtųmūsų
tapatybėsdalis,antraipsantykissu
juoneįmanomas.Taikonservatizmas
aukštesneprasme–siektidabartyje
atkurtimūsųtikrąjątradiciją,geresnę
irtobulesnę,negujosgalbūtistoriškai
būta.Rezultatasnebuspanašusįtą
tradiciją, įkuriąžvalgėmės,tačiau
patysatkuriamiejiveiksmaigalbūt

palikstikrovėježymes,padėsiančias
atsilaikytipriešlaukiančioneaiškaus
šimtmečioišmėginimus.
Konkrečiaikalbant,mumstoksai

istorinismodelisduotasprieškario
Lietuvostradicijoje:jaitebepriklau
some,jaitebesameviską–arbemaž
viską–skolingi.Kolkasdartebeįma
nomatągiluminįtęstinumąpaversti
tikrovę formuojančiuprincipu,dar
tebegyvižmonės,suformuotitossan
tvarkosarpašaukti josbetarpiško
aido;mumysetebegyvi jos idealai,
kalbairinstitucijos.
Taigiiškreiptostradicijosakivaiz

dojebūtentreakcijayravienintelė
atsakingairvienintelėįmanomapozi
cija.Josveikimolaukasyradabartyje,
istorijoje,o idealas–nekonkretus
praeitiesistorinispavidalas,betkur
kas sudėtingesnis santykių kom
pleksas,kurioašisremiasiistorijon
irdraugejątranscenduoja.Reakcinė
nuostatafilosofiškesnėnegupasyvus
konservatizmosantykis.Taivėlgi
anaiptolnereiškia,kadkonservatiz
maspraktikojedažnaineįgyjareak
cingųbruožų–čiamėginauaptartine
tiekempiriniuspolitiniusfenomenus,
kiekišgrynintasteorinesnuostatas.
Ištieslaisviiratviritiesaigalimebū
titiktuomet,jeifilosofinįieškojimą
pradedamenesuspenduodamiDievo
klausimą,kaiptoreikalaujaimpera
tyviaineutralidabartiespasaulėžiūra,
betveikiaususpenduodamipačiątą
dabartiesideologinęhegemoniją.Mat

nėraužtikėjimąankstesnėslaisvos
būklės–arveikiauta laisvėnieko
bendraneturisupažadėtąjatiesos
teikiamalaisve.Pradėtipaieškąsu
spendavustikėjimąreiškiaišanksto
apspręstijosrezultatą;tai–atviru
masatvirumui,kurisvėlgiatvirastik
saupačiam.Kurkasautentiškesnė
nuostata–suspenduotivadinamąjį
„pasaulį“,osujuoirvyraujančiosda
bartiesideologijosprimestusprietarus
apietai,kassudarofilosofiniųpažiūrų
laisvėspamatą.Taiirbūtųreakcinio
santykio išraiška filosofinėjeplot
mėje,odraugeiratsakasįliberalųjį
„politiniokorektiškumo“reikalavimą:
reakcingąnuostatą legitimuojane
daugumosbalsaiar„žmoniųnorai“,
betatsakomybėprieštątikrovę,kuri
pasirodėpasauliuikaippapiktinimas
irabsurdas,„sunaikinantisišmintin
gųjųišmintį irniekaispaverčiantis
gudriųjųgudrybę“(1 Kor1,19).

* * *
„Arjūsištiesųtaiplabaipriklau

so te l’An cien Rйgi me,–paklausėjis
šypsodamasis,–kadnetgitikite la 
gracedeDieu?“
„Daktare,–pasakiauaš,–galiu

jumsatsakyti taip,kaipkadmano
bičiulis,švedųaktorius,atsakėkaijo
paklausiau,artikiįDievą:‘Esudidis
irbaisusskeptikas,–tarėjisai,–aš
netikiuįniekąkita’“.

IsakDinesen(KarenBlixen) 
Daguerrotypes 
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Sòtarewicziaus ani ma ci ja
Lenkų institutoVilniujesurengtos
IIIlenkųkinosavaitėsfoneišsiskyrė
kinomagutituluojamoWùadysùawo
Starewicziaus (1882–1965)anima
cijosretrospektyva(„Skalvijos“kino
teatras,0429–30).ŠiaprogaALF
surengtamokslinėkonferencija,per
LTVparodytasapžvalginis filmas.
VaršuvosNacionalinės filmotekos
160minučiųankstyviausioserdvinės
animacijoskolekcijojeirchrestoma
tiniai(„Žiogasirskruzdėlė“,1912),ir
netžinovamsmažiaugirdėtidarbai
(„Belgijoslelija“(1915)–įvabzdžių
pasaulįperkeltaPirmojopasaulinio
karo istorija,ar„Kinooperatoriaus
kerštas“(1912)–flegmatiškųvabalų
atkurtakomiškaneištikimybėsirpa
vydodrama).Nežinia,arStarewiczių
norskiekveikėniūriojiKafkos„Meta
morfozė“;jeitokiopoveikioirbūta,jį
turbūtnustelbėaistraentomologijaiir
pagarbagamtai–protingai,jautriai,
vaikiškaibesidžiaugiančiaiirneįkyriai
mokančiai,kadirsmulkiausiasgyvis
vertasdėmesioarnetnuostabos.Dar
netobulaskinotechnologijasStarewi
czius jungėsuvabzdžiųanatomijos
išmanymu, sužmogindamasūsuo
tus,sparnuotusiršeriuotus„gamtos
vaikus“,beironijosskirdamasjiems
rimčiausiusegzistenciniusvaidmenis
(vėliauStarewicziusrinkosiirstam
besniusgyvūnus(„LapinasReinekis“,
1930–1931),nors jo„pirmojimeilė“
vabzdžiamsdavė,matyt,vertingiausių
vaisių).Karkvabaliai,žiogai,skruzdės
irlaumžirgiaijamnėramokslopopulia
rinimotekstųiliustracijos;jieatspindi
žmoniųpasaulioaistras,socialinįsusi
skaidymą,politinesaktualijas(„Belgi
joslelijos“agresoriųvabalųvadassu
impozantiškaisūsaisiralausbokalu
rankoje–vienosiškariaujančiųšalių
valdovoparodija).Susidomėjimąšioki
nomeistrokūrybašiandienosLietuvoje
pakurstojolietuviška(gallabiauLDK
savimonėsprasme)kilmė.Pirmilėlių
animacijosfilmaipasirodė1909–1912

m.Kaune,taigitaiirmūsųkultūrinio
paveldodalis.–M.Ž.

„Mat’ geroinia“ grįžta
BalandįkeliSeimonariaisocdemai
pateikėValstybėsapdovanojimųįsta
tymopapildymoprojektą, kuriuo
siūlomaordino„UžnuopelnusLie
tuvai“medaliuapdovanotimotinas,
pagimdžiusias,užauginusiasirgerai
išauklėjusias7ardaugiauvaikų.Tai
priminėsovietiniųlaikųmotinądid
vyrę(mat’ ge roi nia).
Sovietaisocialinępolitikągrindė

lenktyniųprincipu.Kasviršnormos
iškasaanglių–tas„stachanovec“,kas
sparčiaidirba–„udarniksoctruda“,o
kaspagimdodaugvaikų–„mat’ge
roinia“.Tačiautokiapolitikavarguar
tinkašiuolaikineivalstybei.Beabejo,
valstybėsparamosšeimaiklausimai
šiandienitinaktualūs.Betpasiūlymas
Seimui–taisimptominisgydymas.
Pirmiausiareikėtųrūpintispropaguo
tišeimą,kaipvisągyvenimątrunkan
čiąvyroirmoterssąjungą.Taisunkus
darbas,ordinaičianepadės.Tačiau
tokią idėją įtvirtinusvisuomenėje,
mažėjančiogimstamumoirgausėjan
čiųskyrybųrūpesčiaiatlėgtųsavaime
irnereikėtųorganizuotimoralėspo
žiūriuabejotinųgimdymovaržybų.
Beto,pasiūlymaskeliarimtųprak

tiniųproblemų.Kaipnustatyti,kuris
vaikasgeraiišauklėtas?Turiaukštąjį
išsilavinimą,neteistas?Jukbūnair
nusikaltėliųsuaukštuojuišsilavinimu,
ojoneturinčiųasmenų–visaineblo
gaiišauklėtų.Okadamotinaiteikti
ordiną?Kaipžinia,vaikaiauklėjami
visągyvenimą,oapdovanojimaspo
mirtiesšiektieknetenkaaktualumo.
Jeiįteiksimemedalįmotinai,kaijau
niausiamvaikuisukaks18metų,tai
labairizikuosime.Ogalpaskuivisisep
tynisusibursįbankųplėšikųgaująar
kitąpanašų„šeimosverslą“?Pagaliau,
kodėlapdovanojamostikmoterys?Juk
taiakivaizdilyčiųdiskriminacija.Vyrai
vaikųgimdytinepradės.Betpagimdyti

nepakanka.Darreikiaužaugintiirge
raiišauklėti.ĮvertinusSkandinavijos
patirtį,galimaspėti,kadvyrovaidmuo
čiabusvisreikšmingesnis.Beto,ir
vienišitėvaigaliužaugintibeigerai
išauklėti7ardaugiauvaikų.
Argrįš„mat’geroinia“įLietuvą?Jei

taip,taireikėtųsektisovietųpavyz
džiuikigaloirįsteigtispecialųmedalį.
Vienąmotinomsirtėvams,kadnebūtų
diskriminacijos.–B.G.

Savita saloninio portreto paroda 
Radvilųrūmuosenuobalandžio16d.
veikiaVytautoCiplijauskokūrybos
paroda.Lietuvosdailėsmuziejuspas

kutiniumetunelepinasavopublikos
XXa.Lietuvosdailės,ypačgyvųir
aktyviaikuriančiųautoriųdarbų,
pristatymais.Šįsykpadarytaišimtis,–
tapytojui,išpopuliarėjusiamdarsep
tintamedešimtmetyje irpo tovis
gausinusiamgerbėjųbūrį.
Ciplijauskasapdovanotasautentiš

ku saloninio dailininko talentu, 
pasmerkiančiupopuliarumui.Ne
nusikalstumeistorineitiesai,palyginę
jįsuAmedeoModigliani.Beje,panaši
ir jųportretųsėkmėsformulė:abu
sudvasinavaizduojamusasmenis,
apgaubdami juos mąslumo bei
svajingoliūdesioskraiste,abumėgsta
išilgintiveidą irrankas,sutaurin
damipersonažą.
Estetiniupožiūriuparodabūtųlai

mėjusi,jeidailininkasbūtųatsidavęs

vytautasciplijauskas.
marijonosrakauskaitėsirliudotruikio
portretas. 1974
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įrankasdailės istorikamsir leidęs
akcentuotijoklasiką–KazėsZimb
lytės,BirutėsŽilytės,LiudoTruikio
irMarijonosRakauskaitės,Dzūkijos
kaimodainininkiųportretus, kai
kuriasseniautapytasfigūrineskom
pozicijas.Dabartiniseklektiškasvaiz
dassumenkinameniškumoįspūdį,
betsuteikiaekspozicijaikitąvertingą
dimensiją–paverčia jąmargubei
spalvingumūsųvisuomenėsskonio,
madų,prietarųatspindžiu.
SuCiplijauskoimaginaciniaisisto

riniųpersonažųatvaizdaislankytojai
susitinkaapšepusiąkaimokultūros
namųsalęprimenančiojepatalpoje.
Toliauvaizdasbūtųkiekpadoresnis,
jeilankytojųatkakliainepersekiotųiš
žemutinioaukštosklindantisstiprus
riebiųatšildomųpatiekalųkvapas.
Toksfonaspaaštrinajautrumąinter
jerošvarai,priverčiapastebėtiiruni
kaliąkadaisebaltųužuolaidųspalvą,
irturbūt išnuovargiobesilupančią
aptrintąkiliminędangą.Na,onetikro
šilkodraperijomisintymiaiužtamsin
tabudėtojosalkova,papuoštakoketiš
kusamanųspalvoskutu,atmintyje
įsirėžiakaipvykęsapsodasbutafori
nėmsCiplijauskopersonažųbrange
nybėms.
ApsilankymasVytautoCiplijausko

kūrybosapžvalgojesuteikiaįsimin
tinųiroriginaliųišgyvenimų.Tačiau
rūšiuojantparodosprisiminimus,gim
staaiškusirelementarussupratimas
–mūsųvisųirmūsųbrangiostėvynės
kultūrosbrandoslabuivaizdasgalėtų
būtimažiauegzotiškas,bet labiau
atitinkantistai,kąmatomenuvykęį
kitasšalis.–G.J.

Mirė Liuteronų vyskupas
Balandžio25d.Tauragėjeeidamas 
55uosiusmetusmirėEvangelikų
LiuteronųBažnyčiosKonsistorijospir
mininkasvyskupasJonasViktorasKa
lvanasjaunesnysis.Profesionalusgy
dytojasneurologasirpsichiatras,1989
m.baigėRygosevangelikųliuteronų
dvasinęseminariją,1990m.Tauragėje
buvoordinuotaskuniguirvyskupo
augziliaru,mirusjotėvui vyskupui
JonuiViktoruiKalvanui, 1995m.

apŽvalGėlės

visuotiniameLietuvosEvangelikų
LiuteronųBažnyčiosSinodebuvoiš
rinktasBažnyčiosvyskupu.
Atsakydamasįšiuolaikiniopasaulio

krikščionybeimetamusiššūkius,vysk
upasKalvanaslaikėsidviejųsunkiai
suderinamų, tačiauneišvengiamų
nuostatų.JisvedėLietuvosLiuteronų
Bažnyčiąatvirumobeipasirengi
mokrikščioniškamdialoguikeliu.

BuvolabaikonservatyvusLiuteronų
Bažnyčiosmokymobeitikėjimo, jos
nariųsantykiosukintančiupasauliu
atžvilgiu.KaipLietuvosekumeninės
Bažnyčiųtarybosprezidentas,Kal
vanasnemažainuveikėskatindamas
skirtingųLietuvoskrikščioniškųjų
Bažnyčiųbendrystę.JodėkaLietu
vosEvangelikųLiuteronųBažnyčia
palaikėaktyviusryšiussukitomis
priePasaulinėsLiuteronųSąjungos
prisijungusiomis liuteroniškomis
Bažnyčiomis. Kita vertus, kaip
tik vyskupo Kalvano iniciatyva
buvopasirašytabendroskomuni
jossutartissu liuteroniškajame ir
visamekrikščioniškajamepasau
lyjekontroversiškaivertinamuJAV
LiuteronųBažnyčiosMisūrioSinodu
(2001).ŠiBažnyčianėraPasaulinės
LiuteronųSąjungosnarė,yragarsi
irgriežtomisnuostatomisbendra
vimosukitomiskrikščioniškomis
Bažnyčiomis atžvilgiu. Sunkioje
posovietinėje situacijoje ėmęsva
dovautiBažnyčiai,vyskupasjąišvedė
įkelią,kuriamejišiandienjaugali
įžvelgtineprieštaringųpasirinkimų
perspektyvą.–A. O.

vysk.jonasviktoraskalvanas

Tarp tikrovės ir iliuzijos
KasmetinėspavasarįVilniausDailės
akademijosDailėtyrosinstitutokonfe
rencijos(gegužės15–16d.)temašįkart
buvo„Istorinėtikrovėiriliuzija:Lietu
vosdvasinėskultūrosšaltiniųtyrimai“.
Renginysneetapinis,eilinis:įprasti
pranešėjųveidai;taiišryškėjantis,tai
nutrūkstantistikrovės/iliuzijos leit
motyvas (dalispranešimųniekaip
nesusijęsu„dvasinėskultūrosšaltinių
tyrimais“); įvairuojantiskalbėjimo
būdas–siekiantpalaikytigyvąryšį
suauditorijaarbaskaitanttekstąbe
ryškesniųintonacijųirbeveiknepak
eliantgalvos.„Eiliniškumas“–anaiptol
nepriekaištas.Reguliarussusibūrimas
daugumaijodalyviųyrapaskatapasi
tempusšįtąnuveikti,pasižvalgiusį
kolegųdarželiuspasimokytiir–last 
but not least–pasidžiaugtiseniau
matytaisveidaisirmaloniubendra
vimu.Sykiutaikonevienintelėproga
patektiįkažkodėlšykščiaiatveriamą
Tamošaičiųnamųanfiladą.Kadangi
a)konferencijosvyksmasbuvomenkai
diskusiškas,b)pranešimųnemaža,c)
kėdėsnepatogiossėdėti,kaipklausy
tojasateityjelaukčiautrumpesnio(vi
enosdienos)irlabiauapibrėžtoturinio
(diskusiškesnio)renginio.
Benedažniausiatikrovės/iliuzijos

leitmotyvoišraiškabuvopakankamai
paprasta:istorinėstikrovėsatkūrimas
remiantisšaltiniaisversus iliuzijąsu
kūrusiistoriografinėtradicija.Žinia,
būtaišimčių.RūtaJanonienėatskleidė
istorinętikrovękaipprieštaraujančią
tamtikriemsistorijosfaktams(taigi
kaipistoriografinęiliuziją),oLaima
Šinkūnaitėmėginorekonstruotiisto
rinętikrovęvizionieriškaismetodais.
Lietingomisdienomisklausydamas

pranešėjųiržvelgdamasįekspresyvų
PodgaiskiodrožtąPrisikėlusįjįišgy
venaukonereliginępatirtį.„Dabar
mesregimelygveidrodyje,mįslingu
pavidalu,o tuometregėsimeakis į
akį.Dabarpažįstuišdalies,otuomet
pažinsiu,kaippats esupažintas“
(1Kor13,12).Kažiarsavasšioriboto
pažinimoirtobulumoilgesiojausmas
tikrovėstyrinėtojamsirrekonstruoto
jams?–L. J. 
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Slaptųsantuokų 
atsiradimaslietuvoje

kun. AlgirdAsJurevičius

Su griu vus ko mu niz mo sie noms, iš ki lo 
poreikisjuridiškaiapibrėžtiBažnyčios
irvalstybėssantykius.Įstatymųba
zėskūrimasyranuolatinisprocesas,
nesjįvaldovisišnaujoreflektuojama
praktika.Šiamestraipsnyjenoriu
panagrinėtilietuvosrespublikosir
lietuvosKatalikųBažnyčiospožiūrįį
santuokąkaipinstitucijąirjosregist
ravimoperipetijas.Tainėrateisinis,
betveikiauteologinisesamosprakti
koskomentaras.

1. Pro ble mos pri sta ty mas

KartąpalaiminęsBažnyčiojesan
tuoką,pasakiaujaunavedžiams,kad
paštu jiems atsiųsiu dokumentą,
reikalingąciviliniam jųsantuokos
įregistravimui.Truputįnustebau
išgirdęsatsakymą,kadjiemsnerei
kalingas joksdokumentas,nes jie
esąneregistruossavosantuokosci
viliškai.Kokiospriežastyspaskatina
sutuoktiniustaipelgtis?Pagrindinėir
tikriausiaivienintelėpriežastistegali
būtiekonominiaiinteresai:vienišos
motinosgalipretenduoti įdidesnes
pašalpas,onašliaipensininkai– į
našlystėspensijas.Priešdievą jie
jaučiasiteisūs,nesgyvenasu„šliūbu“,
tuotarpuvalstybinėmsinstitucijoms
jietėraviengungiaiarbanašliai.Kaip
vertintiteisiškai,teologiškaiirmo

rališkaiBažnyčiojesudarytąirnuo
visuomenėsslepiamąsantuoką?

2. Slap tai su da ry tos san tuo kos 
ga li mu mas

Kalbant apie slaptai sudaromą
bažnytinę santuoką,būtinaprisi
mintiTridentovisuotinįBažnyčios
susirinkimą(1545–1563),kurisuž
draudėvadinamąsiasslaptassan
tuokas(mat ri mo nium clan des ti num).
Tuometdarnebuvoįsitvirtinusisan
tuokossudarymoforma, todėlsan
tuokosbuvosudaromosbeaktyvaus
parapinėsbendruomenėsbeikunigo
dalyvavimo.dekretasapiesantuo
kos reformąpabrėžia,kadslaptai
sudarytossantuokosgalioja, jeigu
tiklaisvaiyraišreikštassutuoktinių
santuokinissutikimas.draugedekre
tasįsakoprivalomąviešąsantuokos
sudarymo formą.Norintpabrėžti
viešumą,buvoįsakytaikisantuokos
sudarymo triskart sekmadieniais
peršv.Mišiasskelbtiužsakius,t.y.
informacijąapietai,kadduasmenys
noripriimtisantuokossakramentą.
Taipkrikščioniškasantuokajaune
galėjobūtisudaromaprivačiai,bet
tapoviešuaktu,kuriometukunigas
Bažnyčiosvardupriimasutuoktinių
pasiryžimągyventikartu ir jįpa
lai mi na1.užsakųskelbimas,kuni

godalyvavimassudarantsantuoką
irpatssantuokossudarymoaktas
Bažnyčios (parapijos) akivaizdoje
garantavosantuokosviešumą.Tiesa,
išlikogalimybėesantekstremaliai
situacijai sudaryti santuoką irbe
kunigodalyvavimo, išlaikantbaž
nytinėsteisėsnuostatus2.Bažnytinė
teisėnumatoatvejus,kaiBažnyčioje
sudarytasantuokagalibūtislepia
maesantsvarbiaipriežasčiai.Tokiu
atveju reikalingasvietosvyskupo
leidimas,ovisisantuokossudaryme
dalyvaujantysasmenyspasižadaapie
tainiekamnepasakoti.Tačiaušis
įsipareigojimasnesaisto, jeigušios
paslaptiessaugojimassukelsdidelį
papiktinimąirgrėssantuokossak
ramentošventumui.slaptaisudaryta
santuokanegalibūtiregistruojama
parapijossantuokosmetrikoje,bettik
vyskupijoskurijosslaptamearchyve
esančiojespecialiojeknygoje3.

3. Baž ny ti nės san tuo kos re gist
ra vi mas ci vi li nė je met ri ka ci jo je

PagallrKonstituciją, valstybė
pripažįsta irbažnytinę santuokos
registraciją4.Šisstraipsnisatvėrė
galimybęsutuoktiniamssantuoką
registruotitikBažnyčioje,kurgavę
atitinkamądokumentąsutuoktiniai
galiįregistruotisavosantuokącivili
nėjemetrikacijoje.Tačiauiršispro
cesasperpastaruosiusdešimtmetų
nemažaipasikeitė.ikinaujojoCivili
nioKodeksoįsigaliojimo(20010701)
buvolaikomasitokiostvarkos:jeigu
santuokaBažnyčiojebuvosudarytaiki
1992m.lapkričio2d.,t.y.ikiKons
titucijosįsigaliojimo,civilinėsteisės
požiūriutokiasantuokaneegzistuoja.
PoKonstitucijos įsigaliojimo ir iki
naujojoCiviliniokodeksoįsigaliojimo
valstybėpripažinobažnytinęsantuoką
nuopatsudarymomomento,nesvarbu,
kieklaikopraėjonuosantuokossu
darymobažnyčioje iki jos civilinio
įregistravimo.Tokianuostatabuvo

1plg.„Decretumdereformationematrimo
nii“,CaputI,in:Des hei li gen öku me nis chen 
Con cils von Trient Ca no nen und Dec re te,hrsg.
passau:Franzpetz,1877,S.277–278.

2plg.Kan.1116–1117,CIC.1983.
3plg.Kan.1130–1133,CIC.1983.
4 Plg. LR Kon sti tu ci ja,38str.
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ypačnaudingaBažnyčiai,nessutapo
teologinėirjuridinėsantuokossakra
mentopradžia.Įsigaliojusnaujajam
CiviliniamKodeksui,yranustatyta
naujabažnytinėssantuokosįregist
ravimocivilinėjemetrikacijojetvarka:

„Atitinkamosreliginėsorganizacijos
įgaliotasasmuoprivalo [kursyvas
mano, – A. J.]perdešimtdienųposan
tuokossudarymobažnyčiosnustatyta
tvarkapateiktisantuokossudarymo
vietoscivilinėsmetrikacijosįstaigai
Teisingumoministerijosnustatytos
formospranešimąapie santuokos
įregistravimąbažnyčios (konfesijų)
nustatytatvarka“5.Jeigupernusta
tytądešimtiesdienųterminąprane
šimasapiesantuokosįregistravimą
bažnyčiosnustatytatvarkacivilinės
metrikacijosįstaigainepateikiamas,

santuokalaikomasudarytanuotos
dienos,kaijibuvoįtrauktaįapskaitą
civilinėjemetrikacijoje.Ojeigutoks
pranešimasvisainebusnusiųstas,bus
laikoma,kadsantuokanėrasudaryta6. 
Norintgeriausuprastišįstraipsnį,

būtinaišsiaiškinti,kąga
lireikštimanoišryškinti
žodžiai:
a)„religinėsorganizaci

josįgaliotasasmuo“–spon
taniškaituojpatiškylaku
ni go le mia mas vaid muo 
registruojant santuoką.
Tokiapadėtisyralenkijo
je,kurkunigaspatsinfor
muojacivilinęmetrikaciją
apiebažnyčiojepalaimintą
santuoką.lietuvosvysku
pųkonferencijanuėjokitu
keliu,„įgaliotuasmeniu“
pasirinkdamanekunigą,
o pačius sutuoktinius7. 
Kiekanksčiaubuvoapie
taisvarstomairkaipvie
nintelisargumentastokiai
praktikaipateiktadėlku
nigųsenatvėsnumanomas
teisinisneraštingumas(!?):
„Atsižvelgiantįdabartinę
KatalikųBažnyčiossitua
cijąlietuvoje,ypačkaimo
vietovėse,kaidaugkunigų

yrasenyvoamžiaus,priimtinesnė
būtųgalimybėTeisingumoministe
rijosnustatytosformospažymėjimą
perduotisutuoktiniams,kadjiepatys
įregistruotųsavosantuokącivilinės
valdžiosorganuose“8;
b)„privalo“–kalbantapiepareigą

civiliškairegistruotibažnyčiojesu
darytąsantuoką, iškyla įvairiausių
neaiškumų.santuokai jaunuosius
rengiantyskunigaiprivalosutuokti
niussupažindintinetiksuBažnyčios
mokymuapiesantuokossakramento
kilnumą, josvienumąbeineišardo

mumą,betirsucivilinėmissantuokos
pasekmėmis,numatytomislietu
vosrespublikosįstatymuose,tačiau
galutinėatsakomybė liekapatiems
sutuoktiniams9.visdažniaupasitai
ko,kadporostuokiasitikbažnyčioje
norėdamosgautisocialineslengvatas,
numatytasnesusituokusiems.

4. Ju ri di nės mįs lės

remdamosikonstitucija,valstybi
nėsinstitucijosgalitaipgyvenančius
„jaunavedžius“patrauktibaudžia
mojonatsakomybėn,nutrauktijiems
nevapriklausančiaspriemokas ir
pašalpas,irnetpareikalautigrąžinti
jiemsneteisėtai išmokėtuspinigus.
Nenorėdamiturėtitokiųproblemų,
tikbažnyčiojebesituokiantysjauna
vedžiaistengiasiperdaugnesiafišuoti
irkuomažiauatkreiptikitųdėmesį.
dažniausiai jie priima santuokos
sakramentąkitojeparapijoje,kartais
dalyvaujanttik liudytojams irma
žampatikimųdraugųbūriui.Jeigu
valstybineiinstitucijai(pvz.,Sod rai)
kylaįtarimasdėlto,kadkonkrečių
asmenųsantuokagalėjobūtibažny
čiojesudaryta,jikreipiasiįparapiją
suužklausimu.Kunigasatsiduria
dviprasmiškoje situacijoje: išduo
tiparapijiečiuspateikianttiesąar
išlaikytiparapijiečiųpasitikėjimą,
nesakant tiesos?Šiąparadoksišką
situaciją sušvelnino, betdvipras
miškumonepanaikino2000m.tarp
lrirvatikanopasirašytossutartys.
vienasišsutartiesstraipsniųsako,
jog„Kanoninėsantuokanuopatre
liginiojossudarymomomentosukels
civilinespasekmespagallietuvos
respublikos teisės aktus, jei yra
išlaikytilietuvosrespublikosįsta
tymųnumatytireikalavimai“10.Tai
reiškia,kadjokiųciviliniųpasekmių
bažnytinėsantuokanesukels, jeigu

HieronymusBosch.vestuvėsKanoje.Fragmentas.
roterdamas,BoymansvanBeuningenomuziejus

5Trečiojiknyga.Šeimosteisė3.304straips
nis§1, in:Lie tu vos Res pub li kos Ci vi li nis 
Ko dek sas.Oficialiųdokumentų tekstai su
pakeitimais irpapildymais iki2002m. lie
pos10d.
6plg.Trečiojiknyga.Šeimos teisė3.304

straipsnis,§3,in:Lie tu vos Res pub li kos Ci vi
li nis Ko dek sas.

7plg.lietuvosrespublikosvyriausybės
irlietuvosvyskupųkonferencijos laikinas
susitarimasdėlkatalikųBažnyčiosnustatyta
tvarkasudarytųsantuokųįtraukimoįvalstybinę
apskaitą,2001m.liepos11d.
8KonferencijalietuvosrespublikosŠeimos

kodeksoprojektuiaptarti,in:Bažnyčiosžinios,
1999,Nr.10,p.3(2–3).

9plg.Šventojosostoirlietuvosrespublikos
SutartisdėlsantykiųtarpKatalikųBažnyčios
irvalstybės teisiniųaspektų (20000505),
13str.Nr.3.
10ŠventojoSosto irlietuvosrespublikos

SutartisdėlsantykiųtarpKatalikųBažnyčios
irvalstybės teisiniųaspektų (20000505),
13str.Nr.1.
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nebusregistruotapagallrįstatymų
numatytusreikalavimus,kuriuosnu
statolrkompetentingosvalstybinės
institucijos,suderinussulietuvos
vyskupųkonferencija11.Bažnytinės
santuokos registravimo civilinėse
institucijose tvarkabuvonustaty
ta, tačiaudviprasmiškumas išliko.
Bažnytiškaisantuokaegzistuoja,bet
civiliškai–ne.Tokiasituacijanetie
siogiaiprieštaraujalrKonstitucijos
38 straipsniui12, nesnepripažįsta
bažnytinėssantuokosregistracijos.
Palyginti suankstesnebažnytinės
santuokoscivilinioregistravimoprak
tika (nuo1992m. lapkričio2d. iki
2001m. liepos1d.), tarpvatikano
irlrsudarytasutartissumenkina
santuokossakramentopadarinius,
tarsisantuokoskaip sakramento
galiojimaspriklausytųnuocivilinio
įregistravimodatos.

5. Ga li mos ben dro gy ve ni mo for mos

esanttokiaiįdomiaisituacijai,lie
tuvojeįstatymiškaiįsiteisinopenkios
bendrogyvenimoformos,iškuriųkai
kuriaspalankiaivertinaBažnyčia,o
kaikurias–valstybė(pliusasreiškia
palankiai, o mi nu sas – nepalankiai):

 Bažnyčia valstybė

1.TikBažnyčioje
sudarytasantuoka + –

2.Tikciviliškai
registruotasantuoka – +

3.Civiliškainustatyta
tvarkaįregistruota
partnerystė – +

4.Bažnyčiojesudaryta
irciviliškairegistruota
santuoka + +

5.Bažnyčiojesudaryta
santuoka,kuricivi
liškairegistruojama
kaippartnerystė + +

išlentelėsaišku,kadtikdvipas
kutinėsbendrogyvenimoformosyra

valstybėsirBažnyčiossąlyčiotaškai.
NaujasisCivilinisKodeksas (str.
3.229)numatogalimybękartugyventi
įstatymųnustatytatvarkaįregistra
vuspartnerystę.Šibendrogyvenimo
formadarnėrapaplitusi,nestrūksta
poįstatyminiųaktų.Bažnyčiaoficialiai
nepritariadviejųžmoniųpartnerystei,
t.y.laikinamgyvenimuikartu,nors
irturinttiksląkadanorssusituokti,
nesdviejųžmoniųgyvenimaskartu
negalibūtineapgalvotasirlaikinas
„pabandymas“.Partnerystė, kaip
bendrogyvenimoforma,yravidujai
prieštaringa, tačiau,esant tokiam
specifiniamBažnyčios irvalstybės
požiūriui įsantuoką, tampapriim
tinavalstybei,oBažnyčiaitaippat
„netrukdo“dėlto,kadyrasudaryta
Bažnyčiojekaipneišardomasantuoka,
norsciviliniupožiūriujilabainesun
kiai iš ar do ma.

6. Te olo gi nis įver ti ni mas

Bažnyčiapripažįsta,kadkanoniškai
sudarytasantuokatarpkrikščionių
yrasakramentas.sakramentasreiš
kiaregimąKristausįsteigtąženklą,
teikiantįdievomalonę.santuokos
sakramentalumasryškiausiaslaiške
efeziečiams:krikščioniškasantuoka
realiai ženklinaKristauskaipsu
žadėtinioirBažnyčioskaipnuotakos
susitikimą,meilęirištikimybęvienas
kitam13.Priimdamisakramentus ir
gyvendamipriimtųsakramentųtei
kiamomismalonėmis, tikintiejipa
liudijasavotikėjimąbendruomenėsir
visuomenėsakivaizdoje.Tikišimties
tvarkavietosvyskupasgalileistislap
taisudarytisantuoką,registruojantją
slaptamevyskupijosarchyveesančioje
knygoje14.OšiaipBažnyčiamoko,kad
jokssakramentasnegalibūti„priva
tizuotas“,nes išreiškia ir išryškina
bendrąBažnyčiostikėjimą.sutuok
tiniai,pasitikėdamidievopažadu,
„galikūrybingaiišreikštiKristausir

Bažnyčiosvienybėspaslaptį,patys
pavyzdingaigyvendamivienybėjeir
visiemsvisurjąliudyti“15. Sa vo es me 
santuokossakramentasnėrajokspri
vatus,betviešasreikalas.Katalikų
katekizmassantuokąsuprantakaip
bendruomeneitarnavimosakramentą,
ugdantįdievotautą16.Kaipkrikščio
nysliudysdievoirBažnyčiosmeilęir
kaipugdysbendruomenę,slėpdami
nuokitųbendruomenėsnarių, jog
gyvenabažnytinėjesantuokoje?gal
būttiesutuoktiniai,kuriedarprieš
santuokossudarymąnusprendęslėpti
savo santuoką,nusikalsta,nesde 
fac to išankstoapsisprendžianepri
pažintisantuokossakramentalumo,
t.y.neliudytipasauliuipersantuokos
sakramentą išreikštosKristaus ir
Bažnyčiosmeilėspaslapties?Ojeigu
išBažnyčiojesudaromossantuokos
eliminuojamasesminissakramento
bruožas–sakramentalumas,argalio
jatokssakramentas?Taiklausimai,į
kuriuosdarprivaloatsakytiBažnyčios
teisininkaiirteologai.

7. Mo ra li nis įver ti ni mas

Persekiojimolaikaistikintiejislap
tapriimdavosakramentus,bijodami
prarastidarbą.Tokįslaptumągalima
buvopateisinti,tačiaudabartiniailai
kaiypačreikalingiautentiškokrikš
čioniųliudijimo.Tarpukaryjeišleisti
santuokossakramentokanonųko
mentaraitaipaiškinaslaptųsantuokų
uždraudimąTridentosusirinkime:
esantslaptomssantuokoms,„buvoat
viraskeliassavivalėmsirkonfliktams
tarpsąžinėsirišorinėssrities,todėl
josimtosdrausti“17.giliaupanagri
nėjędabartinęsusidariusiąsituaciją
pastebėsime,kadmažaikaspasikei
tė.Ypačskaudžiaiiškylakonfliktas
tarpesamospraktikos ir sąžinės:
Bažnyčiojesudarytasantuokatampa
priemonesąžineinuramintiirgauti
socialinespašalpasišmokesčiųmokė

11 Plg. ten pat.13str.Nr.2.
12 lrKonstitucija, 38 straipsnis: „vals

tybė registruoja santuoką,gimimą irmirtį.
valstybėpripažįsta irbažnytinęsantuokos
registraciją“.

13 Plg. Ef5,22–33;KBK1617.
14plg.CIC,can.1130–1133.
15Santuokossakramentas.romosapeigynas,

Įvadas,Nr.11,vilnius,1997,plg.KBK1126;
Walter,K.,Zur The o lo gie der christ li chen Ehe,

Mainz,1977,S.49.
16plg.KBK,1534.
17Malakauskis,p.,MoterystėsTeisės, t.2,

Kaunas,1926,p.110.
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tojųpinigų.ŠiuoatvejuBažnyčiakaip
socialinio teisingumoskelbėjapati
sukuriaprielaidassocialineineteisy
beiatsirasti.lietuvosrespublikosir
Bažnyčiosteisiniaiaktainumatomo
ralinęatsakomybęužsutuoktiniams
nepriklausančiųpinigųgrobstymą
patiems„slaptiems“sutuoktiniams:
jiepatyskalti,kadciviliškaineįregist
ravosantuokos!Pastaruojumetušiuo
klausimulabaisusidomėjosocialinės
apsaugosirdarboministerija,siūly
damaįstatymopataisą,numatančią,
jogsocialinespašalpasirkompensa
cijaspretenduojančiosgautivienišos
motinosturėsdeklaruotisavovaikų
tėvąbeijopajamas.Jukpirmiausia
nevalstybė,betvaikotėvaiprivalo
rūpintissavoatžalomis.Mokantpa
šalpasapgaulejasišsirūpinančioms
šeimoms,blogesnėjepadėtyjepalie
kamimažaspajamasgaunantys ir
vaikussantuokojeauginantysžmonės.
Pasakministerijosdarbuotojų,ne
susituokusiųžmoniųgalimybęgauti
socialinespašalpasirkompensacijas
būtinaribotiirdėlpsichologinėsvaikų

Poetai irsvajingainusiteikępilie
čiaivaizduojasi,kadmeilėsreikalai
smarkiai susiję supavasariu,kad
atbundantigamtapažadinajausmus.
užuominosapieparlėkusiusgand
rus–įprastasdrovusnaujosgyvybės
įvardijimas,sutampažemdirbiškos
GandrinėsirkrikščioniškaViešpaties
ApreiškimoŠvč.M.Marijaiiškilmė.
Nuo1991m.JonoPauliausiiragini
muįvestapasaulinėGyvybėsdiena 

taippatšvenčiamapavasarį,paskutinį
balandžiosekmadienį.Norsseksolo
gaibeidemografaiteigia,kadlytinis
žmoniųaktyvumasmažaipriklauso
nuometųlaiko,irgimstamumasžie
mą–vasarąsvyruojalabainežymiai,į
tradicinįkalendoriųžvalgosinevien
„konservatyvūs“gyvybėspuoselėtojai,
betir„modernūs“josniekintojai.Jau
keleriusmetus išeilėsvospirmieji
gandraiimasuktiratusviršlietuvos,

vyriausybėirseimaspuolasvarstyti
žmogausorumąpaminančiusįstaty
mus, rengtinaujusžudymobūdus
propaguojančiaskonferencijas.Per
nykštispavasarisbuvoankstyvas,
irpolemikadėl raginimų įteisinti
apvaisinimąmėgintuvėlyjeprasidėjo
darkovą.Šiemetžiemailgiaulaikėsi,
betbalandįnušvitosaulutė,iružvirė
aistrosdėlmedikamentinioaborto.
vienavertus,politikųir„reproduk

cijosspecialistų“veiksmaikartojosi,
kita vertus, stebinopakitusi tiek
žiniasklaidos, tiekBažnyčiosnuo
stata.Kaipirpernai,buvomėginama
nuslėptikontroversiškųsprendimų
„stūmimo“procedūrą,pirmuojusmui
kuvėlgrojovaldančiojipartija.Nors
poviešokorupciniųžygiųsiekiant
įteisintimifepristonądemaskavimo
avanscenojepasirodė tiksocialde
mokratųkordebaletas,joišsidėstymas
bylojoapiebuldozerinęAMBrežisūrą.
Tačiaupriešmetusgyvybėsgynėjams
buvonepaprastaisunkupaskleisti
savopožiūrįdidžiaisiaisinformacijos
kanalais,dienraščiaiciniškai ironi
zavokalbančiusapieužsimezgusios
gyvybėsorumą,tuotarpupastarųjų
savaičiųpublikacijųjauniekaipnepa
vadinsispardymuįtuospačiusvartus.
veikiaupriešingai,žurnalistai–įkan
dinjudėjimo„užgyvybę“aktyvistųir
konservatoriųlyderių–triuškinofar
macijosfirmųužsakymuatliekamus
seimonariųpas.vyskupai,2001m.
gegužęrūsčiaipasmerkęmanipulia
cijasembrionaisbeivienišųmoterų
dirbtinįapvaisinimą,iršiemetsutei
kėpostūmįdiskusijaiapieabortus,
betbažnytinių institucijųrengtoje
Gyvybėsdienojevyravoneprotestai,
odžiaugsmonuotaika.
Norėdamisuvokti,kodėlviešosios

nuomonėsfrontevisdažniaupralai
mivadinamieji„modernieji“gyvybės
naikinimopropaguotojai,okrikščio
niškaspožiūrisįgyjadaugiausvorio,
pažvelkimeįseimevykusioskonfe
rencijosapiemedikamentinįabortą
kontekstą,užkulisius iratgarsius.
Kaippavienėistorija,jivarguarnu
sipelnodetaliosanalizės,betleidžia
modeliuotivisuomeninępriešpriešą,

gandrai–euroskeptikai?
PAuliussuBAčius

gerovės,nesnuopatmažensvaikas
tokioješeimojemokomasnesąžiningai
pelnytisiškitų18.
Žinantsudėtingąteisinįšiosprob

lemoskontekstą,atrodosuprantama
tųkunigųpozicija,kurieatsisakė
Sod raisuteiktibetkokiąinformaci
jąapiesudarytassantuokas.esama
praktikanėranaudinganeivalsty
bei(finansineprasme),neiBažnyčiai
(krikščioniškoliudijimonebuvimas,
sąmoningassantuokossakramenta
lumo ignoravimas).Juksantuokos
sakramentasnegalibūtidegraduoja
masvientikiki„civiliniųpadarinių“,
betturipasireikštivisasavopilnatve,
neignoruojantteologinėsbeisakra
mentinėssantuokospusės.
slaptųsantuokųatsiradimaslie

tuvojetėratikvienasnelabaivykęs
bandymasatrastiteisinębendrystę
tarpvalstybėsirBažnyčiossantuokos
srityje.vislabiauaiškėja,kadesama
praktikareikalaujagilesnėsteologinės
refleksijos,kuriištrauktųsantuokos
sakramentąišslaptumošešėlioirpa
dėtųjaiatgautisavokaipBažnyčios
sakramentopilnatvę.18plg.„Busbandomamažintinesantuoki

niųvaikųskaičių“,BNSagentūrospranešimas
20030307,in:www.delfi.lt.
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kuri,matyt, ilgaiišliksaktuali.Tai
pavyzdinisatvejis,kaisusigrumia
moraliniaiprincipaiirnemažipinigai,
kaiįtrapųįsčiosekiūtantįžmogutį
kėsinasineva„moderniaimąstančių“
naivumasbeipriemoniųnepaisantis
grobuoniškasinteresas.
Pirmiejilietuviškosspaudosatsi

liepimaiapie „žmonijospesticidu“
vadinamąmifepristoną,kurissukelia
abortą,pasirodėpriešmetus,tačiau
valstybineivaistųkontrolėstarnybai
kategoriškaiatsisakiuspreparatą
registruotilietuvoje, svarstymai
nutilo. ir štai balandžio viduryje
pasklidožinia,kadseime,Konsti
tucijossalėje,rengiamakonferencija
apiemedikamentinįabortą.vietoj
„pasklidožinia“,matyt,derėtųsub
tilesnisposakis,neskonferencijos
organizatoriainesistengėjosviešinti,
kvietimusgavotiktamtikriparinkti
žmonės.Nėžodžiuapiekonferen
cijąnebuvoužsiminta iniciatorės
– Šeimosplanavimo irseksualinės
sveikatosasociacijos (ŠPSSA)– in
ternetotinklapyje.Oseimosvetai
nėspaieška(bentpagalvartotojųuž
parlamentoribųužklausą)nerado
tarnybinėsestotyseinformacijosne
tikapiekonferenciją,betirapieant
rąjįjosrengėją–Visuomenėsplėtros,
reprodukcinėssveikatosirteisiųpar
lamentinęgrupę.renginioslėpimas
bylojaapiestrategiją,kurijaunesykį
taikytarengiantdirvąkorupciniams
spren di mams – pub li ka su ren ka ma 
pagal vienąkurpalį, pakviečiami
„apdoroti“numatytiparlamentaraiir
„prieinamavieningųišvadų“.Jomis
itvėzdu(pritarėkonferencijaseime!)
mojuojama„stumiant“teisėsaktus,
formuojantvisuomenėsnuomonę,
nuteikiantvaldininkus.Šiuoatveju
svarbiausiastaikinysbuvosveikatos
apsaugosministerijosspecialistai,
atsisakę registruotimifepristoną.
Tokįspėjimąpatvirtinoseimoetikos

irprocedūrųkomisija,kuriosnutari
mesiūlomaseimovaldybaisusilai
kytinuorenginių,kurie„sudarytų
prielaidasdarytispaudimąkitoms
valstybinėmsinstitucijoms“1.
„suveiktityliai“nepavyko.Konfe

rencijoslaikas–didysisPenktadienis
–tapogerupretekstukardinoluiAud
riuiJuozuiBačkiuiirarkiv.sigitui
Tamkevičiuipasiųstiprotestąorga
nizatoriamsbeiseimopirmininkui.
Kaibuvonumatytakitakonferencijos
data–balandžio30oji,judėjimo„už
gyvybę“vadovaipriekaištavo,kad
pasirinktasavaitėtarpGyvybėsdie
nos ir Motinosdienos. Re a guo da mas 
įhierarchųlaišką,ArtūrasPaulaus
kasnurodėatšauktikonferencijąir
atsiprašė„už įvykusiusnesklandu
mus“2, tačiauvėliauseimovaldyba
davė leidimąrenginiui irapmokėjo
jo iš lai das. Iš si duo da mi, kaip ven gia 
vie šu mos, ŠPSSAvadovainetmėgi
no„įtikinti“elTA,kadšineplatintų
Bažnyčiosvadovųpareiškimo,tačiau
netrukusapiejįrašėvisaspauda.Mat
buvopaviešintadarvienaaplinkybė
–politikams irvisuomenėsveikė
jamsorganizuojamassvarstybasapie
neregistruotąmedikamentągalima
traktuotikaipjoreklamą.Otaidrau
džiaLRFarmacinėsveiklosįstatymo 
17straipsnis3irsveikatosapsaugos
ministro20000530įsakymasNr.298
„dėlvaistųreklamostaisykliųpatvir
tinimo“4. OMNILaikeiškeltąįtarimą
dėlneteisėtųveiksmų5patvirtinosei
mo na riams An driui ku  bi liui ir Jur giui 
razmaiadresuotas,į jųpaklausimą
atsakantisvalstybinėsvaistųkon
trolėstarnybosvadovųraštas.Jame
aptariami6atvejai (konferencijos,
straipsniai,vadovėliai,paskaitos),kai
mifepristonasneteisėtaireklamuotas,
irteigiama:„iškvietimoįorganizuo
jamąseimekonferencijąmatyti,kad
taitaippatgalėtųbūtisusijęsulr
įstatymųpažeidimu“.

Neikaltinimaiprasilenkimusu
įstatymais(dėlkuriovilniausarki
vyskupijoskurijaatšaukėkrikščio
niųvardukalbėtideleguotągydytoją
virgilijųrudzinską),nei įtarimai
viešųjųirprivačiųjųinteresųderini
mokonfliktu,nuskambėjęperirenos
degutienėssurengtąspaudoskonfe
renciją,nesustabdėVisuomenėsplėt
ros,reprodukcinėssveikatosirteisių
parlamentinėsgrupės pir mi nin ko Jo no 
Korenkos.iškilusgrėsmei,kadplanas
prastumtimifepristonągaližlugti,už
kulisiuosenebenustygo„užsakovai“.
PrieškonferencijospradžiąKonsti

tucijossalėsvestibiulyjenegausius
atvykstančiussveikinoiržiniasklaidos
dėmesįtraukėnepatalpųšeimininkas
parlamentarasarŠPSSAdirekto

Gyvybėsdienavilniuje.2003m.
balandžio27d.jūratėsTutlytėsnuotr.

1žr.„lrSeimoetikosirprocedūrųkomisijos
išvadadėllietuvosrespublikosSeimesureng
toskonferencijos ‘Medikamentinisabortas:
politiniai,moraliniaiirmedicininiaiaspektai’“,
20030512,Nr.101I16,url:http://www3.lrs.
lt/pls/inter/w3_viewer.viewDoc?p_int_tekst_

id=24966&p_int_tv_id=339&p_org=0.
2žr.Seimopirmininko20030415raštasNr.

010S114„Dėlkonferencijos‘Medikamentinis
abortas.Medicininiaiaspektai’atšaukimo“.
3žr.Valstybėsžinios,2002,Nr.582348.
4žr.Valstybėsžinios,2000,Nr.461334.

5garbaravičienė,B.,„Įstatymopažeidimai
braunasiįSeimoKonstitucijossalę“,in:OMNI
laikas,20030416,url:http://www.omni.lt/
index.php?base/z_97497.
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rėesmeraldaKuliešytė,ovadimas
grebinskis–„Medisana“generalinis
direktoriusir„Mifegyne“pavadinimu
mifepristonąlietuvojemėginančios
įregistruotiprancūzųįmonėsExel gyn 
Fran ceatstovas6.
lemiamasargumentas,kurįver

slininkaspateikėganakibiai jįtar
dantiemsžurnalistams,buvo toks:
europojemedikamentinįabortąsu
keliantyspreparatai registruoti7, 
vadinasi,tie,kuriepriešinasijųįtei
sinimuilietuvoje,norišalįatitolinti
nuoes.„Tikeuroskeptikaipriešinasi
medikamentiniamabortui“,–teigė
priešTvkamerasgrebinskis. Įta
resnisžmogusišsykbūtųpamanęs,
kadtokioskalboseurointegracinio
referendumoišvakarėse–prorusiškų
jėgųprovokacija.Kasgalėtųpaneigti,
kadįspaudąprasprūdęsesirabortų
tapatinimaspagausinoratąpiliečių,
besipriešinančiųintegracijai?vienjau
užeuroskeptinįkonferencijosšleifą,
kąirkalbėtiapierenginyjedalytas
tikrąjatožodžioprasmereklamines
abortiniopreparatobrošiūras,social
demokratai josorganizatorių,savo
frakcijosnarįKorenkąturėjogerokai
papurtyti.Kurtau.Plačiaiišgarsėjo
AlgirdoBrazauskožygiai įteisinant
apvaisinimąmėgintuvėlyje,osocdemų
sveikatosapsaugosministrasJuozas
Olekastikpožiniasklaidosįtarinėjimų
dėlinteresųkonfliktoatsistatydinoiš
ŠPSSApirmininkopareigų.Tiesa,kai
jaužinomeapieKorenkainepalankų
etikosirprocedūrųkomisijosspren
dimąbeitriuškinantįjopralaimėjimą
„Prašaužodžio“laidoje(20030515),
gąsdinimasneeuropietiškumuprime
naapgailėtinąpastangąsausamišlipti
iš gi lios ba los.
irkvietimeįkonferenciją, ir įva

diniameKorenkosžodyjebuvoypač
pabrėžta,kadrenginysskirtasišim

tinaimedicininiamsaspektams(tik
kodėljieturibūtisvarstomiseime?).
vienameišdviejųpranešimų–Šeimos
planavimocentrovadovovytautoKli
mokalboje–mediciniškumoaptikti
nepavyko.Nebentmediciniškaiveri
fikuojamubūtųlaikomastvirtinimas,
kad„moteriainepageidaujamasgim
dymaskenksmingesnissveikatainei
abortas“arbaklinikinėsvertėsturėtų
raginimas„populiarinti sau giau sius 
moterssveikatainėštumonutrauki
mobūdus“(kursyvasmano,–P.S.).
Nenusisekėkonferencijairkitaispo
žiūriais–parlamentaraipabūgokon
servatoriųperspėjimų,kaddalyvauti
jojereiškiaprisidėtiprieįstatymopa
žeidimo,iraplenkėsalę.Operatoriams
taippatbuvoįdomiaufilmuoti,oTv
žinioms–rodytineapytuštęaudito
riją,betNepriklausomybėsaikštėje
protestuojančius„užgyvybę“asocia
cijosaktyvistusstudentus.
Žiniasklaidosreakcijosliudijo:vi

suomenėnepritaria„saugaus“aborto
propagandaiirsuvokia,kadtariamas
rūpestisdėl„nelaimėsištiktos“moters
orumopridengiaakiplėšiškaiginamą
materialinįinteresą.Tiesa,„lietuvos
ryte“paskelbtoramunėssotvarie
nėsstraipsniopradžia,skambėjusi
kaipodėmifepristonui8, liu di ja, kad 
galėjobūtipastangųpaveikti žur
nalistus.sunkukitaippaaiškinti ir
dienraščio skaitytojų internetinių
atsiliepimųapibendrinimą:moterys
pritariamedikamentiniamabortui.
Matjuospatyrinėjuspaaiškėjo,kad
iš78komentarų25palaikėmifepris
tonoregistraciją,30buvokategoriškai
prieš,olikusiejisvarstėkitusdalykus
arba…sveikinosuMotinosdiena9. 
Tačiaudaugumakitųpublikacijųkon
ferencijąvertinokritiškai,oKorenkos
irsveikatosapsaugosministrožings
nius–įtariai.Ministerijospareigūnai

žadapaskirtispecialistus,kurietirtų
mifepristononaudąiržalą.Nejaugi
pamirštasankstesniosveikatosap
saugosministro20020923įsakymu
Nr.469sudarytoskomisijosabsoliučia
balsųdaugumapriimtasnutarimas,
jogmedikamentinįabortąsukeliančių
vaistųregistracijalietuvojenetikslin
ga?galnaujoskomisijossudarymas
reiškiasocdemųžadamąryžtingąir
subalansuotąsveikatosapsaugosre
formą?OgalOlekoįsipareigojimus
tiems,kurieapmokėjo jokeliones į
medikamentinįabortąpropagavusius
renginiusParyžiuje?
Pernaipanašūsklausimaiapieval

džiosvyrų,taippatirpremjero,inte
resusbuvokeltivyskupųKonferen
cijosspaudoskonferencijoje,ošiemet
hierarchamspakakotikpaviešinti
ŠPSSAplanus.sujudožiniasklaida,
parlamentinėopozicija,gydytojai.Tai
aiškiai liudija,kadprieitaprietam
tikrosribos,kuriosperžengtivisuo
menėtaiplengvaineleis.
Kitavertus, irBažnyčiai tokioje

situacijoje lengviaupakeisti laiky
seną.ikišiolGyvybėsdienabūdavo
pasitinkamamoralizuojančiomispa
skaitomis irniūrokaispamokslais,
eitynėmisprieabortusatliekančių
gydymoįstaigų,paminklųnegimu
siemskūdikiamsšventinimais.Šiemet
katalikiškuoserenginiuose,ypačvil
niuje,Kaune,Šiauliuose,garsiausiai
skambėjodžiaugsmingapadėkosuž
gyvybęmalda.Margučiusridenan
čių,vėjomalūnėliaisžaidžiančių,su
„Telebimbam“dainuojančiųvaikų
šėlsmas, eilėraščių„Noriubroliuko,
noriusesutės“konkursaskūrėgyvybės
triumfąįkūnijančiąnuotaiką.vilniaus
arkivyskupijosŠeimoscentrovadovas
AlgisPetronisLaisvosiosEuropos
radijuipaaiškino: „Jukšvenčiame
Gyvybės,oneabortodieną“.

6 Įdomiosp.grebinskio visuomeninės
pareigos–lietuvosprivačiųmedicinosįstai
gųasociacijosprezidentas,Seimosveikatos
komitetoneetatinisekspertas,Nacionalinės
sveikatostarybosvisuomeninispatarėjasirt.

t.,žr.url:http://www.medisana.lt/default.asp?
Dl=l&TopicID=15.
7 Iš tiesų tik kai kuriose eS šalyse,pir

miausia, turinčioseproblemųdėl imigrantų
populiacijos.

8Sotvarienė,r.,„Naujasvaistaskeikiamasir
giriamas“,in:Lietuvosrytas,20030503.

9 žr. url: http://www.lrytas.lt/cgibin/
comments/comment_show.cgi?81018806
4.817339.
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K u l T ūr a

„Mil žin ka pių Lie tu vos“  
įžei di mas?

Benesmarkiausiaiįsisiūbavęsirga
lutinėskulminacijosdarnepasiekęs
pastarųjųmėnesiųkonfliktas,sukel
tasliteratūroskūrinio–taiMariaus
ivaškevičiausirpolitiniųkaliniųbei
tremtiniųorganizacijų, taippat ir
nemažosdaliesvyresnėskartosinte
ligentijossankirtadėlromane„Žali“
pateiktospartizanųgeneroloJono
Žemaičiobiografijosinterpretacijos.
emocijomskaistant, iškaltinančios
pusėspasigirstaradikaliausiųpasiū
lymų,kaipsutramdyti„įsisiautėjusį“
rašytoją–pakvimpanetrepresijomis:
„Apšmeižtųjųrezistentųgiminėspri
valoM.ivaškevičiųpatrauktiteisinėn
atsakomybėn.Būtina,kadirKaimo
rašytojųsąjungospagrindu,sukurti
tautaiatstovaujančiųrašytojųsąjungą,
neišlepintąčekistųprivilegijomis,oiš
ugdytąjųpogrindžiųtamsos“1. Aiš ku, 
sunkokadiskutuotisužmogum,šven
taiįtikėjusiu,kadatstovaujatautai,
kadturipakankamaikompetencijos
nurodinėti,kas„būtina“ir„privaloma“.
Tokįkalbostonąpateisintųgyveni
miškojipatirtis, tiesioginėsandūra
sutotalitariniorežimopropaganda,
priverstinėdemokratinių tradicijų
užmarštis.Taivoxpopuli,paprasto
provincijosžmogausbalsas,nepadai
lintas,savaipsuprantamąneteisybę
demaskuojantisdramatiškomisinto
nacijomis.Turimenuliūdinti:teismai
irrašytojųsąjungosišvaikymasnieko
nepadėtų–reikiaišmoktitiesąatrasti
ginčuose,kadirkaipsunku,įtikinti

Mūšisdėlžaliosspalvos
MANfredAsŽvirgŽdAs

argumentais.Metusžvilgsnįanapus
nematomofrontolinijos,akivaizdus
priešingosstovyklospozicijųsilpnu
mas. Svai do mos kan do kos pa šai pos 
strėlėsįkonservatyviųjųkritikųsto
vyklą,laikomasiarogantiškai,pasišai
pantištų,kurielėtaislenkatradicijos
keliu–autoriusmieliaupaknopstomis
skuodžiapaskuipostmodernizmoeks
presą.rašytojuipatinkaeksponuoti
save įvairiaisrakursais, jis tariasi
įgijęs„pagreitįperitintrumpąlaiką,
perėjęsnuojaunuolio,kurispastirsta
matydamasvisa,kasvakarietiška,iki
vyro,kurįsiutinaviskas,kasmenkina
joorumą“2.Matyti,jogautoriuinepri
klausomosvalstybėsgyvavimopatir
tisatsiliepėasmeniškai–jisišsiugdė
globalausmastoorumą,kurisnėkiek
nekliudolygintisavesuZaratustra,
kalbėtikartosvardu,palinkėtikai
kuriemsskaitytojamsramauspoilsio
milžinkapiuose.sąmonęužburiantis
„tautosatstovo“sindromaskamuoja
abiginčopuses.
Pernelygneįsigilinus,gal irgali

mapamanyti,kadnaivusgeranoris
jaunuolisivaškevičiusbuvoužpultas
gausios,agresyviosirgeraiorganizuo
tossenukųkomandos,pasiryžusiosjį
sutrypti,paniekintitauriasintencijas
(taipsituacijąnušviečiapatsjos„kal
tininkas“)3.esą„milžinkapiųlietuva“
prisikėlėdesperatiškamšuoliuiprieš
tą,kurisnetyčiapasižiūrėjoįpokarį
neprorožiniusheroizmoakinius,pro
kuriuosvyresniųjųdėkaįpratomeste
bėtišiolaikotarpioistorinępanoramą,
opropostmodernistinįžaislinįžiūro

ną,kuriovienaslęšisvaizdąbaisingai
išdidina,okitasneįprastaisumažina.
Turėkimesąžinės,neskriauskimežai
džiančiorašytojo!Kitavertus,rimtų
abejoniųkeliapatsromanas: jeitai
niekamneįsipareigojančiospasąmo
nėskoliažas,kamreikėjoįvilkti jį į
„istorijos“drabužius,aitrintineužgi
jusiasžaizdas?suprantama,autoriui
neskaudadėlpraeities,jispatetiškai
pareiškianenorįsmylėti„raudančios
lietuvos“4.Jeitaip,kamimtistemų,
kuriostokiosnemielos–arišinercijos,
kadvisiapietairašo,kadapietai,ko
patsnematei,rašytilengviau,kadnet
irironiškainuspalvintasšiolaikotarpio
vaizdasatrodysnušviestasromantine
aura,kuriostrūkstadabarčiai,apsiei
nančiaibeherojų?

Ro ma nas eks por tui

sklandogandai,kadromanasrašy
tasspecialiaifrankfurtoknygųmugei,
todėlistorinėaplinkavaizduotalabai
paviršutiniškai–tiek,kiekreikiaei
liniamvokiečiuiardanui,rūpinantis,
kadpastariesiemsnebūtųnuobodu.
KaiptvirtinagintarasBeresnevičius,
taiesąsilgaivisųlauktaseuroromanas,
grynosiosliteratūros,išsilaisvinusios
išvisokiųpasaulėžiūrųjungo,pavyz
dys.romanopasakotojasanaiptolne
nihilistas,jisnetniekio ne iš ke lia kaip 
atskaitostaško,tikžaviaišypsodama
sistraukiaišiliuzionistoskrybėlėsvis
naujusradinius–personažus,kurių
pavardėsįrašytosįistorinįkontekstą,
tačiauelgiasisujaistaip,lygistorija
jaubūtųgalutinaipasibaigusi:„Nihi
listopozicijaperdėmmoralizuojanti,
o ivaškevičiusvienintelissėdisau
poakacijairrašoliteratūrą,kuriyra
nekovosvėliava,oliteratūra“5.Man
ding,mūzųirpatrankųpriešprieša,
kuriąivaškevičiusromanetariamai
išsprendžiagrynojoestetiniomalo
numonaudai,apskritaisunkiaipa
grindžiama.Jukbetkoksteiginys,

1varnagaris,v.,„Kas„žali“?“,in:XXamžius,
20030226,Nr.16,p.12.

2 Ivaškevičius,M.,„Ketvirtaskartas,arba
lietuviškosmetamorfozės“,in:ŠiaurėsAtėnai,
20021207,Nr.45,p.11.

3Ivaškevičius,M.,„Menopauzė“,in:Šiaurės
Atėnai,20030308,Nr.9,p.7.

4 Ibid.
5Beresnevičius,g.,„euroromanas“,in:Li

teratūrinėsofa,http://www.neo.lt/sofa/inside.
phtml?se=1&s=69.
6Ivaškevičius,M.,Žali,vilnius:Tytoalba,

2002,p.8.



266 NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI   2003 / 5

K u l T ūr a

kurįautoriusatskleidžiaskaitytojui,
liudija ir jopilietinę laikyseną.Jei
literatūrospasaulisbūtųtikbaltose
lankoseromiairupšnojantysjuodiavi
nėliai,juknepultųrašytojasatsakinėti
savooponentams,kaltindamasjuos
visomisnuodėmėmis–nuonarcizmo
(galnarcisizmo?)ikinacizmo.Aišku,
ivaškevičiusromanunesiekėspecialiai
įžeistipartizanųatminimo(jistvirtina
ketveriusmetus„sudidžiausiapagar
ba“gilinęsisįJonoŽemaičiobiografiją),
tačiaueuropiniomasteliojamtaippat
geriaukolkasnetaikyti.
išlyginantsupainiotas„Žalių“siuže

tineslinijas,galiminetikėti„atradimai“.
Antaiskaitytojasišsižiossužinojęs,kad
prieškarinėslietuvoskarinėmsstruk
tūromsvadovavoirįfontenbloartile
rijoskursusŽemaitįsiuntėkažkoks
grafas,gyvenęspriejūros(Tiškevičius?),
kad1938m.fontenblokursantasŽe

maitisneveikėniekokita,tikvalandų
valandasleidokirpyklojepasmįslingąją
gundytojąNataliją.skaitytojassužinos,
kadlietuvospartizanaikariavo„ver
tikalųkarą“dėl„žaliosspalvos“,kad
svarbiausiasJonoŽemaičiopriešasbuvo

visainesovietųokupantai,okitasJonas
Žemaitis,kuriamsunaikintigenerolas
metėvisasapgailėtinaspajėgas–ant
rankospirštųsuskaičiuojamąluošių
kompaniją,kuriąvainikavoryšinin
kė,pravardePieninė,hiperseksuali
moteriškė,turintikeistųfiziologinių
sutrikimų.Akivaizdu,kadtokie„nuošir
dumąžaidžiantys“veikėjai,kokiusjuos
nulipdėrašytojas,niekadanegyveno,
nelaimėjonėvienomūšio,juolabnenu
sipelnėnėeilutėsistorijoje.išrusijos
gilumosatvykętvarkosįvestijaupusę
europos„vadavę“kariškiaipamėgino
priešintisšiosmiškingosšaliespragaiš
tingaimistikai,tačiaugalopatsukogin
klusvieniprieškitus.Kojiečiaatvyko?
Pasirodo,vosnehumanitarinėsmisijos
vykdyti:„Aštorusovietoje,betjeigu
tikbūčiaurusas,apieniekądaugiau
negalvodamas,susikraučiaukuprinęir
važiuočiaupribaigtišsigimėlių“6.Taigi

kūrinyssuręstaspagalvakaruose
prigijusiuspolitiniokorektiškumo
principus,kaisiekiama išgirsti
tarpusavyjedisonuojančiusbal
sus–ivaškevičiuivienodaismagu
„kariauti“tiekrusų,tiek„žalių
jų“pusėje,neskariautivisviena
tenkapopieriniaisšautuvėliais
butaforiniameprastofilmopavil
jone.Kinematografinęstilistiką
išduodagausūs,nutylėjimųirne
artikuliuotosištarmėskupinidia
logaibei„montažožirklių“efektas,
kailygiagrečiaisujungiamitolimi
veiksmoplanai,nesutaikomųpriešų
stovyklos,praeitis,dabartisirnet
numanomaateitis(postmodernistinė
aliuzija–mažasMarcelijusMarti
naitisantgeneroloŽemaičiokelių).
vertinantmeniškumo,įtikina

mumokriterijais,„Žaliuose“,ypač
tada,kaipasakojimasnukrypstaį
reminiscencijų,apmąstymųūka
nas,yra fragmentų,kuriekiek
apkarpytitiktųgerainovelei(pa
sakotojotalentokibirkštimisblyksi

Žemaičiosantykiamssuelenaskirtas
12skyrius).Tačiaudaugumaivei
kėjųpoelgiųpristingamotyvacijos,
nėranieko,kasleistų„euroromano“
skaitytojuisuprasti,kodėllietuvos
miškuosedešimtmetųaidėjošūviai,

dėlkožuvotie,kurienenorėjoprisi
taikyti irkolaboruoti.„Tiknereikia
politikavimo“,–susirauksšiandienis
cinikas.Tačiauarįmanomagyventi
anapuspolitikos,neatsistojuspojo
kiavėliava?Netiržaisdamižmonės
pasirenkavienąstovyklą,vienąpusę,
kuriatrodoteisi.Pokariopartizanų
pasirinkimasbuvoradikalesnis: jie
žinojoesąpasmerktipralaimėti,su
vokė,kadtaitoligražunežaidimai.ir
ilgainepasidavė.Betnežinojo,kaddėl
šiosavoužsispyrimoteksnetiesiogiai
teisintisneprieškolaborantus,oprieš
kaikuriuosvaikaičius.galneveltui
Žemaitisfinalinėjetardymoscenoje,
kankinamaspsichologiniaismeto
dais,rėkiabudeliamsliteratoriams:
„gražiai[...]sugebėjotatimtimaneiš
manęspaties“7.
Autoriusmėginabesieliusherojus

„gaivinti“vietojdirbtiniokvėpavimo
taikydamaselektrošoką–Žemaitį į
savopinklesįtraukiajuslingos,seksua
liaidominuojančiosmoterys,kartais
sugrįžtančiosišatminties(Paryžius,
fontenblo),nukreipiančiosdėmesį
nuovisaineerotiškostikrovės(žemi
nė–šalčio, ligų,mirties, išnykimo,
onemeilėserdvė).Nestebina,kad
berimtesniodokumentiniopagrindo
generolasŽemaitisautoriausvalia
įstumiamas įmiglotasmeilėsperi
petijasvientodėl,kadtaipteoriškai
galėjobūti.Kaikitųargumentųnėra,
galimeatsidusti–tokiaherojausdalia
postmodernizmolaikais–būtistum
domamten,kurautoriusužsinori:
„[postmodernus]kūrinysturisukelti
tamtikrąmoralinę,psichologinęreak
ciją,irvisainesvarbu,kadtojireakcija
nėraestetinė“8,–tad,literatūrologo
vytautoKubiliauspožiūriu,skaitytojo
pasipiktinimas išankstoužprogra
muotas.Pribloškiantispatiesrašytojo
argumentas,išreikštaspoleminiame
straipsnyje:„Neužkalnųtielaikai,
kaiišvysimeirKęstučiolytinįaktąsu
Birute,irMindaugosuMorta.gana
lietuviškaikrūpčioti irraudonuoti.

MariausIvaškevičiausknygos„žali“ketvirtas
viršelis.2002

7 Ibid.,p.325.
8Kubilius,v.,„apieistorinęsavimonę“,in:

Knygųaidai,2003,Nr.1,p.3.
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visijie,kaipirJonasŽemaitis,isto
rijospožiūriu–superžvaigždės,mūsų
tautosženklai,omenas,deja,kaip
tikirmintatokiomisasmenybėmis.
Toksjautasmenasšlykštus“9. Apie 
kokįmenąirkokiąistorijąkalbama?
galetinioirestetiniosąmyšiolaikais
vertėtųnubrėžtiribątarpdėmesįpri
traukiančiosasmenybėsirskandalų
šleifolydimos„superžvaigždės“,kurios
šviesaapakina,šokiruoja,atstumia?
ArKęstučioirBirutėslytinisaktasko
kio nors ro ma no pus la piuo se jau vi sai 
neišvengiamas,artaiyrakaiptiktai,
kotrūkojųpsichologiniamportretui,
ardargalimabešitoapsieiti?Beto,
jukpornografijakaipžanrasirgigali
turėtisavoistoriją,konvencijasbei
stiliųperiodizacijąirnetgisavokriti
kųstovyklą.Netirtraktuodamišios
rūšieskūrybąpalygintirimtai,tikė
kimės,kadivaškevičiusįtokį„meną“
darnesiorientuoja(norsantaikitas
postmodernistasHerkusKunčiusšioje
balojesenokaipliuškenasi).
Nepaisantmėginamo įžiebti „su

peržvaigždės“spindesio,327puslapių
knygaatrodo ištįsusi irperkrauta:
pilnapoetinįkalbėjimąmėgdžiojančių
pakartojimų,vaikųdarželioskaičiuotes
primenančiųpasišnekučiavimų,befor
miųpasažų,kuriuosesusiliejaidiliškos
prieškariopromenadosgrafodvare,
neišsisklaidantisParyžiujegertokon
jakokvapas,absurdiškoshaliucinacijos,
sapnųskeveldros,protarpiaisišblaško
moskulkosvaidžiokalenimo.Žodžiu,
romanastarsiišpildovidutiniovakarų
skaitytojopageidavimus:jeinoritene
tradicinėserotikos,rasitepikantiškų
meilėstrisescenų,jeipasiilgotekonors
rafinuotaiprustiško–jumsturėtųtikti
cigarąrūkantisirnetseniaisupiltame
kapenuolatatgyjantis,visįtąpatį
prarastąlaikąbesigręžiojantis,pamo
kymusdalijantisišmintingasgrafas.
Šiaislaikaismadingos„tikrosistorijos“,
tadkodėlpačiamnepabandžiusišatsi
tiktinaiprirankiotųfaktųsumontuoti
kąnorspanašaus,pagamintąmišrainę
apliejanttirštufantazijųpadažu?Štai

rusijojeviktorasPelevinasparašėpro
vokuojantįromanąapiečiapajevą–na,
irką,jukgyvasliko,daririšgarsėjo.O
pamąsčius,kasgalėtųtiktiįčiapajevo
vietąlietuvossąlygomis,aišku,per
šasiŽemaičiokandidatūra.Nesvarbu,
kadapiejįnepasakojamaanekdotų
–jeilabaipasistengsim,busromanas
anekdotas,skirtaspalinksmintituos,
kurielietuvosnepažįstairpraeitimi
nesidomi:galpasiseksverčiantisper
galvąpritrauktižiovaujančiovakarie
čiomecenatodėmesį(būtentkurionors
leidėjo;skaitytojasarjuolabjoreakcija
mažiausvarbūs,okritikuojančiusga
limalaidotimilžinkapiuose).

Pra lai mė tas žai di mas

ivaškevičiusgretaromano„Žali“nese
niaiparašėirtrumpąlietuvosistorijos
kursą,tilpusįšveicarųdienraščioNeue
Zürcher Zei tung puslapiuose.Šipub
likacijapasirodė2002m.frankfurto
knygųmugėskontekste irpristatė
vakariečiuinepažįstamąlietuvos
valstybękonezoologiniaisterminais.
lietuvačiašmėkštelikaipdinozauras
viduramžiais,įsiutęspinčeriskovųsu
lenkaislaikotarpiuirgalopencefaliti
nėerkė,pribaigusimilžiniškąssrs10. 
Norėtašmaikščiaipokštaujantsupažin
dintivokiškaikalbančiusskaitytojussu
nežiniosūkuosepaskendusiukraštu.
galimapasiginčyti,aršiinterpretacija
vertatarptautinėsviešumos:sunkiai
nubrėžiamariba,kurbaigiasisveika
autoironijairprasidedapigūsjuokeliai
apieXiXa.lietuvių„entuziastųratelį“,
mėginusįžaistitautinėmisidėjomis,ar
primityvoakimisregimaXXa.istorija:
nevykėliaimūsųtautiečiai1926m.pasi
rinkę„tautinęnelaisvę“,Antanassme
tonaatsidūręsvisaigretastalino–Hitle
rio–Mussoliniokraugeriškosiostrijulės,
1941m.lietuviaisvyruodamiprienaujo
pasirinkimokryžkelės,vadovavosi...
(pinčerio?)uosle irklusniainusekė
paskui„geriaukvepiančius“naciųoku
pantus.reprezentacinisstraipsnisne
padarėperversmoformuojantvalstybės

įvaizdį,tačiaunemažaipasakėapiepatį
autorių,atskleidėproblemą,visgiliau
prasiskverbiančiąįkūryboserdvę–rim
to,suinteresuotokalbėjimostokąarnet
baimękąnorsteigti,aiškiaiišreikšti
pasaulėžiūrą.Bijoma,kadskaitytojui,
kurisžinoapielietuvątikkaipapie
krepšiniošalį,busnuobodunuofaktų
irtikslesniųapibrėžimų.Tačiaujukir
ironijagalibūtinepatraukli,lėkšta,
neskoninga.lietuva,besilaisvinanti
išsovietiniokomunizmo–„encefali
tinėerkė“,tačiaujosvarduprabilęs
pilietis–būsimasisZaratustra...su
pratingaipalinksėkime:nesistebime,
juktaitikjuokai,jauesampripratęprie
tokiųpalyginimų.Betkažkodėlnela
baijuokinga.erkėvisuosegalimuose
kontekstuose–nemalonuspadaras,ir
domimasijatikišreikalo,kainorima
kuogreičiaupašalinti.
Nacionaliniaisimboliaicivilizuotame

pasaulyjeretaipatenkaįpostmodernios
ironijostaikiklį,ojeiirpatenka,taira
šytojasturibūtineabejotinasintelektu
alinisautoritetas,kaddrįstųpajudinti
mitus,įaugusiusįtautųsąmonę(tokių
maištautojųvaidmuo lenkų litera
tūrojetekoWitolduigombrowicziui,
čekų–MilanuiKunderai,rusų–Jo
sifuiBrodskiui;visi jieturėjoprogą
emigracijossąlygomispamatytitėvy
nęiššalies).Tačiaunekonformistinei
kūrybaineužtenkatikmaištodvasios,
kadkonstatuotumejosvertę:šokiruo
jančiasidėjasarįvaizdžiusturėtųgrįsti
savitasrašytojostilius,nepriekaištinga
pasakojimotechnika.lietuviški„mitai“
darnėrasulaukę„pilnametystės“,par
tizanųaukosatminimasneįsitvirtinęs
piliečiųsąmonėje.Patriotizmoirpilieti
nėssavimonės„stuburas“,neleidžiantis
pasiduotiamnezijaiirnihilizmui,dar
nesutvirtėjęs.
Mesdardaugkonežinomeirdaugką

atrasimenuvalędulkesirmelopurvą,
šiuosatradimuspapildysiristorijai
atidūsliteratai.Tačiaubūtinakaiką
patikslinti.Nedėlžaliosspalvosirne
dėlnykstančiųdinozaurųžuvopokario
gimnazistaiirstudentai,nedėlto,kad
patvirtintųabsurdopergalę.irdar:
menas,kitaipneimelas,nėrašlykštus,
otoks,kokįmesjįsukuriame.

9Ivaškevičius,M.,„Menopauzė“,p.8.
10Ivaškevičius,M.,„Ketvirtaskartas,arba

lietuviškosmetamorfozės“,p.7.
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niųsukakčiųrenginiaiarjųprogramos
rodosveikintinuspokyčius,kaineapsi
ribojamamedaliųteikimuirjubilieji
niaisvakarais,betiružsiimamaknygų
leidyba,pastatųrenovacija,muziejų
steigimubeikonferencijųorganizavi
mu.2003m.vasario16osiosirkovo
11osiosprogomislrseimebuvosu
rengtoskonferencijos„1253–2003ieji:
lietuvosistorijosirparlamentarizmo
europietiškasisaspektas“bei„isto
rinėsraidosįprasminimasvilniaus
mieste“. Į konferencijas buvopa
kviestapolitikų,istorikų,architektų,
menininkųbeikitųkultūrosbaruose
dirbančiųarkultūrospolitikąformuo
jančiųžmonių.
gretasamprotavimųapielietuvos

ėjimąįeuropospolitinęsistemą,iš
pranešėjųirdiskutantųlūpųnuskam
bėjo irsiekiaipaskiriemspraeities
įprasminimoveiksmams,dabarlie
tuvojekuriamomsirrealizuojamoms
programomssuteiktikryptingumą1. 
Taipaskatinoplačiauaptartipraei
ties įprasminimoprogramųkūrime
ir turinyje įžvelgtinasteigiamas ir
neigiamastendencijas,atidžiaupasi
žiūrėtiįistorinėskultūrosformavimo
pro ble mas. 

Is to ri kas – is to ri nės kul tū ros  
ty rė jas ir/ar kū rė jas? 

Apie istorinėskultūroslietuvoje
specifikąbeiaktualijas irkalbėjo
konferencijosepasisakiusiejihab.dr.
AlvydasNikžentaitisirprof.Alfredas
Bumblauskas.Šiuolaikiniamevakarų
mokslodiskurseistorinėskultūroska

tegorijaapjungiaistorinėsatminties
dabartinėsraiškosformas(paminklai,
gatviųpavadinimai,muziejai),sritis
(menas,politika,mokslas,mokykla,
kultūra) irstrategijas(politinėval
džioskova,mokslinistyrimas,meninė
kūryba,mokyklinisiružmokyklinis
lavinimas,paveldosauga).Įšiassri
tis,formas,strategijasistorinėskul
tūrosteorijoježvelgiamakaipįtokią
praeitiesįprasminimoveiklą,kuria
siekiamaspręstidabar iškylančias
problemas(identitetopaieškųirsta
bilizavimo,emancipacijos, tautinės
savigarbos).visosjossuvokiamoskaip
vienosmentalinėsgalios– istorinės
sąmonės–pasireiškimovieta.
Nikžentaitis,pranešime„vasario

16oji irlietuvos istorinėkultūra“
didžiausiądėmesįsutelkęsįlietuvos
atmintinųdienųirvalstybiniųšven
čiųsąrašą,pabrėžė,kad„istorinės
kultūrosformavimaslietuvojegali
greitaiįgautiiškreiptąvaizdą,kuris
neatitinkamūsųistoriniopažinimo
lygio[...],menkintilietuvosįvaizdį
šaliesvidujeiružjosribų“.Švenčių
irminėtinųdienųsąrašeatsispindinti
antiistoriškalietuviškumosamprata
lietuviųtautąapibrėžiantipagalkal
biniuspožymius,iršitaipnepastebinti
ldKpolitinėstautos,įkuriąįėjone
tiklietuvių,betirgudųetnosųatsto
vai,tadnuvertinantitamtikrusldK
istorijosįvykius,asmenybes,reiški
nius.Nikžentaitislietuvojeminėtinų
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dienųsąrašeatradonetvad.„dviejų
genocidų“teorijąiratkreipėdėmesį,
kadlietuva įėjo įeuropos istoriją
kaipvienintelėvalstybėssunaikini
modatąminintišalisirpasiūlėsavų
istorijosįprasminimovariantų,pvz.,
suaktualinogegužės3iosioskonsti
tucijosdatą.
Bumblauskas„Aktualiausiosisto

rinėskultūrosaktualijas“aptarėpa
sitelkęsldKvaldovųrūmųpavyzdį,
sutelkdamasdėmesįneįjųatkūrimą,
oįpaskirtį.rūmaiesantiidealierdvė
istorineikultūraipasireikšti, juolab
kadtainumatoir2001m.spalio17
d.lrvyriausybėspatvirtintaldK
valdovųrūmųatkūrimoirpaskirties
koncepcija.dokumenteišskleistais
torinėskultūrossamprataįpareigoja
naujaipateiktivalstybingumoisto
rijosidėją.istorinėskultūrosteorija
akcentuojadabartiesvertybiškumą,o
tradicinėistorijossampratapraeitįlai
kosavaiminevertybe.Pasakistoriko,
būtentprioritetainulems,arvaldovų
rūmaitapspaminkluldKvaldovams
irtradiciniumuziejumikaippraeities
formųsaugykla,ardaugiafunkciniu
istorinėskultūroscentru,kurbusįgy
vendinamasdabartinėsvisuomenės
poreikisnetik„vartoti“istoriją,bet
irdalyvautiją„atkuriant“.
BumblauskasirNikžentaitiskreipė

dėmesįįpolitikųvaidmenįformuojant
istorinękultūrą,tačiauarjųpačiųpa
sisakymai,lietuvosistorijosinstituto
parengtasprojektasdėllietuvospar
lamentarizmoistorijosaktualizavimo
seimorūmų interjere,arpagaliau
Tvlaidųciklas„Būtovėsslėpiniai“2 
neliudija,kadistorikasgalųgaleat
randasavovietąistorinėjekultūroje
netikkaipjostyrėjas,betirkaipjos
kūrėjas?Jukištiesųšitoksnaujas
žvilgsnis į istorijąsuteikiagalimy

Istorija,politikairpaminklai
rAsAčePAiTieNė,rūTAŠerMuKŠNYTė

1Beje,kadtokiaidėjanėranauja, liudija
1998m.išleistaGyvosiosistorijosprograma:
istorinėkultūra šiuolaikinės sąmonės for
ma vi mui (aut.alfredasBumblauskas, sud.
ginasDabašinskas,vilnius:Kultūrospaveldo
institutas,1998),kuri siekiadaugeliokultūros
sričiųveiklaisuteiktikonceptualauskryptin
gumo,pateikiakultūrospolitikosprioritetus
irhierarchijas.plačiaužr.Gyvosiosistorijos
programą.

2IstorikusgudavičiųirBumblauskąvisuo
menėjeišpopuliarinę„Būtovėsslėpiniai“de
biutavo1993m.Kadangi„Būtovėsslėpinių“
autoriaiįsitikinę,jogistorija–tainemuziejinis
eksponatas,o„atspirtiestaškas,galintispadėti
žmoguisusivoktišiųdienųchaose,suteiktijo
gyvenimuitamtikrasprasmes“,formuluodami
laidųtematikąirproblematikąjieorientuojasi
įšiandienosistorinęsąmonęirtaipmokslinius
tyrimusintegruojaįvisuomenę.
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bęistorikųbendruomeneiperžengti
XiXa. susiformavusiasprofesinės
kompetencijosribas.Anotvokiečių
istorijosteoretikoirdidaktikoJörno
rüseno,irteoriniai,irempiriniaiis
torinėskultūrostyrimaiturėtųbūti
nesavitiksliai,ovestipriekonkrečių
užduočiųrealizavimo3.Tadistorikui
keliamaužduotis–netiktirti,ver
tintiistorinėssąmonėspasireiškimus
kultūroje,betiružsiimti josforma
vimu,strategijųnumatymu,spręsti,
kokie istoriniaituriniaiturėtųbūti
sureikšminami,idanttaptųaktualūs
šiandien.Minėtųdviejųkonferencijų
pavyzdžiairodo,jogistorikaiatkreipė
dėmesįįesamusdisonansusinterpre
tuojantpraeitį,būtentįsiūlymųpraei
tįįprasmintiparadigminesprielaidas,
kuriasgalima laikytidaugiausiai
neįsisąmonintomisirstereotipinėmis
(tradicinissustabarėjęslietuviškumo
supratimas,kurioištakossiekiaXiX
a.irpan.)beipaminėjopotencialius
istorijosaktualizavimosunkumus.
Jų„užčiuopimo“ irsuvaldymopro
blemayralabairimta,norsistorinės
kultūrossrityjedirbantysspecialistai
beiplačiojivisuomenėneikigaloją
įsisąmonina.Būtinapaminėti,kad
peristorinėskultūroskategorijąfoku
suotasžvilgsnisįistorijąvisuomenės
gyvenime,savitaistorikų„ekspansija“
įkitųmokslųsritisardisciplinasva
karuoseatsiradoneatsitiktinai.dirvą
parengė istorinėssąmonėstyrimai,
kuriaisužsiėmėiružsiimašiuolaikinė
istorijosdidaktika4.
lietuvojepastebimasistorikųsu

aktyvėjimasnereiškia,kadjiesiekia
uzurpuotivisąistorinėskultūroskū
rimodarbą,–taitiesiogsuteikiajam
daugiaukonceptualauskryptingumo,
pagrįstumoirsąmoningumo.Tačiau
artokiospretenzijosbusadekvačiai
sutiktosgaliąturinčiųjų,kurieįpratę
naudotisistorikaissavopolitiniams

tikslamspasiekti?Arlietuvosisto
rikams įmanomataptivisuomenės
lūkesčiųirporeikiųekspertaisirįgy
vendintojais?

Po li ti nė is to ri nės kul tū ros di
men si ja 

rüsenasistorinėjekultūrojeįžvel
giapolitinę,estetinę,kognityviądi
mensijas,kuriųtarpusaviosantykiai
įtempti,iratkreipiadėmesį,jogvienai
kuriainorsdimensijaivyraujant,is
torinėkultūra tampavienpusiška.
estetiniomatmensdominavimasveda
prieistorinėsatmintiesestetizavimo,
kognityvių įprasminimostrategijų
vyravimas–priepačios istorinės
kultūros ideologizavimo,politinės
dimensijosviešpatavimas–prie is
torinėsatmintiespolitizavimo (pa
vyzdžiui, istorijoskaippropagandos
priemonės)5.
Pavojų „perlenkti lazdą“galima

įžvelgtikonferencijųmetupolitikų,
architektų,dailininkų irkitųspe
cialistųpateiktoseįvairioseistorijos
įprasminimovilniausmiesteidėjose.
Jųpranešimaiparodė, jogpraeities
aktualizacija sostinėje suvedama
daugiausiaįpolitinędimensiją;pa
grindinisatminties raiškos formų
atrankoskriterijus–valstybingumo
tradicija.Konferencijosebuvopa
teikta įvairiųpraeities įamžinimo
pavidalų:parlamentarizmoistorijos
atskleidimasseimorūmųinterjere,
lietuvoskultūros centras (Tautos
namai),lietuvosNacionalinėdailės
galerija,Jaunimorekreacinisparkas
irt.t.,tačiaugretatoitinpabrėžtas
poreikisstatytipaminklus. „vilniuje
ikišiolnėrapaminkloŽalgiriomūšiui
(vytautoirJogailos),nėrapaminklo
v.KudirkaiirJ.Basanavičiui,l.sa
piegai,M.K.čiurlioniui,Maironiui
irv.MykolaičiuiPutinuiirt.t.Nėra

iramžinosiosugnies,irnežinomoka
reiviokapo,irįamžintųsvarbiausių
istoriniųdatų“,–vasario16ąjąteigė
istorikasirpolitikasvytenisPovilas
Andriukaitis.Perskaičiustokiasmin
tis,kuriosegalimaįžvelgtiaidintdar
1995m.romoBatūrospropaguotas
vilniauspertvarkymo idėjas6,kyla
nevienasklausimas.Kodėltaippa
brėžiamibūtentpaminklai–viešieji
monumentai,onekitosistorinėsat
mintiesraiškosformos,gatviųpava
dinimai,paminklinėslentos,muziejai,
archyvai,kapavietės?Arnedėlto,
kadšie„atmintiespramonės“7„pro
duktai“palankūsreikštispolitiniams
interesams,nes savovizualiniais
pranešimaisneišvengiamaiperteikia
tamtikrasvertybes?Šiepaminklai
ypačankstesniais laikaisbuvoski
riamipilietiniamugdymuiirdrauge
politinioelitosluoksniuosepalaikomų
idėjųpopuliarinimuivisuomenėje.
savaimesuprantama,kadkiekvienai
valdžios formaireikiapritarimo, ir
būtentšiuopožiūriudidelęreikšmę
įgyjaistorinėatmintis,kurigretakitų
funkcijųatliekapolitinėslegitimacijos
paskirtį–tradicijapaliudijavaldžios
teisėtumą.Nacionalinėistorijaneretai
virstapolitiniuresursu,naudojamu
netiktautiniamsidentitetamskon
struoti,betirvaldžiosbeiprivilegijų
formomspateisintiirįtvirtinti.Todėl
nėraatsitiktinumastai,kadpolitinė
valdžiasąmoningaipuoselėja tam
tikrą tradiciją,prisistato „istoriją
išnešiojančiuose“simboliuose (ges
chichtsträchtigenSymbolen) 8.
MinėtiAndriukaičiosiūlymaikelia

irkitųabejonių:arbūtinatąpačiąidė
jądubliuotiskirtingomisformomis?Be
to,arprivalusostinėjeįamžintisuja
mažaikąbendraturinčiaspersonali
jas,kuriomsskirtųpaminklųarkitų
įamžinimoformųlietuvojejauesama?
Andriukaitisprimena,kadvilniujeiki

3rüsen,j.,His to ris che Orien tie rung. Über 
dieArbeitdesGeschichtsbewusstseins,sichin
derZeitzurechtzufinden,Köln–Weimar–Wien:
Böhlau,1994,S.235–245.

4 Ibid.,S.212–213.
5 Ibid.,S.219–229.
6Batūra,r.,„Sostinėsistorijospaminklųvizi

ja“,in:Die no vi dis,1995,Nr.3,p.12–13.
7 Memory industry terminą,matyt,nebe

ironijosnukaltąpagalanalogišką„paveldopra
monės“sąvoką,vartojaKerwinasleeKleinas.
anot jo,šiuometuvakarų istoriografija jau
svarstopaveldoiristorinėsatmintiesproble
mųsąsajasdekolonizacijos,postkomunistinių

visuomeniųtransformacijų(dėmesyseksjugos
lavijai),integraciniųirdezintegraciniųprocesų,
regionalizmo, lokalumo,poindustrinėseros
kontekstuose;žr.Klein,K.l.,„Ontheemer
genceofMemoryinHistoricalDiscourse“,in:
Rep re sen ta tions,2000,Nr.69,p.127.
8rüsen,j.,op.cit.,S.223.
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šiolnėrapaminkloŽalgiriomūšiui,bet
arvilniusbuvotiesiogiaisujuosusi
jęs?9NesąpaminklovincuiKudirkai,
betyrapaminklasmiestelyje,pava
dintamešiokultūrosveikėjovardu
(okiekdarmūsųkultūrininkųbuvo
taipįamžinti?).JonasBasanavičius
palaidotasvilniausrasųkapinėse,
iršiuoatvejupaminklassutampasu
antkapiu,druskininkuoseirKaune
čiurlioniuiirMaironiuiatmintiskirti
me mo ria li niai mu zie jai ir pa min klai, 
oMykolaičioPutinomemorialinisbu
tasmuziejusįsikūręspačiamevilniu
je.Nežinomokareiviokapasbeikiti
klasikiniainacionalizmoatributaidėl
lietuvosistorijosraidosaplinkybių
yraatsidūręlaikinojojesostinėje,ir
juosdubliuoti irgiatrodytųnetiks
linga.Atsižvelgiantįtai,vėlaktuali
tampadar1998m.„gyvosiosistorijos
programoje“išsakytamintisdėl
„gausybėspaminklųidėjų,pa
teikiamųpagalvienosarkitos
grupėsžmoniųistorinėsatmin
tiesproveržius,neįsigilinant
įsisteminęlietuvos istorijos
įvykiųirasmenybiųreikšmę“10. 
Šiojeprogramojepasiūlytiga
nagriežtiatrankosprincipai
viešųjųmonumentųvilniuje
statybaipagaltūkstantmečio,
atskirų epochų,miestoper
spektyvas.itinrimtųabejonių
keliaAndriukaičioidėjadėlŠv.
Jokūboligoninėskaipnaciona
linėstaikomojomenogalerijos
– juksenųjųpaveldoobjektų,
šimtmečiais išsaugojusiųsa
vąjąpaskirtį, turimenetiek
jau daug. 
Tamtikrąnuostabąkeliapo

litikooptimizmasvisiemsšiems
projektamstikėtisfinansinės
paramosišeuropos,kuripati
„persisotinusi“klasikinėmis
nacionalizmoraiškosformomis.
Beje,patsAndriukaitisteisin
gaipažymėjo,kades„gerbia

masšaliųsuverenitetasirkultūrinis
identitetas,betstropiai saugomas
irpritaikomas šiuolaikiniamspo
reikiamskultūrospaveldas.irmes
turime taipdaryti,kadnebūtume
panašūsįbajorus,pametusiussavo
kilmėsdokumentus“.Tačiau jopa
tiesvilniausmiestoįamžinimovizija
liudijaveikiaupriešingątikslą–ne
saugoti iršiuolaikinėmsreikmėms
pritaikytibeinaudotiautentiškaskul
tūrosvertybes,okurtinaujas.galbūt
šiuoatvejunevertėtųužsipultivien
šiopolitiko.susidaroįspūdis,kadtai
gajimūsųkultūrostendencija.Pana
šiosnuostatosreiškėsiirtarpukario
lietuvosvisuomenėje.ryškiausias
pavyzdys–politinioelitosukonst
ruotasvytautodidžiojokultas,kurį
prof.vosyliussezemanasapibūdino
taip: „daugkalbamaapievytautą,

betbeveikvisiškainesirūpinamatin
kamaanolaikotarpioarchitektūros
paminklųapsauga.Beveikvisi,jauir
šiaipnegausūsgotinėsarchitektūros
pa min klai, ku rie dar bu vo pir mai siais 
nepriklausomybėsmetaislietuvoje,
yraperpaskutinius20metųdau
giauarmažiauapgadintinevykusių
remontų,arbatiesiognugriauti“11. 
Atsižvelgiant įtai,kadpaveldoap
saugosfinansavimasšiandien,kaipir
tarpukariu,yraitinmenkas,galima
klausti,aristorijanesikartoja?

Ar dar rei kia pa min klų? 

Konferencijoseakcentuotasviešųjų
monumentųstatybosporeikisirpoto
kilusinevienareikšmėvisuomenės,
ypačžiniasklaidos,reakcijaskatinais
torikusatidžiaupažvelgtiįšiosistori

nėsatmintiesįamžinimoformos
vietąšiuolaikinėjevisuomenėje.
„Atsakymąįklausimądėlnaujo
pa min klo rei ka lin gu mo le mia 
ne įvykioarasmenybėsnuo
pelnaipraeičiai,betjosvarba
dabarčiai irateičiai“,– teigė
Nikžentaitis.robertasMusilis
vienametekste juokaudamas
pateikėreceptą,kaipgalima
užsitikrintididžiųjųistorinių
veikėjų,vietųardatųkolektyvi
nęužmarštį–tereikiapastatyti
jiemspaminklą.Pasakjo,šių
statulųirpastatųgausaišvirsta
įsavopačiospriešingybę–su
kurtos,idantbūtųmatomos,jos
tampaneregimos12.
Paveldosaugosspecialistai

išskiriakeletąpagrindiniųpa
minklųnepopuliarumopriežas
čių,norspažymi,kadkolkas
perankstipranašautigalutinę
jųmirtį–jukmonumentaspri
klauso„ilgajamistoriniolaiko
lygmeniui“,todėldabartinėjo
padėtisgalbūttėramutacija13.
Pirmojitradiciniomonumen
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9prancūzųAnnales istorikųgrupė,8–9
dešimtmečiaisparengusi7 tomųstraipsnių
rinkinį„atmintiesvietos“,atkreipėdėmesį,
kad„atmintiesvietos“neretaiyrasusijusiossu
lokaliaispraeitiespėdsakaisdabartieslandšaf
te;žr.Les lie ux de me moi re,vol.II(La Na tion 

2),paris,1984.
10 Gyvosiosistorijosprograma,p.35–36.
11Sezemanas,v.,„valstybėirpraeitieskul

tūrosirgrožioapsauga“,in:Nau jo ji Ro mu va,
1938,Nr.22–24,p.512.

12Musil,r.,Me moi res pres post hu mes,pa

ris:Seuil,1965.
13Debray,r.,„Trace,formeoumessage?“,

in:lacon fu sion des mo nu ments. Les Ca hiers 
de médio lo gie,Nr.7,paris:gallimard,1999,
p.43.

Marktkircheportalas.Skulpt.gerhardMarcks.1957.
Hanoveris
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tonunykimošiuolaikinėjevisuomenė
jepriežastis–valstybės,kaippiliečių
auklėtojos,vaidmenssusilpnėjimas.
valstybėnebesijaučia turinti teisę
formuoti irskleistivertybesarpa
vyzdžius– „visuotiniaidemokrati
zacijosprocesai smarkiaiapribojo
josgalias ir jipriverstaslėptisuž
viešosiosnuomonėsnugaros“14. Be
to,paminklaituriatspindėtiistori
niusnacijosnuopelnus,yraskirti
iliustruotididžiuosiuskolektyvinius
pa sa ko ji mus, kurie  da bar pra ran da 
savorišlumąirįtikinamumą.Antra,
paminklaipriklauso„ilgajamistori
nio laiko lygmeniui“, jiesukurti iš

patvarios ir ilgaamžėsmedžiagos,
tuotarpušiandienėfast fo odkultūra
deklaruojalaikinumą.Trečia,būdami
skirtiryšiamstarpkartųužmegztiir
kolektyvinei tapatybeisustiprinti,

paminklaišiandiensusiduriasunau
jais iššūkiaispasaulyje,kurįvaldo
karaliusIndividas ir karalienėEko
nomika–šieviešpačiaiatmetagrupi
nesvertybesirviskąmatuojagreitu
pelnu (jukpaminklosukūrimas ir
pastatymasdaugkaštuojairneteikia
pinigaispamatuojamosnaudos).Ket
virta,mesgyvenamepostmodernioje
–nuoplaišų,fragmentų„brikoliažo“
–epochoje,obetkoks,teguirpats
pasaulietiškiausias,paminklasturi
sakralinioturinio.Šiamekontekste
paminklaspranešimas15, reikalau
jantislaikytispagarbiosdistancijos
irišgyventitamtikrusjausmus(pa
sididžiavimą, liūdesį irpan.), yra
dekonstruojamas,netenkaprasmės,
todėlliekasimboliu,kurįreikiadešif
ruoti16. iškilmingumuiirpompastikai
priešpriešinamaspaprastumasirbe
tarpiškumas.Penkta,mėgiamiausiu
tradiciniopaminklopranešimoperso
nažubuvo„didžiosiosasmenybės“17, 
kuriųtikslas–propaguotitikėjimo
ir„tikrąsiasvertybes“.didvyriųko
lektyvinispripažinimas įmanomas
tikpalaikomųvertybiųdėka,kurios
irginebėrauniversalios–stebimas
vertybiųpoliteizmas.Plečiasipolitinių
pažiūrųspektras,pabrėžiantisasme
ninįpolitinįangažavimąsi,perimantį
grupinęmitologiją su „lokaliniais
herojais“(pavyzdžiui,steponasKai
rysimponuojasocialdemokratamsir
pan.).viešajamegyvenimevislabiau
pastebimaspolitikos,praeityjeturė
jusiosstiprųgaliosautoritetokrūvį,
iretikosišsiskyrimas („Būtovėsslėpi
niai“šlovinguosiuskunigaikščiuspa
verčia„viduramžiųreketininkais“).
Todėl tradiciniusdidvyrius, kaip
elgsenospavyzdžius, keičiakino,

pramogųversloirsportožvaigždės.
likębeceremonijųirritualų,pamin
klaitampanebeaktualūs.
galiausiaispecifinispokomunisti

nėsevisuomenėsestebimaspolinkis
atmestipaminklusslypikomplikuo
tame ir skausmingame santykyje
sutotalitarinėsmonumentalistikos
palikimu.Nepamirškime,kadbūtent
monumentalistikailgiausiai išlaikė
totalitariniomenoprincipus iryra
laikomaklasikinetokiųrežimųap
raiška.Paradoksalu,kadneseniai
nuvertusnekenčiamossantvarkos
simbolius,politikaisiūlostatytinau
jus.galbūtporeikisišlaikytinaciona
linęvalstybękintančiamepasaulyje,
ypačatsižvelgiantįeurointegracinius
irglobalizacijosprocesus, skatina
„gynybinionacionalizmo“apraiškas,
verčiagrįžtiprieklasikinių, laiko
išbandytųpraeities įamžinimofor
mų?viešiejipaminklai,kaipvienas
tipiškųnacionalizmoideologijosvi
zualiniųatributų,gausiaistatytitar
pukariolietuvojeirnetikvytautui.
„Šiandienlietuvojelabaimažabėra
miestų,miestelių,kuriųaikštėsene
būtųpaminklo“,–konstatavoPaulius
galaunė,pasipiktinęstokianekon
troliuojamairneitinaukštomeninio
lygio„paminklomanija“18. Tačiaušis
vajusveikiaiėmėkeltiproblemų,nes
nepaisantpaminklųmasiškumo,jie
buvogreitaiužmirštamiirpaliekami
klimatokaprizams.„Įsivaizduokim
sau,kadpasmusplinta turizmas,
mūsųmiesteliuslankosvetimšaliai;
visižino,kadkarassenokaipraūžė,
opasmus,lietuvoje,paminklaibe
rankų,beherbų,bekitųsavodalių
iratributų“19.
Pažymėtina,kadšiaislaikais(ypač
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Marktkircheportalofragmentas.Skulpt.
gerhardMarcks.1957.Hanoveris

14 Ibid.,p.39.
15anotrégisDebray,paminklaspranešimas 

(antkapis,obeliskas,kripta,monumentas ir
pan.)nurodorealųarmitinįpraeitiesįvykį.jis
labiaunegukitipaminklųtipaiyrapažeidžia
masdėlkeršto,vandalizmoarnugriovimo,
dažnaistoviantpjedestalo iryraaptvertas.
paminkluipranešimuinebūdinganeimeninė
(serijinėsgamybosantkapiai),neisenoviškumo
vertės.jisatliekatiksimbolinępaskirtį–pri

minti,perspėti,sąlygoticeremoniją, įkvėpti
jaunąjąkartą.Bešiopaminklų tipoDebray
skiriadarpaminkląformą(t.y.tradicinį„is
torijos“paminklą) irpaminkląpėdsaką (be
etinėsarestetinėsmotyvacijosmuspasiekusią
praeitiesliekaną);žr.ibid.,p.31.
16 Ibid.,p.41.
17anotMusilio,labiausiaistebinatai,kad

paminklaiišesmėsstatomididiesiemsistorijos
veikėjams.„artainebusapgalvotakiaulystė?

Kadanginegalimajiemsdaugiaupakenkti,tai
beliekapririšusmemorialinįakmenįpokaklu
įmestijuosįužmarštiesvandenyną“;cit.pagal:
guillaume,M.,„Dustereotypecommeart“,
in:La con fu sion des mo nu ments. Les Ca hiers 
de me dio lo gie,Nr.7,paris:gallimard,1999,
p. 222. 
18galaunė,p.,„Tvarkytinaspaminklųreika

las“,in:Lie tu vos ai das,1932,Nr.73,p.5.
19 Ibid.
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lietuvosspaudosskaitytojasmato
eurointegraciją,masinėskultūrosant
plūdį,naujusekonominiusprojektus,
politikųirvaldininkųkorupciją,vaka
rietiškasstatybasirlūšnynųneviltį,
girdigąsdinimus,kadkažkasišpirks
mūsųžemęarištvirkinsmūsųvaikus,
pavydikaimynui,auginavaikusar
anūkus,slaugoligonius,laidojamiru
sius,beto,kartaispatiriamalonumą
skaitydamasknygąarsėdėdamasprie
upės.lenkasmatoirgirdibeveiktą
patį.Kitavertus,lenkijaturisavitas
žurnalistikos,literatūrosirhumani
tariniųmokslųtradicijas.
Turbūtnevertapulti įdienraščių

aktualijųmasę.Tačiaukiekvienąsa
vaitęlenkųspaudojerastumedaugiau
publicistikos,neguvienasžmogus
pajėgtųperskaityti.Pabandžiau iš
šiosgausybėssubjektyviaiišrinktitai,
kasmankritoįakįirkuotrumpiau
pateiktilietuviškai.

Netolipietuose,prievyslos
lenkųpublicistikosapžvalga

vYTAuTAsdeKŠNYs

Balandį lenkųpublicistikojedėl
suprantamųpriežasčiųvyravotrys
temos–velykosirdidžiojisavaitė,
karasirake ir integracija įes.Be
abejo,lenkųvisuomenėirspaudagy
venoįprastągyvenimą,tadpakako
irkitųtemų.Pasirodėnaujųknygų,
kompozitoriaiginčijosi,kasnutiko
muzikaiXXa.,visdarnetylaironiškos
publicistųužuominosįnesenaskorup
cijosaferas,o istorikai irsociologai
pavydėtinaiišradingainarstėsocia
lizmolaikųistorijospatirtį.solidus
žurnalasResPublicaNowapraktiškai
visasskirtascivilizacijųsusidūrimui,
„Azijosvertybėms“,konfucianizmui
ir islamui.Tačiaupirmiausiaapie
tai,ką lenkai turėjopasakytiapie
„didžiąsias“temas.
irakokarasišskyrėrytųirvakarų

europosintelektualųpozicijas.Bene
žymiausirytųeuroposdisidentai
vaclavasHavelas,AdamasMichni
kas irgyorgyKonradasvienaipar
kitaipparėmėginkluotąirakorežimo
nuvertimą,irtokiapozicijasukėlėsu
maištįtarpjųsenųdraugų–kairiųjų
vakarųeuropos intelektualų.Šio
nustebimokupiniitalųfilosofoPaolo
d’Arcaisatviras laiškasMichnikui
irkairiųjų radikalųveteranoda
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vakarųvisuomenėse)labiaulinksta
maneformuotikolektyvinįidentitetą
naujaipastatytųpaminklųteikiamais
pranešimais,betstiprintibendruo
menėstapatybęperjosdisponuojamą
paveldą.Tamypačpasitarnaujaįvai
riosaktyvausnaudojimosipaveldu
formos,pasiekusiosirlietuvą.Kaip
beneryškiausiasšiuolaikiškospavel
donaudospavyzdysirdraugevalsty
bingumoįprasminimoformalietuvo
jepaminėtinasKernavėsmuziejaus
organizuojamasfestivalis–„gyvosios
archeologijosdienos“,rengiamasMin
daugokarūnavimoproga.Šiosdatos
įprasminimasyraakivaizdusistorijos
„darymo“ irkelerioposrekonstruk
cijospavyzdys–atkuriamane tik
iki/istorinių laikųkasdienybė,bet,
kaipžinia,patiistorinėdienabuvo
rekonstruotaprof.gudavičiaus.Tad
jeigutarpukariolietuvosvisuomenė
jedėlsusiklosčiusiųsociopolitiniųap
linkybiųypačsureikšmintavytauto
didžiojofigūra,tainūnaikaraliaus
Mindaugoasmuonaujaiįprasmintas
netikkaipvalstybėsįkūrėjas,betir
lietuvospolitikoseuropinėskryp
tiespradininkas.reikšminganetik
tai,kadper„gyvosiosarcheologijos
dienas“realizuojamoseksperimen
tinėsarcheologijosidėjos:remiantis
išlikusiųartefaktųkūrimotechnolo
gijomis,mėginamaatgaivintisenuo
siusamatusirtaipšiandienosžmogų
priartintipriearcheologijos,istorijos,
antropologijos žinių.svarbiausia,
mūsųmanymu, kad šis renginys
vaizdiniamsirmintimsapieikimin
dau gi nius ar Min dau go lai kus ge ba 
suteikti tokiasdimensijas,kurios
negalibūtiatrandamospernegyvas
paminklųformas.
grįžtantpriekonferencijų,norisi

konstatuoti,kadšierenginiaiatsklei
džiaskirtingųvisuomenėspožiūriųį
praeitiesįprasminimopobūdįtrintį.
vienojepusėje–specialistai,pabrė
žiantysreikšmingųpraeitiesįvykių
irasmenybių įamžinimątradicinė
mispriemonėmis(t.p.irpaminklu),
kitoje– istorikai, besistengiantys
tapti aktyviais istorinėskultūros
formuotojais irbesiekiąšįprocesą

vYTauTaSDeKŠNYS(g.1972m.)–vu
filosofijosmagistras (1996),2001m.
baigėdoktorantūrosstudijasSocialinių
mokslųmokyklojeprielenkijosmokslų
akademijosFilosofijos ir sociologijos
instituto.

pirmiausiapradėtinuoistorinėssą
monėspažinimo.Tačiauatsižvelgiant
įpolitikųįprotįpatiemsspręstipra
eitiesįprasminimoproblemas,kyla
abejonė,ardarkartąnepasitvirtins
Nikžentaičio išsakytamintis,kad
prie istorinėskultūrosatsiradimo
benemažiausiai prisideda patys
istorikai,opagrindiniaikūrėjaiyra

visųpirmapolitikai?visdėltopoli
tikųkvietimaidiskutuotinuteikia
optimistiškai.Tadskirtingikonfe
rencijųdalyviųpožiūriaiatidengia
irgilesnį,daliaivisuomenėsaktualų
nerimądėl istorinėspatirtiessąly
gotomūsų tapatybės išsaugojimo
eurointegracinių ir globalizacijos
procesųkontekste. 
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nielioKohnBenditointerviuGazeta
Wyborcza.Apskritai,šiodienraščio
spausdinamivakarų intelektualų
atsiliepimai(minėtinasdarinterviu
subritųpolitologuTimothygartonu
Ashuirgarsausamerikiečiųžurna
listoNormanoMaileriostraipsnis)
daugiausiakritiški,atkreipiadėmesį
įneišnaudotasdiplomatiniospaudimo
ar specialiųjų tarnybųorganizuo
toperversmogalimybes,kritikuoja
sumanymąįvestidemokratiją jėga,
JAvneryžtingumąkitųsužmogaus
teisėmisnesiskaitančiųrežimųaki
vaizdoje,pasyvumątada,kaiirako
režimassusidorojosukurdųsuki
lėliais.Patys lenkųapžvalgininkai,
priešingai,linkępabrėžtikaroveiks
mųneišvengiamybę,aštriausiakri
tikatenkaPrancūzijosirvokietijos
pozicijai,norsironijossąjungininkų
atžvilgiu taippat pakanka.Ypač
kliūvakolegomskarožurnalistams.
leidinyjePressaPiotrasZdanowiczius
rašo:„gyvųtransliacijųmadospadari
nys–informacijospaviršutiniškumas.
Montuotosmedžiagos,leidžiančiosįsi
gilintiįtemąirpažvelgtiišdistancijos,
sunkiaipakliūdavoįeterį.Mažato,
patyskorespondentaikadretapdavo
pagrindiniais įvykiųdalyviais.Kai
kurieištiesųpuikiaiįsijautėįTer
minatoriausvaidmenį,elgėsi tarsi
dalyvautųdideliamežaidimeirdarė
reportažusitapiefejerverkųšou,one
apiekarą,rodėsensacijas,aukodami
karorealybę.
Blogiausia,kadžurnalistaiperėmė

netarmijoskalbą(„pentažargoną“):
reportažaibuvopilnitipiškųkarinių
eufemizmų.Kalbatapomanipuliaci
josforma(NBCkorespondentuibuvo
priekaištaujama,kadciviliųaukasjis
reportažepavadino„šalutiniaisnuos
toliais“).Žurnalistiniamobjektyvumui
prieštaraujairnaujasįprotisvartoti
žodį„mes“,kalbantapieamerikiečių
kariuomenę, ir „priešas“,kalbant
apieirakiečius.Kylapernelygįkyrus
džiaugsmingosirgimouž„mūsųvyrukus“
įspūdis“(cit.išTygodnikPowszechny).
irakokaruiskirtasirironiškaslie

tuvojeneblogaižinomorašytojoJerzio
PilchobalsasžurnalePolityka:„vokie

čiaineinaįkarą,nesneturibūtiniau
siosšiamkaruipriemonės–kalbos.
Neįmanomakariauti,jeinegalilaisvai
kalbėtiapiekarąirjoaprašinėti.Šiame
pasaulyjeniekasapskritaineįmanoma
betinkamosirtikslioskalbos,galtik
seimokomisijostyrimas“.vokiečiai
šiamekaresuparalyžiuoti–pačios
paprasčiausiossąvokos,kaip„vokie
čiųdivizijos“„vokiečiųbombonešiai“
„vokiečiųnaikintuvai“,įpainiotosįnet
nedviprasmiškasasociacijas.
Prancūzaiapskritaijauseniaido

misitiksavimipačiais,tadneveltui
jųverdantisavosesultysekultūrair
dvesiantiliteratūrapagimdėdekonst
ruktyvizmą, taipPilchasatsiliepia
apiePrancūzijosvaidmenįkonflikte.
Tarpgausiųdidžiajaisavaitei ir

velykomsskirtųpamokslų,esėirme
ditacijųkun.JanasKracikas(Gazeta
Wyborcza)svarsto,kodėlįprastinėje
katalikųtradicijojevyraujadidysis
Penktadienis–graudūsverksmai,
kryžiauskeliai,rekolekcijos–oapie
Prisikėlimodžiaugsmątaipmažaituri
makąpasakyti.ŠiandienosBažnyčios
doktrinojeir liturgijojestengiamasi
kuolabiausietiKančiąirPrisikėlimą,
beteilinėseparapijosetaidarlabai
sunkiaiskinasikelią:„Jeinenorime
paverstikryžiausviensimboliu,kuris
keliamasantkankiniųsienos,oneį
žmogausširdį,jeinenorime,kadtoje
širdyjekryžiusužsklęstųdievoirkitų
žmoniųreikalusjauduliuose,gestuo
searneveikliojeatjautoje,antjoturi
kristišviesa,kurisužibovelykųnaktį.
Betšišviesaturinušviestikeliąkla
jojantiems,onebūtirožinėlempelė,
pokuriakvėpinamospasauliožaizdos,
užuotjasperrišinėjus“.
GazetaWyborcza spaus di na mi nau jos 

poetoJaroslawoMarekorymkiewic
ziausknygosapieBiblijąfragmentai,
skirtilozoriausprikėlimopaslapčiai:
„irnumirėlisišėjoiškapo.Jorankos
irkojosdarbuvosuvystytosaprišalais,
oveidasapvyniotasdrobule“(Jn11,
44)–numirėlisgyvas,tačiaujoveido
nematome,iršidrobulėantveidoyra
lygįspėjimas,kadniekadnesužinosi
me,kokiupavidaluirkadaprikeltasjo
kūnas.Toliaurandame:„Tenbuvojam

iškeltosvaišės.Mortatarnavo,olo
zoriuskartususvečiaisvaišinosiprie
stalo“(Jn12,2).vėlnematomejoveido:
galbūtvėlyraapvyniotasdrobule?Ar
taipūvantismirusiožmogausveidas,
arstebuklingaiatjaunintasveidas,ar
nematomasmistinisveidas?Arlozo
riusįmestasįšįlaikąiregzistuojatik
sėdėdamasužstalo,arvienumetusėdi
užstalo,gulikapeirdarnepaguldytas
įkapą?Atsakymonėra.
Yrakrikščioniškalegendaapielozo

rių–pirmąjįMarseliovyskupą.Tačiau
Jonoevangelijojerašoma:„Aukštieji
kunigaidabarnusprendėnužudyti
irlozorių,nesdaugybėžydųper jį
atsitraukėnuojųirįtikėjoJėzų“(12,
10–11).Tadlozoriusveikiausiaibuvo
užmėtytasakmenimisarbanukryžiuo
tas.„JoseserysMortairMarijavėl
vystojorankasirkojastaispačiais
apraišalaisirvėlpaguldo(veidasvėl
apvyniotasdrobule) į tąpatįkapą.
Tentamsu,angavėlužristatuopačiu
akmeniu,kurisbuvonustumtasprieš
keletąarkeliolikadienų.lozoriaus
kūnaspradedagestiantrąkartą.“
GazetaWyborczanuolatspausdina

istorikųstraipsniusirinterviuapie
socializmolaikųlenkijosvisuomenę
irjoskasdienybę.JerzioKochanowskio
interviukalbamaapiejuodąjąrinką
tometožmoniųgyvenime.visuotinio
deficitometaiskasdieniseiliniožmo
gausgyvenimaspraktiškainebuvo
įmanomas,neturintreikalųsumėsos,
benzinoarkojiniųirmarškiniųspeku
liantais.Įvisusplaninėsekonomikos
irsocialistinėsteisėskaprizusjuodoji
rinkareaguodavožaibiškaiirtuojau
patatkurdavotrūkstamųprekiųpa
siūlą.valdžiairekonominispogrindis
buvomirtinipriešaiišprigimties,tai
abipusiaisinteresaissusijępartneriai,
taitojepačiojerealybėjeveikiantys
konkurentai.Kochanowskioteigimu,
eksspekuliantųvaidmenskurian
tis kapitalizmui pokomunistinėje
lenkijojebūtadaugsvarbesnio,nei
privatizacijojedalyvavusioskomunis
tinėsnomenklatūros–juolabiaukad,
žlungantkomunizmui,dalistospačios
nomenklatūrosseniaibuvonemažai
investavusiųįjuodąjąrinką.
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1968m.,lenkųkomercinioturizmo
įkarštyje,milicijadidžiuodamaside
monstravokonfiskuotąspekulianto
užrašųknygutęsuįrašais:„Bukarešte
dupudilazareteligoninėjeparduoti
lietpalčiusiršukas.dalįlėjųiškeisti
įcigarečiųblokus,kadlaiveturėtume
kavai.likusiaslėjasvežtisįBeirutą,
tenduodapo5doleriusuž100lėjų.
Beirutekonfiskuojamoscigaretės,ne
keistineigatvėje,neiuoste.Prisipirkti
maudymosikostiumųpo1,5dolerio.
graikųvaliutayradrachma.1drach
malygi3zlotams.Korinteužpakelį
cigarečiųpakelisrazinų.fotojuostas
„Agfa“parduotipo12drachmų“.
Karometaisvienaspopuliariausių

būdųsaugotiišspekuliacijosgautas
pa ja mas bu vo leng vai pa sle pia mi, 
transportuojami,o,esantreikalui,ir
praryjamismulkūsbriliantai.istori
kotėvasbuvomatęs,kaipjuodosios
rinkos„ryklys“mokėjochirurguiuž
vaikooperaciją:„spekuliantaspylė
išbutelioplačiukakleliuįgydytojo
saująbriliantus.Pokuriolaikonustojo
piltiirpasižiūrėjogydytojuiįakis.Šis
linktelėjogalva:užteks;irėmėruoštis
operacijai“.`
Nemažaipublikacijųskirtaesplėt

rai.AnnaWollfPowęska(Tygodnik
Powszechny)netpradedanuogintaras
Beresnevičiauscitatos:„Kasmusten
mylės“iraptarinėjarytųeuropiečių
išskirtinumokompleksą.vertadė
mesiorašytojoJacekoBochenskioesė
(GazetaWyborcza).Kažkienosugal
votąlenkijosdabartinėsintegracijos
palyginimąsulenkijoskrikštuMieško
i laikaisautoriusatmetairverčiau
imasilietuvosikiunijųpavyzdžio–
jaususidūrusiossukrikščionybe ir
raštingastačiatikiųkultūra.Okas,jei
darMieškolaikaisbūtųorganizuotas
referendumas?„Būtųtriuškinančiai
pralaimėtas,irbūtumelikępagonys.
Mokėtidešimtinępopiežiamsirnegau
tijokiųtiesioginiųišmokųlaisviesiems
valstiečiams?AtsisakytiPiastųsuve
renumo?Būtisvetimųjųpakalikais?
galdarračiusrestruktūrizuotiirsuž
lugdyti?Nesulauksit,gausiairomos
irčekųapmokamiišdavikai!“
Blogiausia,anotBochenskio,kad

apieintegracijąkalbadaugiausiapo
litikai,kuriuoseteriolaikostokabūti
naiverčiaišnaudotibrangiasminutes
darirpriešininkamspabadyti.Kągali
šiojesituacijojedarytižurnalistas?Jis
turilaikrodį,privalopademonstruoti
savosugebėjimus,beto,yraparuošęs
chaotiškų,piktųklausimųrinkinį,
kurįturiperskaitytiikigalo.Jisyra
profesionalas, tad jammokamauž
šiuolaikiškąagresyviąžurnalistiką,
irjisneturipraleistiprogosparodyti
politikuskvailiai.„Kiekvienąpasisa
kymą,pavojingaiartėjantįpriekokų
norspozityvių išvadų,žurnalistas
turinutrauktidalykiškuklausimu.
Niekamnevalia leistisuformuluoti
argumentosulogiškapradžiairpa
baiga,vientiso,rišlaus,juolabiaura
mausargumentavimo–nervingumas
būtinasbesąlygiškai.Kiekvienasturi
karštligiškaiirnerišliai,springdamas
žodžiaispasakytisavotrissakinius,
rūsčiaistebintžurnalistui irtiksint
jolaikrodžiui.
Nervingumuprivaloužsikrėsti ir

žiūrovai,nesaistra–populiarumo
motina.Šie,kaipžinia,niekadanetu
rilaisvolaiko,nėminutės,norskaip
tiksėdiantsofos,įsmeigęatbukusius
žvilgsniusįtelevizorių.“
Taddažnasžiūrovasirtoliaujau

čiasistumiamasįeuropą,netnesitei
kiantargumentuoti.
Oeuropaglobaliųkonfliktųaki

vaizdojesuinteresuotamažintiat
stumątarp„centro“irpakraščių,kad
nereikėtųvėliaurūpintisskurdžiais
kaimynais.Tadturimeprogątiesiog
pragmatiškaiįsitrauktiįbendrąvers
lą,idanrtrastumesaupatogesnęvietą
pasaulyje.
vienasdidžiausiųiššūkiųšiojesitu

acijoje–santykiaisuJAv.Bochenskis
nesijaučiatikras,„arlenkijavisiškai
teisišiuoklausimu.Tačiaukaiame
rikiečiaiirjųsąjungininkaigreitaiir
sėkmingaibaigėoperacijąirake,kyla
klausimas,ar tikrailenkija,one,
pavyzdžiui,Prancūzijosprezidentas
praleidogerąprogąpatylėti?“
Kaieuroposšaliųvadovaifotogra

favosiAtėnųagorosirHefaistošven
tyklos fone, jaunosatėnietės jiems

įteikėalyvos,Atėnėsmedžio,šakeles.
„KadišmintiesdeivėAtėnėužgimtų
išdzeusogalvos,savolaikuHefaistui
tekotrinkteltidzeusuiįpakaušįkir
vukutaip,kadnepakenktųdieviškajai
sveikatai.Pagalvojau,kadHefaisto
kaimynystėužplėtrossignatarųnu
garų–gerapranašystėes“.
Patslaikaspastaboms,kąišsirink

čiaupaskaityti,jeibastyčiausipokurį
nors lenkųdidmiestį sušiokiomis
tokiomispinigųatsargomis(turistus
intelektualusįspėju–knygoslenki
jojeganabrangios).Tarpspaudoje
apžvelgiamųnaujųknygųdėmesį
patraukiatrejetasnesenoslenkijos
istorijosstudijų.varguarjospačios
patrauktųlietuvosskaitytoją,bet
užtatleidžiaeretiškaisavęsklausti,
kiekatrastumepanašiostematikos

knygųlietuvoshumanitariniųkny
gųrinkoje?
JerzioWąglewskio„Žurnalistai.iš

lenkijosliaudiesrespublikosisto
rijos“(Dziennikarze.ZhistoriiPRL., 
iskry,2003)pateikiaplačiąvisolai
kotarpiožurnalistųbendruomenės
panoramą.Knygojeprakalbinami
įvairiųkartų,įvairiųpažiūrųžurna
listai;nevienodajųsocialinėsituacija
irsantykissusistema.Tačiaukiek
vienasjųturisavą,laikosuformuotą

žurnaloPolitykaviršelis.2003m.
balandžio19d.

K u l T ūr a
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Paskutiniaisavivaldybiųrinkimai,
sujungusjuossuprezidentorinkimais,
vykobenetrimismėnesiaisanksčiau,
neiturėjovyktiįprastatvarka.dau
gelisbijojo,kadilgaiužsitęsęstarpu
valdissavivaldybėjesukelsnetvarką,
darkelismėnesiusformaliaivaldys
senosios tarybos, tačiau irnaujai
išrinktideputataisieks įvestisavo
tvarką.visdėltoniekasneprogno
zavo,kadnetvarkagaliužsitęstidar
ilgiau.Pertokįlaikągalimasusitarti
dėlkoalicijų,išsidalytipostusirnet
sukurtididžiausiasveiklosprogramas.
Paskutinėpastaba,matyt,yraper
nelygoptimistinė,nestuolietuvoje
niekasneužsiima.Tačiauirpadorioms
valdžiosdalybomslaikoneužteko.iki
šiolketuriossavivaldybės,tarpjųdu
išpenkiųdidžiausiųmiestų–vilnius

irŠiauliai,gyvenabemerų,nes jų
įgaliojimussustabdėteismas.
Taipirmastoksatvejisnuo1995m.,

kaibuvoreformuotasavivaldairmies
tųbeirajonųtarybasbuvopradėta
rinktipagalnaujusįstatymus.daug
kasgalisakyti,kadnestabilumosa
vivaldybėsevisadapakako,irrodyti
pirštu,pavyzdžiui,įKauną,kuriame
meraikeisdavosivosnekasmet.irbe
teismosprendimųKaunosavivaldybė
retaidirbonormaliai.TačiauKaunas
tikraibuvoišimtis.daugumojesavi
valdybiųnetiknuo1995m.,betirnuo
pat1990m.pasikeitėtikpodutris
merus.Būtentsavivaldybėsegalima
rastitikrųilgaamžiškumopolitikoje
rekordininkų.BirštonomerasAnta
nasserafimasZenkevičiusvadovauja
miestuibenenuo1966m.Kitigerai

Savivaldaarfeodalizmas?
AlfredAsKArčiAusKAs
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požiūrį į tai,kasyražurnalistika.
JerzioBralczyko „Apiedevinto ir
dešimtodešimtmečiolenkųpolitikos
kalbą“(Ojęzykupolskiejpolitykilat
osiemdziesiątychidziewięã dziesią
tych,Trio,2003),GazetaWyborcza 
knygųapžvalgininkoliudijimu,dar
irpuikiaiparašyta,tadtaippatįdomi
anaiptolnevienakademiniamskaity
tojui.sociologėHannaÚwidaZiemba
knygoje„Nutrauktasskrydis“(Urwa
ny lot,Wydawnictwoliterackie,2003)
analizuojapokariojaunimo,taigiir
savokartospatirtįirsituaciją,gau
siaicituojaautentiškusdokumentus,
interpretuojairsavopačiosišgyveni
musbeibiografiją.
visakita–verstinėliteratūra.len

kaikaip tik išleido skandalingąją
MartinoWalzerio„Kritikomirtį“(kai
kuriųapžvalgininkų liudijimu, tai

tiesioglabaigeraprozaišguntherio
grassoirHeinrichoBölliodraugijos),
garsiosiosčekųprieškariožurnalistės,
franzoKafkosbičiulėsMilenosJe
senskypublicistikosrinktinę„daugiau
neimespajėgiame.čekai,vokiečiai
iržydai“,taippatdarvienopuikaus
pasakotojo–čekųprozininkoJozefo
Škvoreckioapsakymųrinkinį„gegu
tėsistorijairkitiapsakymai“.
Tadmedžiagosapmąstymamsga

limerastidaugiauneipakankamai.
Tačiauišvisosinformacijos,aprašy
mų,pasakojimųirapmąstymųlenkų
spaudojelavinosbetkokiojeapžval
gojeįmanomastikatsitiktinisatspin
dys.Jeikamšioatspindžionepakaks,
siūlauužeitibentjauįwww.wyborcza.
pl ir įwww.tygodnik.com.plirsusi
darytisavonuomonę.visadageriau
susivoktipačiam.

žinomiilgaamžiai–Neringosmeras
Mikelisirignalinosmerasropė.dar
bene12savivaldybiųmerainepasikeitė
nuo1997m.liekatikpriminti,kadjei
šiųsavivaldybiųmeraiišsilaikysvisą
kadenciją,ojųverstiniekasneketina
irvarguargalėtų,jieišbussavopos
tuosebentpodešimtmetų.Nėranet
kaiplygintisuvyriausybėsvadovais,
kuriekartaiskeičias,irdažniaunei
Kaunomerai.ištiesų2002m.rinkimai
šįstabilumą,kurisšiektiekpanašus
netįstagnaciją,turėjoįtvirtintidar
labiau.iš60savivaldybiųnet43ose
daugiausiabalsųgavotospartijos,
kuriomsatstovavomerai,38merai
likosavopostuose.
užsitęsękonfliktaiturivienąatsitik

tinęformaliąpriežastį–Konstitucinio
Teismosprendimą,kurissujaukėjau
tarsinusistovėjusiastradicijas,kad
meraivadovaujairsavivaldybiųta
ryboms,iradministracijomsbeikadį
tarybasgalibūtirenkamiseimonariai
beiapskričiųvadovai.Įgyvendindamas
šįsprendimą,seimasnutarėneliūdinti
savonariųirleidojiemsdalyvautipir
majamenaujųsavivaldybiųposėdyje.
galbūtkurįnorsdeputatąišrinksmeru
irjisnutars,kadtainaudingiaunei
trintikėdęvisųkeikiamameseime.
vienasdeputatastaipirpadarė.ir
buvoišrinktasPanevėžiomeru.Prak
tiška.KonstitucinioTeismoįgaliojimai
lietuvoje taippatpraktiški–Kon
stitucijaiprieštaraujančiųįstatymų
galiojimassustabdomastikpoTeismo
sprendimo,ovisa,kasvykoikispren
dimo–teisėta.
Kartaispraktiškumasyragerai.

Juknegalimapaskelbti, kadnuo
1995m. savivaldybių sprendimai
buvoneteisėti(ojukdaugelyjebuvo
deputatų–seimonarių).Tačiaujei
kalbaeitųapieįstatymus,varžančius
žmogausteisesarsusijusiussunuo
savybe?Šiektiekneramu,kadaštuo
nismetusniekasneatkreipsdėmesio
arbatiesiogbylos laukssavoeilės.
Kaipirdabarlaukia,osavivaldybės
gyvenaberealiosvaldžios.Juolab
kadtaisydamasrinkimųįstatymą,
seimasleidosauketuriemsmetams
pratęstiteisinęnetvarkąirneįgyven
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dintiKonstitucinioTeismosprendimo
nettada,kaijisjauyrapaskelbtas.
Įstatymonuostata, jogžmogusturi
iškartapsispręsti,arbusseimo,ar
savivaldybėsdeputatas,priimtajau
dabar,tačiauįsigaliostikpoketverių
metų.iršiuometu,posavivaldybių
deputatųskundų,KonstitucinisTeis
masvėl sprendžia,ar taisydamas
nekonstitucinįįstatymąseimasvėl
nepažeidėKonstitucijos.
visosketuriosminėtosskundųteis

mamsistorijosšiektiekskirtingos,
tačiau turi labaipanašiųbruožų.
vilniuje,kaipvisi jauturbūt labai
geraižino,lenkųrinkimųakcijosat
stovai,beje,ištikrųjųėjęįrinkimus
sušūkiu„MesremiameArtūrąZuo
ką“, išpradžiųnetpasirašė
bendradarbiavimosusitarimą
su liberalais,bet rinkdami
merąbalsavoprieš jį.Zuo
košalininkaitadaapskundė
rinkimųrezultatus,nesjuose
dalyvavokeliseimonariai,
tarpjųireduardasŠablins
kas,kurisvėliautelevizijoje
gyrėsi,kadbejoplatiPaviržį
meruišrinkusikoalicijane
būtųsuformuota.
Kaunorajoneišankstolyg

irbuvosudarytosdviaiškios
koalicijos,tačiauvienasdau
gumosatstovas,kuriopavar
dė įviešumątaip ikišiol ir
neiškilo,balsavopriešmerą.
Kadangipo to šidauguma
likotikvienobalso,opozicija
nutarė,kadvertapabandyti
organizuotidarvienusmero
rinkimus.Pirmųjųrezultataiirgibuvo
apskųstidėlto,kadrinkimuosedaly
vavovienasseimonarys.
Kaišiadorysesocialdemokrataitaip

patnebuvoužtikrinti,kadjųsufor
muotojedaugumojenebusišdavikų,
ir, bent jauopozicijos tvirtinimu,
paprasčiausiaipatikrino,kaskaip
balsuoja.darpraktiškiau.Tiesa,šiek
tieknukrypstantįšalį,ištikroneaiš
ku,arreiktųdaugironizuoti.Partinė
drausmėnėralabaididelėyda,ištiesų
pagalsąrašusrenkamosetaryboseji
turėtųpadėtiužtikrintiatskaitomy

bępriešrinkėjus.Olietuvospolitikų
bėgiojimasišvienospartijosįkitądėl
visiškaikonjunktūriniųpriežasčiųda
rositiesiognepakenčiamas.geresnė
išeitisbūtųnebalsavimobiuletenių
tvirtinimas,odemokratiškesnės ir
kompetentingesnėspartijos.Tuotarpu
dabarnetvisiškaisusikompromitavęs
politikasgalinesunkiaisusirastivie
tąkitojepartijoje,svarbu,kadturėtų
norsšiektiekšalininkųirrimtųrėmė
jų.Panašiųpavyzdžiųsavivaldybėse
tikraidaug.
Šiauliuoserinkimųrezultataiturbūt

buvoapskųstiišprincipo,norsirten
merąišrinkopatsmažiausiasbūtinas
skaičiustarybosdeputatų.Šiauliuose
partijostiekkartųkeitėsavopozici

jas,kaddabar jausunkusuprasti,
kaskąapgavo.irnebereikalo.Mat
šiamemiestekairieji irdešiniejine
tikpasiskirstėpolygiai,bettarpjų
dar įsispraudėMindaugoMurzos
nacionaldemokratai,sukuriaisbend
radarbiauti irvieniems, irkitiems
nelabaismagu.Todėlgaliausiaikoa
licijąturėjosudarytisocialdemokratai
irkonservatoriai.
Taigisavivaldybių tarybųnariai

principingaiginademokratinespro
cedūras irKonstitucijosviršenybę.
galimapažymėti,kadtikKaišiado

rysepatyssavivaldybėsdeputatai
nesilaikėtokiųprocedūrų,tuotarpu
kitiskundaiatsiradodėlabejotinų
seimopriimtų įstatymųpataisų.
Tačiauvarguarprincipaisuvaidino
labaididelįvaidmenį,nesproblemos
kilo tik ten,kurmero rinkimuose
viską lėmėvienasarbakelibalsai.
seimonariaidalyvavorenkantmerus
irkaikuriosekitosesavivaldybėse,
tačiau josepralaimėjusiejinebuvo
labaipriekabūs.
varguargalimatikėti,kadmerų

rinkimų rezultatai buskitokie ir
minėtoseketuriose savivaldybėse,
net jei juosreikssurengti išnaujo.
seimonariussavivaldybiųtarybose
jaupakeitėjųpartijųkolegos,kurie

turėtųbalsuotilygiaitaippat.
visdarbesitęsiantysliberalų
rypavimai,kadkažkasskriau
džiajaunąmodernųvilniaus
merąZuoką,kelianevilties
jausmą.Zuokas labainemo
derniainemokapralaimėti
normaliuosedemokratiškuo
se rin ki muo se. Rin ki muo  se 
liberalųgautųbalsųskaičius
neleidžiakalbėtiapietai,kad
nepaisomavilniečiųnuomo
nės.Šiuosesavivaldybiųrin
ki muo se Vil niu je klau si mas 
„užZuoką ar priešZuoką“
buvolabaisvarbus.Tai,kad
73%rinkėjųnebalsavoužli
beralus,kalbajonenaudai.O
tai,kadlenkųrinkimųakcija
sulaužėsavopažadus,galės
įvertinti tik josrinkėjaiper
kitusrinkimus.

Aukosįvaizdiskartaispadedalie
tuvojepadarytigerąpolitinękarjerą.
TačiauZuokasnepanašusįneteisin
gaiskriaudžiamą.veikiauatvirkš
čiai.Pofarsuvirtusiobandymoantrą
kartąrinktimerąnesulaukusteismo
sprendimoirdalyvaujantvospusei
Tarybosnarių, jis labiaupanašus
į žmogų, visaisbūdaispasiryžusį
išsilaikyti valdžioje.Tuodaugiau
kenkdamasirsucentristaisbesijun
giantiemsliberalams,irkitiemssavo
koalicijospartneriamsvilniuje.
Nejučiakylamintis, kad šitaip
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artūrasZuokasprotestomitingerotušėsaikštėje.vilnius.
2003m.balandžio12d.Tomovyšniauskonuotr.
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Praėjusiųmetų spalį prezidentas
valdasAdamkuslankėsivokietijos
užsienioreikalųdraugijoje,kurskaitė
paskaitąapielietuvosateitįeuroat
lantinėjebendrijoje.Tačiau,kitaip
neguperankstesniuspasisakymus
šiatema,anąkartprezidentasbuvo
priverstasnetikkalbėtiapielietuvos
pažangą integracijoskelyje,bet ir
išsklaidytiauditorijosbūgštavimus,
jogšibendrijavismažiaupanėšėjaį
vienybėsirsantarvėsbastionąprieš
taravimųdraskomamepasaulyje.
Aišku,stovintužvakarųvalstybių
politinioklubodurų,visuometkyla
pagundažvelgti įnarystęNATOir
eskaipįlengvaisuderinamustiks
lus.Tačiaušiandien,kaimesviena
koja jauesameeuroatlantinėsben
drijosviduje,tampaakivaizdu,kad
vienteiginiaisapiesavoeuropietišką
tapatybęčianeapsiribosi.iškovojus
vakarųpripažinimą,atėjolaikaspri
siminti,joglietuvataippatturikas
dieniųporeikiųirilgalaikiųinteresų,

irieškotibūdųjiemspatenkinti.
PastaruojumetueuropairJungti

nėsvalstijosišgyvenatoligražunege
riausiątarpusaviosantykiųlaikotarpį,
irtaiakivaizdu.daugdaugiaunesu
tarimųkyladėlklausimo,kiekrimta
tvyrantiįtampa?robertasKaganas,
prestižinioCarnegie’otarptautinės
taikosfondovyriausiasisbendradar
bis,pateikiavienąįmanomąatsaky
mą.Jožymusisstraipsnis„galiair
silpnybė“prasidedažodžiais–„atėjo
laikasliautisapsimetinėti,jogeuro
piečiaiiramerikiečiaiturivienodąpo
žiūrįįpasaulįarnetgikadjiegyvena
tamepačiamepasaulyje“1. kaga nas 
aiškinaabipusAtlantokylančiusne
sutarimusperfilosofinęprizmę.Anot
jo,europagyvenapostmodernioje
utopijoje,kuriartėjaprieimmanue
lioKantoamžinosiostaikos idealo.
europiečiųpožiūrisyrarafinuotasir
subtilus–jiemstarptautinėpolitika
yranesibaigiantisprocesas,jieatlai
džiaižiūriįnesėkmesirpropaguoja

apieplyšiusirjųnaudą
ArTūrAsdudOiTis
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stengtisgalimatikdėlpinigų.Tačiau
šioshipotezėstoliauplėtotineverta.
YralabaidauggandųirapieZuoko,
irapiejopriešininkųinteresus,taip
patirapieTarybosnariamssiūlomas
didžiulespinigųsumasuž jųbalsą
permerorinkimus.Tačiau ikišiol
niekasrimtainesiėmė įrodyti,kad 
taitiesa.
Apskritaimažaikasdomisi,kąvei

kiairkurpinigusdedasavivaldybės.
O iš tikrųjųdaugelissavivaldybių,
ypačanksčiauminėtos„stabiliosios“,
tampapanašiosįdideliusūkius,tėvo
nijas,kuriosemeraiirkitigalingieji
darokąnori.Kadtaidažnaipatenkina
žmones,paaiškintiínatuosovietiniu
idealu,kadgeraspolitikas– tai iš
tikrotikgerasūkininkas.Ovaldžio
jeilgaiesantys,jeijiekartaistėviškai
pagloboja,turėtųbūtigeriūkininkai.
Blogiausia,kadtaitampaintegralia
politinėssistemosdalimi.
viktorasuspaskichas,turbūtpir

masissusikūręstokiątėvoniją,ren
giasitaisytiKonstituciją,kadvieti
niamsmagnatamsbūtųpaprasčiau
patektiįseimą.Beveikvisospartijos
taippatlipdokoalicijasišvilniaus,
norėdamosįgytikuodaugiauįtakos
arbabentneleistijosįgytiypačpavo
jingiemskonkurentams.Neveltui
irvilniaus savivaldybės likimas
sprendžiamasirseime,irvyriausy
bėje,irPrezidentūroje.Kaipatrodys
liberalai,jeivieną„bedarbį“jųpirmi
ninkąpakeiskitas„bedarbis“–taip
irneatsikovojęsmeropostoZuokas?
Nelabaisolidžiai.Oirsavivaldybių
„administraciniai resursai“, kaip
sakorusai,perrinkimustikraine
sutrukdys.
Taigidarvienaaplinkybė,dėlku

rios įsavivaldybesbuvoatkreiptas
toksdėmesys–trapuspolitiniųjėgų
balansaspošiųsavivaldosrinkimų.
Partijoms,kuriospradedarengtis
artėjantiemsseimorinkimams,dabar
tampasvarbūsvisiresursai.Merai,
ypačdidžiųjųmiestų, lengviaupa
tenka įžiniasklaidosakiratį,prieš
rinkimusgalipasistengtimestelėti
kokią„dovanėlę“rinkėjams.galtodėl
merųrinkimųintrigoseaktyviausiai

dalyvavo socialdemokratai, kurie
jaučiamažėjantsavopopuliarumą,
irliberaldemokratai,kuriemsžūtbūt
reikiaįsitvirtintiseimepoateinančių
rinkimų.Tačiauarnuotonorsviena
savivaldybėimsdirbtigeriau?
Šiuometubeveikvisospartijos

sutaria,kadreikiarengti tiesiogi
niusmerųrinkimus.irmatočiavos
nepanacėją–savivaldojenetvarka,
reikiakažkądaryti,oštaiyrajause
niaiparengtasprojektas,kurįreikia
tikpatvirtinti.Tačiaunetnedisku
tuojamaapietai,kaipsavivaldybės
funkcionuos,jeituopačiumetubus
išrinktasmerasirjampriešiškatary

ba.Jeimerasbusrenkamaspaprasta
balsųdauguma,toksvariantaslabai
tikėtinas,kaiprododabartiniaiįvy
kiaivilniuje.Tuotarpusavivaldy
biųasociacijapateikėKonstitucijos
pataisosprojektą,kuristurėtųgrą
žintisenusgeruslaikus,kuriebuvo
ikiKonstitucinioTeismosprendimų.
TiesiogKonstitucijojebūtųįrašyta,
kadmerasyravykdomojivaldžia,
betkartuvadovauja savivaldybės
tarybai.Netnebandomaįgyvendin
tivaldžiosatskyrimoprincipo,kuris
bentpotencialiai galėtųpadidinti
savivaldybiųveiklosskaidrumą ir
efektyvumą. 
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diplomatiniussprendimus,jiesuvokia
ekonominių,kultūriniųryšiųsvarbąir
tikitarptautinėsteisėsgalia.
TuotarpuJAvvisdargyvenahob

siškamepasaulyje.vašingtonasma
no,kadbejokarinėsgaliosirryžto
įsikištigyvenimasšiamepasaulyje
taptų„vienišas,varganas,bjaurus,
gyvuliškasirtrumpas“.Todėlameri
kiečiailabiaupasitikisavokarinėmis
pajėgomisneitarptautinėmissutar
timis, jiemieliaupastebitradicines
grėsmesneipostmoderniasnegandas
irdažnaiaptarinėjareikaluspriejuo
daibaltopasauliožemėlapio.Ten,kur
europiečiaimatonuolatinįvyksmąir
susipinančiųklausimųvirtinę,ame
rikiečiaiįžiūritikatskirasproblemas,
kuriasderėtųišspręstivienąkartąir
vi siems lai kams. ka ga no ir dau ge lio 
kitųpesimistųnuomone,prasilen
kiantyspožiūriaiįtarptautinępolitiką
ilgainiuižadanutolintieuropąnuo
Amerikos.Pasakjų,dabartiniainesu
tarimaieuroatlantinėjebendrijojeyra
neišimtis,kaipbandoteigtidaugelis
politikų,ovisiškainaujossusvetimė
jimoerospradžia.
Kaganomintysištikrųjųužčiuopia

dalįtiesos.NeveltuiJavierassolana,
dabartinisesBendrosiosužsienioir
saugumopolitikosatstovas,primygti
naisiūlėsavopavaldiniamsperskai
tytiminėtąstraipsnį.Jeiguišeisime
išBriuseliokoridoriųprietemos į
šurmuliuojančiaseuroposgatves,be
kitako,išgirsimenuoširdųpasipik
tinimąJAv įsivešėjusia „nežabota
ginklųkultūra“,išgąstįdėltenaugi
namųgenetiškaimodifikuotųaugalų
arnuoširdųsusirūpinimąamerikiečių
požiūriuįsocialinęapsaugą.labiau
apsiskaitęspraeivisgalbūtprimintų
irprekyboskarusdėl jautienosar
bananų.Tačiaudidžiausiaseuroatlan
tinėsbendruomenėsskilimoįrodymas
tariamaiyrapačiųJAvelgesystarp
tautinėjepolitikoje:taiamerikiečiai
atsisakoratifikuotitarptautinessu
tartis(pavyzdžiui,dėlsausumosminų

uždraudimoarkovossuvisuotiniu
klimatoatšilimu),taipradedakurti
kokiąnorsnacionalinępriešraketi
nėsgynybossistemą,tai įsiveržia į
suverenųiraką.iščiairneginčijama
išvada–vakaraiskyla!
Politikojepavadinimaidažnaiklai

dina.Tai,kadJAvneturiužsienio
reikalųministro,darnereiškia, jog
amerikiečiaineužsiimaužsieniopoli
tika.europojeyrapriešingai:tai,kad
turimebendrąužsienioirsaugumopo
litiką,darnereiškia,jogjiturikąnors
bendrasuužsieniopolitikaaratspindi
visųesnariųnuomonę.Netgipo50
integracijosmetųeuropaišliekalabai
skirtingųirsavitųvalstybiųbendrija.
Todėlteiginiaiapievieningąeuropos
požiūrįįJAvyratiekpatvertikiekba
ronoMiunhauzenopasakojimas,kaip
jisišvengėmirtiesužplaukųištraukęs
saveišpelkės.KasgiprivertėKaganą
patikėtitokiapasaka?Kandesniliežu
viaisako,kadtaibuvošlovėsilgesysir
iškalbingasleidėjas.
Kitavertus,JAvužsieniopolitika

semiasiidėjųirstiprybėsiškeliųskir
tingųmąstymotradicijų.JAvsenate
irKongresegalimerastiirtradicinio
realizmo,irizoliacionizmo,irWilsono
idealistinėspolitikossekėjų.visisu
tinka,kaddabartinėJAvpolitikayra
linkusiįvienašaliusveiksmusirkari
niussprendimus.visdėltodabartinis
viceprezidentasrichardasCheney,dar
būdamasBushovyresniojoadminist
racijoje,1991m.rugsėjįraginoprezi
dentąpaspartintissrssuskaldymą2 
irvestivienašalęužsieniopolitiką.Be
to,dabartinėsadministracijos„vana
gai“–donaldasrumsfeldas,P.Wolfo
witzas,J.r.Boltonasirkt.visuomet
garsėjosavogriežtomispažiūromis.
TodėldabartinėsJAvpolitikosištakų
reikėtųieškotipačiamegeorgeBusho
kabinete,onenevapakitusiameame
rikiečiųpožiūryjeįeuropą.
vienakregždė–darnepavasaris,

todėlkalbėtiapiekokybiškąJAvir
europossantykiųperversmąyraper

anksti.Pastarojometoįvykiaibyloja
neapiestrateginįsusvetimėjimąeu
roatlantinėsbendrijosgretose,oapie
aiškiauirdrąsiauišsakomusnesuta
rimustamtikraisklausimais.Bend
rosvertybės,glaudūsekonominiai
santykiaiirneretaipanašūspožiūriai
įkylančiasproblemasreiškia,kad
JAviresirtoliauliksartimiausios
partnerėstarptautinėjearenoje.ira
kokaruijudantįpabaigą,netJacqu
es’asChiracassuskubopareikšti,kad
„amerikiečiaiyramūsųsąjungininkai
irdraugai“3.visdėltonesutarimųbu
vo,yrairbus.Todėlšiandienlietuva
turiaiškiaiapsispręsti,kąjiparems
tada,kaiBriuselisirvašingtonasvėl
sukryžiuossavoietis.
Benepirmąkartąlietuvapateko

įtokiąsituaciją2002m.vasarą,kai
įsiplieskėskandalasdėlTarptautinio
baudžiamojoteismo(TBT).Norsvisi
aplinkuižinojo,jogJAvnepritariaidė
jaisuteiktišiamteismuiuniversalią
jurisdikciją,1998m.prezidentasBil
lasClintonaspasirašėromosstatutą,
įsteigiantįTBT.Bushoadministracija
pabandėišspręstisusidariusiąteisinę
raizgalynęprašydamarytųirCentri
nėseuroposšaliųsuteiktiamerikiečių
kariamsteisinįimunitetąnuoTBT.
ŠįkarteuroposTarybareagavone
delsdama–jiparaginobūsimaskan
didates„laikytispasirašytųsutarčių“
ir„nepasiduotiJAvspaudimui“.Apie
tai,kadlietuvabuvovisiškainepa
siruošusitokiaisituacijai,vaizdžiai
byloja faktas,kadpaskiripolitikai
irurMnetkeletąmėnesiųkartojo,
joglietuva„konsultuojasisupart
nerėmisNATOires“dėlgalutinio
spren di mo. 
Antrasis išbandymasbuvodaug

rimtesnis.Šįkartnesutarimaikilodėl
Bushopasiryžimojėganuverstisa
damąHuseiną.Norsdidysiseuropos
tandemas(kartusuBelgija)griežtai
pasisakėprieškarą,vilniausdešimtu
kaslabaiaiškiaiparėmėBushopusę.
Mažato,vilniausdešimtukošalys

1Kagan,r., „powerandWeakness“, in:
PolicyReview,2002,Nr.113,p.1.

2 Fitzgerald, F., „georgeBush and the

world“,in:TheNewYorkReviewofBooks,
2002,September26.
3ventrob, j.,„pomneniju jackaChiraca

transatlantičeskijesviazineprervany“,in:Le 
Fi ga ro,2003,april4.
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išplatinosavopareiškimądarvasario
pradžioje,kaidiplomatinėkampanija
buvotikprasidėjusi.Prancūzijosva
dovastokįelgesįpavadinoblogutonu
irnesusivaldęspridėjo,esąbūsimos
narės„praleidogerąprogąpatylėti“.
Tačiauneatrodo,kadChiracograsi
nimaibūtųkąnorsįbauginę.Netgi
priešingai,užsienioreikalųministras
Antanasvalionisvienameinterviu
taikliaipastebėjo:„mesnestojameį
sąjungą,kurmumssakoma,kądaryti
irkaipgalvoti“.
Kolkassunkupasakyti,arapsi

sprendimasdėlkaroirakesignalizuoja
apienaująlietuvosstrategiją,artėra
dar vie nas jaus min gas pa reiš ki mas. 
Tačiauaišku,kadartimiausiųporą
dešimtmečiųlietuvadaugįdomiau
leistųlaikąsuryžtingudėdesemu,nei
suišmintingudėdeProdžiu.Kaigyve
nikryžkelėjetarpvakarųirrytųeu
ropos,visuomettenkaieškotisstiprių
sąjungininkų.Pažvelgusįpastarųjų
50metųistorijąpaaiškėja,kadeuro
posvalstybėspaprastai imasiginti
demokratijąasamblėjoseirtarybose.
Ojeipažvelgsimeįšiandienesišlaidas
gynybai–esvisdarpriklausodistro
fikams.TuotarpuJAvturimoralinę
vizijąirjūrųlaivyną,kurieleidžiaap
gintivakarųvertybesnetikoponentų,
betirokupantųakivaizdoje.
stovintantesslenksčiotaippat

vertaprisiminti,kadnetgidemokra
tiškiausioseirlaisviausiosesąjungose
visuometesti lyderiai irdominuo
jančiosvalstybės.Ši išmintisypač
tinkaes,kur, atrodo,mažaikas

sugebaarnorisuvaldytiPrancūzijos,
vokietijosirBelgijospolitinįtriumvi
ratą.Tenkakonstatuoti,kadtokioje
situacijojetiesiausiaskeliasįlygybę
irbrolybęeinapervašingtoną.Chira
casmėgstakalbėtiapieeuropąkaip
apiedidelęvalstybiųšeimą,okas
galigeriausutvirtintibroliųirseserų
meilę,jeinetruputispavydo?Neseni
įvykiaivilniausmiestotarybojepa
rodė,jogpolitikojenetmažafrakcija
galilaimėtididelįprizą.svarbiausia
yrateisingai ir laikupasirinkti,su
kuodraugauti.
Pastaruojumetupastebiu,kadapie

tarptautinįprestižądrįsta svajoti
tikdidžiausiidealistaiartarpukario
prisiminimaisgyvenantysžmonės.
Mespernelygdažnaigirdime,kad
kainėraužkąpirktirunkelių,sva
jotiapieprestižąnepadoru.Tačiau
skeptikaipamiršta,kadtarptautinis
pripažinimasnenuperkamasužpi
nigus,oiškovojamasrodantryžtąir
prisiimantsavoatsakomybėsdalįuž
pasauliotvarkospalaikymą.ikišiol
mūsųkariai,esantysKosove,Bosnijo
jeHercogovinoje,Afganistaneirirake,
prisidėjopriebrandauslietuvosįvaiz
džioformavimonepalygintidaugiau
negubetkokioshumanistinėsrezo
liucijosardidžiadvasiaikomentarai.
deja,perpastaruosiusdešimtmetųes
pasižymėjobūtentšiaveikla,tuomet,
kaibendradarbiavimassuJAvsuteikė
progųirpraktikojeįrodytiatsidavimą
vakarietiškomsvertybėms.
visataipasakius,reikiaprisimintiir

kitąaforizmą–šachmatainėrapigus

sportas,ypačkaižaidiprievienostalo
sudidžiosiomisvalstybėmis.„Ameri
kietiškoji“rokiruotėtaippatturisavo
kainą.užtenkapasižvalgytipolietuvą
irpamatysime,kadšiandienrusija
yragerokaiarčiauneiprieš trejus
metus.BeRusskojeRadio dabar jau 
turimetelevizijos1Baltiskyjkanal; 
įkandinJukos įlietuvosenergetinį
sektoriųateinaGazprom; nau ja sis 
Sno rošeimininkasyraMaskvosKon
versbank.rusijataippataršiaigina
nevaržomojospiliečiųtranzitoteisę
irnetgiesdalyvavimasderybosene
visuometleidžiarastitinkamąkom
promisąsurytiniukaimynu.Jeigu
lietuvapasirinktųplėtotiglaudžius
santykiussueuropa,galbūt ilgai
niuibūtųįmanomasukurtiatsvarą
plintančiairusijos įtakai.Tačiau
eidamisuJAv,turėsimesusitaikyti
sufunkciniumūsų„pilkosioszonos“
padalijimu:politiškaiirstrategiškai
lietuvapriklausovakarams,beteko
nomiškairegioneviešpataujarusija.
Kitaiptariant,rusiškąbotagąkeičia
ru siš kas rub lis. 
Beamžinojorytųklausimoanksčiau

arvėliautenkaprisimintiirtai,kad
lietuvayramažavalstybė.Paprastai
mažosvalstybėskuriasavogerovęper
daugiašaliusforumus,taikiądiplomati
jąirteisiniussprendimus.Tokiaužsie
niopolitikaatnešamažiaurezultatų,
betdaugiaustabilumo.investuodami
savolaiką,resursusirdiplomatines
pastangasįartimųryšiųsuvašing
tonupalaikymą,lietuviailaimėtųne
palygintidaugiau.Tačiaukurdidelis

birželio 3 d. (antradienį) 18.10 val. „mažosios studijos“ pusvalandis 
„Kultūra ir religija“ skiriamas žurnalo „naujasis Židinys-aidai“ 
5 numerio pristatymui.
lr i programa
„dievo Žodis. 
Kasdieniai skaitymai“. 
Kasdien 5.45 (kartojama 20.45)
„Kultūra ir religija“.  
antradieniais 18.10
„Popiežius ir pasaulis“,  
„septintoji diena“.  
šeštadieniais 17.05–18.00

lr ii programoje nuo pirmadienio iki penktadienio 
14.05–15.00 klausykitės „mažosios studijos“ laidų:
i – „Popiežius ir pasaulis“, „septintoji diena“ 
(kartojimas)
ii – „Kultūra ir religija“, „Poetiniai skaitymai“ arba 
    „muzikos menas“ (kartojimas)
iii – „noriu tikėti“, „diskusijų klubas“
iv – „Poetiniai skaitymai“, „muzikos menas“
v – „noriu tikėti“, „diskusijų klubas“ (kartojimas)
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pelnas–tenirrizika.Todėljeiguvieną
dienąnetikėtaskataklizmaspakeistų
strateginiųjėgųsantykįpasaulyjear
baįBaltuosiusrūmusateitųprisiekę
izoliacionistai,lietuvataptųpažeidžia
mesnėiratviresnėpolitiniamspaudi
muiišsvetur.lietuviaisusiduriasu
paprastadilema–kasgeriau:stabilūs
irkuklūsdividendaiarrizikingiirpel
ningiverslosumanymai?ikišiolmūsų
nesugebėjimasapsispręstineretai
atvesdavoprierizikingųirtuopačiu
metumažaipelningųinvesticijų.Tad
tikėkimės,kadbentšįkartąnesupai
niosimedilemosragų.
Perpastaruosiustrylikametųlie

tuvosužsieniopolitikapasiekėlabai
įspūdingųrezultatų–tapomeNATO
nariais irgreit turėtume tapties
piliečiais,užmezgėmedraugiškus
santykiussukaimynais irpamažu
skinamėskelią į pasaulio rinkas.
Tačiaunesuklysiupasakęs,kadvisą

Karasbaigėsi,tačiaupasauliopabaigos
ekspertaivisnenorinutilti.ikišiolbu
vobauginamakraupiaiskaroveiksmų
padariniais,kuriųtokiumastunebuvo,
odabargeraširdžiuižiniasklaidosžmo
geliuirūpitariamaineteisingabūsimoji
pokariotvarka.visikalbairakotautos,
ypačvaikų,moterųirkitųbejėgiųvar
du,tarytumbūtųatėjęslaikasišnaujo
išradinėtiCa ri tas.

Ojukamerikiečiaiirbritaikątik
nuvertėžiaurųdiktatorių,kurisjau
kelisdešimtmečiuskėlėgrėsmę ir
savajai tautai, irdaugumaikaimy
ninių šalių, įskaitant izraelį.Bet
argi taisvarbužmonėms,kuriems
rūpi pasaulio taika.Panašu, kad
niekasnesivarginapamąstyti, jog
šiostaikosnebuvoįmanomaišsaugoti
taikdariškomispriemonėmis.Kitaip
nebūtų tokiųpolitikų susitikimų,
koksneseniaiįvykosanktPeterbur
ge,kurbuvotylomisakceptuojama
čečėnijoskatastrofairneatsakingai
kuriamialjansai,tarytumrapalone
būtųturėjęsmumsvisiemsžinomų
padarinių.Berapalonebūtųbuvę
Hitlerio–stalinopakto,obeHitle

pasistvėruspicassobalandį
riCHArdWAgNer

rICHarDWagNer (g.1952)–gimė
rumunijoje,dirbovokiečiųk.mokytoju,
žurnalistu,vokiečiųk. rašėpoeziją ir
prozą.užsitraukęsdraudimądirbti ir
skelbtisavokūrybą,1987m.emigravo
išrumunijos.gyvenaBerlyne.
Išvokiečiųk.vertėAntanasGailius.

v I S u O M e N Ė

šitą laikąlietuvaruošėdiplomati
niusnamųdarbus:mesnarpliojome
ištarpukarioužsilikusiusskaudulius,
bandėmeištaisytiapmaudžiasReal
politikpasekmesirsiekėmegrįžti į
laisvų,demokratiniųvalstybiųben
driją.Tuotarpušiandienatėjolaikas
pradėtisavarankiškąirįžvalgiądiplo
matiją.Šiosdiplomatijostikslasyra
sukurtisąlygaslietuvosklestėjimui
irjossėkmėdideledalimipriklauso
nuoto,kaipgreitaimesišmoksime
žaistipagalnerašytastarptautinės
politikostaisykles.Jukšiandienmes
visdarmatomeinstitucijas,norsrei
kėtųįžvelgtiužjųstovinčiasvalsty
bes;gilinamėsįtaisyklesirprincipus,
norsdaugsvarbiausuvoktitikslus,
kuriems jietarnauja;graudinamės
dėlprarastoskatiko,nors laimime
auksinį.Tikraiyraapiekąpamąstyti
besirengianttaptivisateisiaiseuroat
lantinėsbendrijosnariais.

rio–stalinopaktovokietijanebūtų
1939m.užpuolusilenkijos.
Tokiamžmoguikaipaš,patyru

siamŠaltąjįkarąirturėjusiamkęsti
padarinius, kuriuosXXa. sukėlė
didysistotalitariniųnacionalsocia
lizmoirstalinizmogalybiųpasikėsi
nimasįdemokratiją,naujojitaikos
isterija ir jos instrumentalizacija,
kurios griebiasi vidaus politikos
požiūriubankrotąpriėjusivyriau
sybė,yrašiurkštausneapdairumo
išraiška:pirmąkartąvokietijosfe
deracinėsrespublikosistorijojedalis
viešuomenėsdraugesuraudonųjųir
žaliųjųvyriausybeprivertėpasaulį
suabejotimūsųtvirtapriklausomy
bevakarams.Kodėl irkodėlkaip
tikdabar?

Kla jo jan tys įvaiz džiai

vienąpaskutiniųjų šeštadienių,
išėjęsišKurfiurstendamopožeminių
traukiniųstoties,pamačiauAtminimo
bažnyčiospusėntraukiančiąnedidelę
demonstraciją.Plakatuose,kuriuos
nešėsižmonės,galėjaiperskaityti:
„Šalinmedžiokles“, „Medžioklė su
varovais–stalingradasžvėrims“,
„Taikanedaloma.Nešaudykitnei į
žmones,neiįžvėris“,„Karuine,šalin
medžiokles“.
Šiojegyvūnųglobotojųdemonstra

cijoje itin įspūdingai įvienądaiktą
susijungėvislabiauisterijonpuolan
čiosvokiečiųviešuomenėsįvaizdžiai:
Antrasispasauliniskarasirirakas
kaippropagandinėsakcijosmotyvai,
ginantpavojujeatsidūrusiusgyvūnus.
Nuotolaiko,kaiprasidėjodebataiapie
orokarąirdiskusijosapiedeportaci
jas,vokiečiaivėleigebasuvoktisave
kaipaukas.Kaipaukaskaro,kurį
kariavosąjungininkai,pirmiausia–
amerikiečiai,pravardžiuotižodeliu
„Amis“.Šisšlykštusžodisšiandien
vėlgirdimas,kaiptikjaunimassako:
„Amis“.Akivaizdu,kaddaugvokiečių
laikosaveaukomispokariodiskusijų,
perkuriasbuvopaviešintapernelyg
daugvokiečiųnusikaltimų.Walseris
taitiksliaisuformulavo.esamapa
kankamaidaugvokiečių,kuriene
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pakenčia,kaiperdažnaikartojamas
žodis„Osvencimas“.
Taipnusiteikusiojeviešuomenėje,

karąsuterorizmulaikančiojestačiai
šio terorizmoskatinimu–kaikas

netmano,kadBinladenasyraame
rikiečių išradimas,–spontaniškai
išplitogeraširdžiųžmogelių,televizi
josįžymybiųirvisokiausiųatmainų
aktyvistųaljansas,otasspontaniš
kumasmumsjukgeraipažįstamas.
griebiamasinuopenktodešimtmečio
pabaigosžinomųtaikosklišių.Aršiaip
sukiokis,artaip:tųtaikosžygiųtėvas
yrastalinas.

Liu dytojas per prie var tą

vokiečių taikos sąjūdismėgsta
naudotiskritiškaisbalsaisišAmeri
kos.Taipjukvisadosbuvo.Taisena
gera1968m.tradicija.Anaislaikais
buvoJoanBaez irBobasdylanas,
dabaršigarbėtenkaMichaeliuiMo
ore’ui.Jofilmasirknygabuvoskirti
Amerikosvidausdebatams.Žiemą
domėjimasisfilmuBowlingForCo
lumbine,kuriame,vaizduojantdvi

ejųmokiniųsurengtas skerdynes,
nagrinėjamaamerikietiškojoginklų
fetišizmotema,Berlynebuvoneper
didžiausias.
Beje,vokietijojetokiofilmonėra,

norsnežiniakuokitubū
tųgalimaaiškintierfurto
moksleivioamoką.galpas
mus,vokietijoje,nėragin
klųfetišizmo,–norsginklą
turėtiirdraudžiama?Okaip
vertintimūsiškių šaulių
sąjungų lobizmą,kuriam
priešintisnedrįstajokspoli
tikas?Artainėratema?
Tiktuomet,kaivokietijos

viešuomenėjeėmėdominuo
tikaringasispacifizmas,kai
senstelėjędainųkūrėjaiat
radoBagdadovaikusirstai
gaatsidūrėvisosetelevizijos
pašnekesiųlaidose,publika
pulkaisplūstelėjopasižiū
rėtišiofilmo.Onaujausia
mada–stovėtipožeminio
traukiniovagone,laikantpo
pažastimknygą„Kvailibal
tiejižmonės“(StupidWhite
Men).Tiesa,nemačiaudar
nėvienojąskaitant,bettai
irnėrasvarbu,taitiknuo

statosdemonstravimas.
Moore’as turi įteisinti vokiečių

pacifizmą.Maždaug taip: žiūrėkit,
taipkalbaamerikietis,vadinasi,tai
teisybė,irneantiamerikietiška.Oir
patsfilmoautorius,irvisajotema
tikamūsųpacifistamsnė trupučio
nerūpi.
Paskutiniu laikunetneįmanoma

kąnorsapkaltintiantiamerikietiš
ku mu. Ir vie šuo se pa reiš ki muo se, ir 
privačiuosepašnekesiuosekiekvieną
syk,aršiaikritikuojant,pirmiausia
pareiškiama,girdi,kalbėtojasnėra
antiamerikietiškainusiteikęs.Atrodo
bemažtaip,tarytumnorimapadėti
amerikiečiams.Mes,vokiečiai,iršį
kartviskągeriauišmanome.Mūsų
pomėgismokytišįsyktaikingas ir,
kaipvisados,stačiaiberibis.Atrodo,
tarytumvermachtaskątikbūtųnusi
vilkęsuniformasirvietojjųpasistvė
ręsPicassobalandį.

Pa ci fiz mo ko mer cia li za ci ja

garsimergaičiųmuzikosgrupė,
retortoje išaugintasdaigelis, sėk
mingasmūsųpramogųpramonės,
kaipžinia, tolipralenkusiosmūsų
mokslą,klonas,–tojigrupė,ameri
kanizuotaikipatkojųpirštųgaliukų,
staigapasirodėsu„Karuine“(NoWar)
marškinėliais.Arvertastebėtis,kad
tapretendentėįdidįjįprizą,senait
Mehari,vienoje josrėmėjų leidinio
kolonėlėjepasiskubinopranešti,kadji
esantiprieškarą:„Absoliučiaiprieš“.
Perkonkursą,teisybė,taijainedavė
daugnaudos,josdainelė„ledoširdis“
buvotokiapatbekraujėkaipirdidžioji
daugumatenatliktųkūrinių.scenoje
gerotonoženklutapobejokiųišlygų
būtiprieškarąir,žinoma,prieškau
bojųBushą.
Menkasdevintodešimtmečiotaikos

sąjūdžiolygisdabarvėleiatgimė.vėl
nubudomiglotosbaimės.Anuomet
vokietijadargalėjobaimintis,kad
stiprėjantrytų irvakarųkonflik
tui,jigalitaptikaroveiksmųarena.
Betkasgidabarjaudinažmonesir
kasginė juos įgatves1991m.,per
Persijosįlankoskarą?Kodėlgiatgijo
pasipūtėliškasšūkis„Neliekitekraujo
dėlnaftos!“galmūsųautomobiliuose
naudojamasrapsųaliejus?užsitik
rinti resursusvokietija lygiai taip
patsuinteresuotakaipirJAv.Kažin
kuorengiasidoriejipacifistaivažiuoti
įkitąsavodemonstraciją?

Nau ja sis po pu liz mas

Pirmąkartąpacifizmoklausimu
vyriausybėsutariasusąjūdžiu.Paci
fistaityliapievokiečiųkaropramonės
eksportus,ovyriausybėtriumfuodama
skelbiakonekasvalandąatliekamų
apklausųrezultatus.Bemažniekur
negaliramiaipabūti,netapdamastų
kvailųapklausųauka:jūsužarprieš
karą?Tarytumtaibūtųsvarstytinas
klausimas!lygiai taippatprimi
tyviaigalėtumpaklausti: jūsužar
priešsadamonuvertimą?Betniekas
ne klau sia.
Žodis„taika“,deja,mažatepasako

protestasprieškarąIrake.Berlynas.2003m.
kovo30d.epaelTa
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apietikrąjąpadėtį.Taikaeuropoje
viešpatavo irtada,kaistalinas jos
rytinępusębuvopalaidojęsposavuoju
terororežimu.Naudodamasissusikur
tuojurepresijųaparatu,jissunaikino
daugiaužmonių,neijųžuvoperdi
džiumąkarų,apiekuriuosnuolatos
kalbama.Arrytųeuroposžmonėsir
sovietųsąjungosgyventojaitąbūklę
laikėtaika?Kažin.Okaipsadamas?
Tačiautoksklausimaspacifistamsne
kyla.Pacifistui–irtaiitinvokiškasjo
bruožas–rūpipatsprincipas.Taika,jo
nuomone,yraaukščiausiagėrybė,už
ją,girdi,irgireikiamokėti.Betkaiptada
laisvė?Aružjąnegalitektimokėti?
regimepasimetusiąvyriausybę,

neišmanančią, kaip susidoroti su
vokietijaiiškilusiomisproblemomis.
globėjiškasisvaldininkų,politikų
klasės irprofsąjungųsaugomųtar
nautojųkartelisblokuojabetkokias
permainas.valdžiaiškaužėjusikaip
niekados.Turimekanclerį,kurisšią
savovaldžiągebaginti, tačiaune
galipasakyti,kuojireiškiasi.ranką
jislabiausiaimėgstalaikytikelniųki
šenėje.Būgštauja,kadištrauktajipa
sirodytųesantituščia.Tokiajiiryra.
Šiskanclerispacifizmąatradokaip

paskutinępriemonęvaldžiaiišlaikyti.
Kaipžinia,taijampadėjorugsėjįlai
mėtirinkimus,oprasidėjusirakoka
rui,taikosmotyvastapopagrindiniu
jopolitikosinstrumentu.darniekados
vokietijojevyriausybėtaipnesinau
dojopacifizmu,norėdamanukreipti
dėmesįnuosavobejėgystės.Tačiau
taikają ištikskaipšaltasdušas.ir
vidauspolitikos,juolabiau–užsienio
politikospožiūriu.

Grį ži mas į ypa tin gą jį vo kie čių 
ke lią

ŠiandienBerlynepolitikatiesiog
neregėtumastudaroma,pasitelkiant
simbolius.Politika ir žiniasklaida
papildovienakitą,betkokį turinį
paversdamapopkultūrosfenomenais.
Netkancleriokritikagaliausiaiįgijo
videoklipopavidalą:„Mokesčiųdaina“
(Der Steu er song).

Turimekanclerį,kuris,Jungtinėms
Tautomsdarnėnepradėjussvarstyti
karoklausimo,pareiškė,kadkaro
nevaliagriebtisnetkaippaskutinės
priemonės.Tačiau tai jamdabar,
kalbantapiepokariotvarkąirake,
nekliudoreikalauti,kadJungtinės
Tautosįsikištų.ArvokietijayraJTO
narė,arJTOyralygirkokiavokietijos
ministerija,kuriągalikadapanorėjęs
čiapadidinti,čiasumažinti?
ŠiąakimirkąJungtinėmisTautomis

vadinamasfetišasvėlpabrangęs.gal
būt,kuriantšiąvokiškąpokariotvar
ką,kartubūtųgalimairJTOŽmogaus
teisiųkomisijaipavestiištirtisadamo
režimonusikaltimus.Jukšiaikomi
sijaikaiptikpirmininkaujažmogaus
teisesitingerbiantilibija.
Klausydamasiskancleriometinės

kalbos,kuriojejisirvėl,priešprabil
damasapievidauspolitiką,pateikė
užsienio,galnetreikėtųsakyti–pa
saulio,politikosįžangą,visklausiau
pats save: iškur toksperdėtas jo
pasitikėjimassavimi?schröderisaiš
kinaJungtinėmsvalstijoms,kątik
podideliųpastangųnugalėjusioms
sadamodiktatūrą,kaipturiatrodyti
pokariotvarkaišvaduotojeteritorijoje.
skambamaždaugtaip,lygBrazilija
1945m.būtųmėginusinurodinėti
sąjungininkams,kasturibūtidaroma
vokietijoje.
Jauilgokaiužvokietijosužsienio

politikosneįžvelgsi jokiųvokietijos
interesų.Niekadosnebusperdaug
kartoti:didžiausiaspokariolaikųpasie
kimasyraAdenaueriosuužsispyrimu
įgyvendintairjoįpėdiniųnuovisokio
atspalviopolitiniųtėkmiųpriešinimosi
gintairgerbtasąjungasuvakarais.
Šisąjungabuvoiryravienintelėga
rantija,kadvokiečiųvisuomenėišliks
demokratiška.Kasabejojasąjungasu
vakarais,neišvengiamaiatsiduriatoje
tarpinėjepadėtyje,kuriojevokietijos
imperijagyvavoeuroposcentre.Šian
dienšiuoklausimuaiškiospozicijoslai
kosivienavienintelėvokiečiųpolitikė,
AngelaMerkel,kuriątaipmėgstama
žemintiintelektualinėjeviešuomenėje.
savopožiūrįjiginairnuodaliessavo

pačiospartijos,norinčiosvaikytistų
pačiųapklausųrezultatųkaipirvy
riausybė.AngelaMerkelrizikuoja,kad
užsavarankiškąnuomonęjąnubaus
jospačiospartija.Partijomsneberūpi
jokievokietijosinteresai,josžinovien
rinkėjus.Aklaigarbinamascentropo
pu liz mas.
Tačiauašpageidaučiau,kadvokie

tijosvyriausybėrūpintųsivokietijos
interesais,onepratintųsižengtikoja
kojonsukolonijinePrancūzijosvals
tybe,bentjauišdaliesatsakingauž
daugelįnesutarimųArtimuosiuose
rytuose,irsuįtartinaPutinorusija,
kartupasipūtėliškaikeldamasave
aukščiauužeuroposkaimynus,pir
miausia–užrytųeuroposgyventojus.
irPrancūzija,irrusija,laikydamosi
tokiospozicijos,rūpinasisavaisinte
resaisregione,jostęsiasenasrungtynes
suJAvirdidžiąjaBritanija.
sanglaudasurusijavisadosvedė

įnesutarimussurytųeuroposšali
mis,todėlnesutarimaisurytųeu
roposšalimisvisadosbuvovokiečių
puikybėsirdvilypėspolitikosdalis.
vokiečiųpacifizmasginataikąkitų
sąskaita.Šiamprincipuikartaisauko
jamirytųeuropos,kartais–izraelio
gyventojai.
Mūsiškisužsienioreikalųministras

dėstomokslingastezesapiepasaulio
tvarką,lygjisbūtųkokionorsuniver
sitetogarbėsprofesorius.Jissakosi
esąsprieškarą.Betužkąjis?sakosi,
girdi,užkooperaciją.Aružkoopera
cijąsubetkuo?esamadiktatorių,su
kuriaiskooperuotineįmanoma.Kiek
laikoinspektoriaidarturėjobastytis
poirakodykumasirraustisvadina
muosiuoseprezidentorūmuose,kol
amerikiečiamsirbritamstekofinan
suotibūtinusgrėsmėskulisus?
Balkanuosefischeristaigaliausiai

suprato irvargaisnegalais įstengė
viskąišaiškintisavovisaisatžvilgiais
žaliemsšalininkams.Tačiaukol jis
taisuvokė,pirma6000Bosnijosvyrų
gavosudėtigalvassrebrenicoje.Klau
siupatssavęs,kasdarturinutikti,
kadpacifistinėssekmadieniokalbos
pagaliaubaigtųsi?
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Kurbaigiasiintegruotojieuropa?
Atsakymotoliieškotinereikia.Psi

chologiškainedaugkasvakarųeu
ropiečiaisartikraisiaiseuropiečiais
laikokalmukusarkomius,netgimol
davusirukrainus.integruotąeuropą
galimaįsivaizduotinetbeBulgarijos
irrumunijos,netbešiandienėslie
tuvos,tačiauniekasneišdrįstųkalbėti
apievienątikrąirvieningąeuropą,
jeigujojenebūtųlenkijos.
Briuselyješiandiensupranta,kad

pats laikas ir tenpradėtimokytis
lenkųkalbos,kaipkadaisestropiai
pradėtamokytis ispaniškai.lenkų
kalboskursaiištiesųtampapopulia
rūs,vykstanuožmiužkulisinėkova
dėlto,kuriaspolitinesgrupespapildys
parlamentaraiišdidžiausiosbesijun
giančiosšalies.
Tačiaulenkijayra irvienapro

blemiškiausių vieningoseuropos
valstybių.derybossulenkijavyko
sunkiauneisukitomiskandidatėmis.
Šalisdidelė,josekonomikaįvairiapusė
irkartugriozdiška, trūkumaimil
žiniški–techniškaitaisunkiausiai
sutvarkomaeskandidatė.sąjunga
galidrąsiaiabsorbuotibetkurią iš
devyniųlikusiųjų,tačiaulenkija–
pirmastokiodydžio„kąsnis“europai
nuoispanijosintegravimolaikų.Šalia
ispanijosbuvonedidelėPortugalija.
Šalialenkijos–netdevyniosšalys.
lenkijapastaraisiaisšimtmečiais

buvosvarbuseuroposgeopolitinis
klausimas.Jonegalėjoignoruotijokia
politinėfilosofijairideologija.Būtent
lenkija istoriškaivisiemsbuvo ta
šalis,užkuriosprasidedarytai.Ne
visiškaipreciziškaiten,betkažkur…
užlenkijos.Tiksliau–užbuvusios
Žečpospolitos.MūsiškėAbiejųTautų
respublikaveikdusupusešimtmečio

lenkija:geopolitinisvirsmas

EgI dI JuS VA REI kIS

gynė įsivaizduojamuosiusvakarus
– trukdėrusijai tapti „normalia“
europosvalstybe.vėliaupati tapo
rusijosauka.lietuvašiamekonteks
tegalnetsvarbesnė,tačiaueuropos
ribųsergėtojoslaurusvisdarskina
lenkai (nebemūsųkaltės).Tai jie
europosnepakeičiamieji.galima
kalbėtiapietai,kadkiekvienašalis
ruošiasiintegracijaiatskirai,tačiau
kollenkijanebusintegruota,galima
sakyti,kadgeopolitinisvirsmaskon
tinenteneįvyko.Politiškailenkijos,…
na,irlietuvosintegracijarodo,kad
darniekadavakarųeuropaneturėjo
tokiųambicingųgeopolitiniųplanų,
vakarųeuroposribosnesiekėtaiptoli
irtaipdrąsiai.irvisataipraslinkus
vosgeramdešimtmečiuinuoŠaltojo
ka ro pa bai gos.
Tapdamarytineesvalstybe,len

kijalygirsusigrąžinaXvii–Xviiia.
europospakraščiostatusą,statusą
valstybės, saugančios išorineses
sienas.išorinėssienoslenkijaiteks
netaipjaumažai–net1200km.ir
tainešiaipsau,osienasuukraina,
Baltarusijairrusija–pačiomisekono
miškaiirpolitiškaipavojingiausiomis
eskaimynėmis.
Naujageležinėuždanga?lenkai,

beje,mano,kadbentjauišdaliestaip,
irsumalonumutokiąuždangąjiesta
tytų,kadirkiektaikainuotų.Na,ojei
ES dar ir mo ka pi ni gus, su ku ria dar bo 
vietųkeliolikaitūkstančiųžmonių,
kodėlginepastačiussienosten,kur
josnepavykopastatyti
prieškelisšimtmečius?
išorinėsienaišekono
minėsproblemosgali
virstistrateginėssvar
bosobjektu.
Beje,panašiaikaikas

mąstoirlietuvoje.lenkijojekaipir
lietuvojereikėsvizųrusijosirvisos
Nvspiliečiams.lenkijojepotobus
galimasunostalgijakalbėtiapietai,
kadkažkurlikoBaltarusijairukraina
–taromantiškojiužmirštojieuropa...
Bettikpoto,kaisienabus,nesšian
dienukrainosirBaltarusijosbijomasi
labiauneinorėtųsi.statistikasako,
kad2000m.lenkijąaplankėbeveik
po6milijonusbaltarusiųirukrainų,
beveiktrysmilijonairusijosrusųir
dar4,5milijonostatistiniųKaraliau
čiaussritiesgyventojų.galimabūtų
konstatuoti,kadkaimyninėješalyje
apsilankėdaugiauneipusė luka
šenkiškosBaltarusijosgyventojų,o
vosmilijonąturinčiosKaraliaučiaus
sritiesgyventojaipermetusvyko į
lenkijąnetdaugiaukaippoketuris
kartus.suprantama,kadtainegeros,
oveikiaublogaiorganizuotoskaimy
nystėssantykiai.smulkūspasienio
prekeiviai,vadinamosiosskruzdėlės,
savoprekesnešantysantpečių,su
darosvarbiausią„keliautojų“masę.
Jiems–„skruzdėliukams“–tai iš
likimoklausimas,būsimojiintegruota
europa–geronežadantiperspektyva.
es„skruzdėlinio“biznionereikia,esan
čiųužišorinėssąjungossienosšalių
vyriausybėmspasieniogyventojųgerovė
neitinsvarbi.Ateitiesprognozėviena
reikšmė–tie,kasliko„užribos“,tie,
kasatsilikonuointegracijostraukinio,
ateityjeatsiliksdarlabiau.
lietuvajauneatrodolenkijaiprob

lema,norsdarvisainese
niaiirjibuvoskaičiuojama
prierytųkaimynių.vadi
nasi,žingsniaiįpriekįlie
tuviamsgeriirpozityvūs.
lietuviaivėlsavi,mylimi
netikromantiškai,betir
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sugrįŽimai į euroPą

politiškai.lenkijatolynįpriekįskai
čiuojasavo„svorį“europosinstituci
jose,tikėdamasi,kadlietuviaišįsvorį
tikpadidins...irpasibaigsXXa.nesu
sipratimai,priekaištaivienųkitiems
irbendrasovietinėvergija.
sovietinėvalstybėprisibijojolenki

jos.Šiandienjaudrąsiaisakoma,jog
taibuvomažiausiaipatikimagrandis
sovietinėjesistemoje.lenkijapriešino
sikomunizmuipačiuneparankiausiu
Maskvaibūdu–proletariatojudėjimu.
1956,1970,1980metaislenkijos
darbininkaibuvožiniasklaidosdė
mesiocentre.Kiekmažesnėskrizės
sovietinęsistemąpagąsdino1968,
1976m.,kartudrąsinomanančius,
kadMaskvosrankanevisagalė.Žodis
„solidarumas“buvovienunemalo
niausiųMaskvosdiktatoriamsirlabai
mielaslenkams,toksmielas,kadvisos
profsąjungos–nuolaivųstatytojųiki
individualiųūkininkų–norėjošįžo
dįįtrauktiįsavopavadinimus.Mitai
apieklasiųkovąirklasiųinteresus
čiasubliūško.Nemitasbuvolaisvo
žmogauskovapriešsistemą.
daugiaukaipdvidešimtmetųski

riamusnuotosdienos,kuriženklino
sistemospabaigospradžią.1981m.
gruodžio13d.generolasWojciechas
Jaruzelskispaskelbėšalyjekaropa
dėtį.Tuometdaugiaukaip10000
„solidarumo“aktyvistųbuvo inter
nuotaiki1983m.,suspenduotalaisva
spaudairnepriklausomosorganizaci
jos.irkasgitaibuvo–nevykusige
neroliškaavantiūrapriešsavotautą,
„rūmųperversmas“arbandymassava
lenkiškakaropadėtimapsisaugoti
nuosovietinėskaropadėties,t.y.pa
triotiškasaktas?Ardvidešimtmetų
senumoįvykiai–jauistorija,palikta
mokslininkams?
Pernaiatliktiviešosiosnuomonės

tyrimaiparodė,kadšiandienlenkaila
bainevienareikšmiškaivertinaanuo
metiniusįvykiusirjųorganizatorius.
Apiepusėrespondentųmano,kadkaro
padėtiesįvedimastadabuvo…visai
pateisinamas,irtikkaspenktasgalvo
japriešingai.Tųlaikųdidvyriai,tokie
kaiplechasWaùęsa,šiandienlaikomi

labiaususikompromitavusiaisnei
ge ne ro las Jaru zels kis, o šian die niai 
politikai–nemoralesniaisužanuo
metiniuspartijosfunkcionierius.Kai
kasliūdnaijuokauja,kadvienintelis
karopadėtiespasiekimasbuvo…gims
tamumopadidėjimaspraėjusmetams
poįsimintinosgruodžio13d.Tuomet
gimėapie700000kūdikių–dvigubai
daugiau,neipermetusgimstašian
dien.Kitavertus,nedarbastarptada
gimusiųjaunuoliųsiekia40%.Artoks
jaunimasbalsuosužeuropąarprieš
ją,užsavotėvųdemokratųidealus
arpriešjuos?
lenkijospolitinisspektras–pati

tinkamiausiamedžiagapokomunisti
niųvisuomeniųstudijoms.Kairiosios
partijos–stabiliosir„nemirtingos“,
dešinio sios – per kiek vie nus rin ki mus 
viskitos.
Priešdešimtmetįvaldžiągavusi

demokratinėskairėssąjungašian
dienbeveikvienvaldė, opolitinis
chameleonas–lenkijosvalstiečių
sąjunga–įvairiaispavidalaisišgyve
noirsovietmetį,irdemokratizaciją.
AleksandrasKwaúniewskislaimėjo
antrąjąprezidentinękadenciją jau
perpirmąjįrinkimųturąlygdarkartą
įrodydamas,kad„solidarumo“idealai
mažųmažiausiaineamžini.
Šiandieniaidešinieji, tiesa, taip

pat seniai žinomipolitikai,nauja
kartalenkijojekaipirlietuvojedar
neatsirado.Šiandienrimčiausiame
dešiniųjų susivienijime–Piliečių
platformoje–dirbabuvę„solidarumo“
aktyvistai,ovėliauirjo–jaukaippar
tijos–duobkasiai.Žymiausiastarpjų
–AndrzejusOlechowskis–didžiuojasi,
kadperprezidentorinkimusbuvonet
antras...Tačiau,žinantrezultatus,
tenkakonstatuoti,kadjam–antra
jam– labaitoli ikiKwaúniewskiui
rodomosparamos.dešiniejikritikuoja
valdančiuosius, tačiaukritikapas
tariesiemsnebaisi– jėgoslabai jau
nelygios–kairiųjųkoalicijadaugiau
nukenčianuoskandalųpartijosviduje
neinuoopozicijos.skandalųnestinga,
paskutinis jųsąraše–vadinamasis
„rywingeitas“,nevaduotaskyšisdėl

kaikamnaudingųpataisųžiniasklai
dos įstatyme.skandalocentrepats
premjerasleszekasMilleris,tačiau,
kaipsakojošalininkai,Milleriuiskan
dalai„nelimpa“.
Tačiaunestiprūskairiejiirsilpni

dešiniejineraminalenkijospolitinio
gyvenimostebėtojus.Pastaraisiais
metaisšalyjesėkmingiausiąpolitiką
daropopulistai irpolitiniaispeku
liantai,rodantys,kadnėvienatradici
nėpolitinėideologijanėrapopulizmui
atspari.
vienastokiųpolitikų–Andrzejus

lepperis, sugebėjęskeliųblokado
misirvalstiečiųmaištaissusikrauti
reikšmingąpolitinįkapitalą–net53
vietasiš460lenkijosseime.Antieu
ropiečiuilepperiuitekoatiduotinet
seimovicemaršalopostą,kuriamejis,
tiesa,išsilaikėneilgai:buvopašalin
tasišpareigųviešaiišplūdęsužsie
nioreikalųministrąWùodzimierzą
Cimoszewiczių,apkaltinęsdartris
ministruskyšininkavimuirryšiais
sumafija.darvienakeistapartija–
lenkijosšeimųsąjunga–išaugokata
likiškosradijostoties„radioMaryja“
prieglobstyje.Populiarivisoješalyje
stotistaposvarbiausiuantieuropie
tiškuruporu.Politikavimoprisidengus
tikėjimuirnevaginamutautiškumu
sutramdytinegalinetšaliesvysku
pai–„radioMaryja“savivaliaujair
agituojabalsuotiprieš.Netir„pado
riadešiniąja“save laikantipartija
Teisėirteisingumasžinomųpolitikų
broliųdvyniųKaczyñskiųasmenyje
nevengiaspekuliatyviosretorikos.
irvisataivykstareferendumuidėl
narystėsesartėjant.lenkijospoli
tikoskomentuotojaikalbapanašiai
kaipirjųkolegoslietuvoje.Nuėjus
sunkųderybų irpasirengimokelią
Briuselyje,galimasukluptiantsavo
kiemo„šiukšlių“.
Balsuojantdėlpritarimonarystei

europosParlamente,lenkijagavo
kiekmažiaubalsųneikitoskandida
tės.Taineatsitiktinisdalykas–taine
toksjaudidelisnorasmatytilenkiją
sujosproblemomis.Tačiaukaipbus
europa...belenkijos? 
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AdelėDirsytė:gyvenimasirdarbai, 
sud. ir par. Min dau gas Bloz ne lis, 
vilnius:lietuviųkatalikųmokslo
akademija,2003,573p.,400egz.

Jeikasnorirastiatsakymą,kasyra
tikrakrikščionė,kasyrakatalikėin
teligentė,katalikėmokytoja,taigali
sužinoti,perskaitęsAdelėsdirsytės
biografiją irdarbųaprašymą.Kąji
ypatingonuveikė?Tarytumnieko:
užaugokatalikiškoješeimoje,buvo
aktyviateitininkė, vienapirmųjų
lietuvojeparašėdiplominįdarbą
apiegertrūdoslefortepinękūrybą,
ištremtasibireparašėjąišgarsinusią
maldaknygę.Betdarsvarbiau,kadjos
gyvenimasliudijatylųdievomalonės
veikimą:didžiusartimomeilėsdarbus,
kitųpratinimąprieaktyvausreliginio
gyvenimo,kenčiančio ir ištvėrusio
žmogausdalią. 

GediminasMikelaitis

Jo ny nas, An ta nas A., Lapkričio
atkrytis,vilnius:Tytoalba,2003,66p.

skoningai išleistaeilėraščiųkny
gelė,kuriąpersmelkiakaligrafiškų,
rytietiškasminiatiūrasprimenančių
rudensiržiemospeizažųšviesa,lede
įšalęsaulėsspinduliai,poezijosekra
neatsispindintyssužvarbęneseniai
lankytųmiestųšešėliai,susvetimėję,
neryškūskasdienybėskeleiviųveidai,
pilninerūpestingonuobodulio.skaity
tinapatogiaiįsitaisiuspriespragsinčio
židinio,norssavaipįdomiirpavasariop,
kaiprabundajausmai iržaismingą
ironijąnustelbiatyrassentimentalu
mas–gerospoezijosegzaminąnevien
jautriųgimnazisčiųteismeišlaikonet
eilėraščiai,savopavadinimaissignali
zuojantysapiebanalybėspavojų:„Pyra
gaičiaisumeile“,„Žydėjimasvyšnios“:
„irneteilėraščiaikaipkremas/kurį
laižytimalonumas“.Tikradovanapo
ezi jos sma gu riams. 

ManfredasŽvirgždas

Jo Šven te ny bė Da lai La ma,  Dva
sinėpraktika:prasmingogyvenimo
kelias,išanglųk.vertėAlgirdasKu
gevičius,Kaunas:r.Anankosleidykla,
2003,204p.

stilingaiparašytosknygosmintys
dvelkiaramybekaipveidrodiniaišven
toNamcoežeroTibetoaukštikalnėse
vandenys,okartuminimalistiškai
šaltoskaipdidingos,betnegyvosjo
pakrantės.Taiiliuziniosubjektome
dituojamostuštu mospotyriopraktika,
vakariečiamspateiktatarsidvasinė 
praktikaasmens,neigiančio savo
patieskaip substanciškodvasinio 
subjektorealumą.NorsJoŠvente
nybėspamokymaivarguarsuteiks
pozityviųdvasinių jėgųgyventi ir
kurti(Namcoežerovandenyssūrūs,
jieneteikiagyvybės),visdėltokai
kuriosįžvalgosatvėsinsaktyvausva
karietiškonihilizmoįkarštįbeipatosą
(anotdalailamos,nihilistaipomir
tiesatgimstaslogioseirnelaimingose
sferose).Knygąvertėtųperskaitytine
tikstudijuojantiemsTibetokultūrą
beidvasinesbudizmopraktikas,bet
irvisiemsNiekiosūnums.

NaglisKardelis

Laz dy nas, Gin ta ras, Vokiečių
Bildungsromanas:Teorinisaspektas, 
Šiauliai:Šiauliųuniversitetoleidykla,
2002,175p.,200egz.

Knygojenagrinėjamasprozosžan
ras,giliausiasšaknis įleidęsvokie
čiųliteratūroje.daugiausiadėmesio
skiriamaXviii–XiXa.sandūrai,kai
atsirandaklasikiniaišiožanropavyz
džiai(goethe’s„WilhelmoMeisterio“
romanai).studijaapskritaiinforma
tyvi,norsanalizėkartaispernelyg
„dvasinga“,perfrazuojantautorių,
„saugiaipaslepiantiBildungoesmę
nuoneįšventintųjų“.Nepaliestaslieka
žanroaktualumoklausimas:baigia
mašiuopožiūriugerokainuvalkioto
„stiklokaroliukųžaidimo“interpre

tacija.Abejoniųkeliairmakaroniški
terminai–happyendingas,Bildung
sidėjairkertinisstudijosžodis–Bil
dungs ro ma nas.

LaurynasKatkus

Ma čiu lis, Al gi man tas, Brydėsper
rūką:eilėraščiai,nuotraukosiliustra
cijomsautoriaus,vilnius:uAB„Astos
dizainas“,2003,142p.,500egz.

Prabangus leidinys,pirmoji au
toriauspoezijosknyga, išleista jo
70mečioproga.Kaiprašomaanota
cijoje, joje„BuitiskartusuBūtimi“.
Autorius„Curriculumvitae“prisipa
žįsta:„gyvenimasmano,kaipirkitų
bendraamžių,buvosudėtingas[...].
Bandžiausavoateitįsietisuaviaci
ja–netikau,suinžinerija–atstūmė,
suteatru–nepavyko.susidraugavau
sukinuirfotografija[...].savogyve
nimąsusiejausuAudra“.

Vin cen tas Gi nius

Marcinkevičius, Aídrius;Kaub
ryssaulius,LietuvosStačiatikiųBaž
nyčia1918–1939,vilnius:vaga,2003,
278p.

geranuobodiknyga.informatyvus
tyrimasnuodugniaipristatantisvienos
konfesijosbūklęprieškariolietuvoje.
deja,stačiatikiųsavimonėaptariama
daugiausiapersantykįsukatalikiška
aplinka,nebandantužgriebtividinio
bendruomenėsirindividogyvenimo.
Tačiautokiaknygaberodyklių(užtat
suvilniausuniversitetogrifu)–šiais
laikais jau skanda linga.

VytautasAlišauskas

Mo tu zas, Al fon sas, LietuvosKal
varijųKryžiauskeliųistorija,apei
giniaipapročiaiirmuzika,Kaunas:
vytautodidžiojouniversitetoleidykla,
2003,293p.

išpirmožvilgsnioknygaprimena
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Aptariamasknygasparūpina„Akademinėknyga“(Universitetog.4,Vilnius)

vadovėlį,skirtąkrikščioniškosetnolo
gijosiretnomuzikologijosstudentams:
kruopščiaisudarytoslentelėssuKry
žiauskeliųpamaldumotipais,giesmių
chronologinėanalizė,apeigųpapročiai
irt.t.visdėltošiaiškiakalbaparašy
taknygasuteikiadaugžiniųapieKry
žiauskeliųistorijąnuoJeruzalės,per
visąvakarųeuropąikišiuolaikinės
lietuvos.slopstantšiaipamaldumo
formai, jojemedžiagosneabejotinai
atrastųtikybosmokytojai,katechetai
irtie,kasnorėtųsujasusipažinti.Tik
keistapaskutinėknygoseilutė,kad
„lietuvoskalvarijųKryžiauskeliai,
jųapeiginiaipapročiaibeimuzikair
šiandientebėrakatalikiškosioseu
roposšiaurėsrytųreliginėskultūros
siena, saugantinuostačiatikybės,
protestantizmoirislamo“.

JūratėKuodytė

Rybaùko, Alicja, Eilėraščiai/
Wiersze, iš lenkųk. vertėvladas
Braziūnas,vilnius:lietuvosrašytojų
sąjungosleidykla,2003,288p.

dvikalbėpoezijosrinktinė,kurioje
atsispindi iškartos įkartąperduo
damavilniausvizija,paliudytaauto
rėsįkyriainedemonstruojama,tačiau
neslepiamapriklausomybėlenkiškajai
lietuvosliteratūrai.lenkųpoezijos
tradicija išreikštanepretenzingu,
kaskartvislabiautrūkinėjančiųeilu
čiųverlibrupoetizuojantkasdienybės
smulkmenas(taippatžaviai,kaiptai
daroszymborska).Autorėsuvokia
esantiparibiožmogus, jainesveti
mosdvejonės,kurionpusėnženg
ti: „lenkųkalbasklidinašlamesių,
/pilnašnypštimo– lietuvių. /lyg
gyvatėantlapųsausų–/dviostijos
manant liežuvio“.Poezijostekstus
pratęsiaknygospabaigojepateiktas
„Technologinisromanas“,užsimezgęs
tarpautorėsirvertėjo:galskelbiami 
susirašinėjimopavyzdžiaipraturtins
plintančiąkūrybosrūšį–elektronin
iuslaiškus?

ManfredasŽvirgždas

Seewald, Peter, Vienuoliųgyveni
momokykla:apmąstymaiapiemūsų
šiokiadienius,išvokiečiųk.vertėTere
sėlėdanguolėŠniūrevičienė,vilnius:
Katalikųpasaulis,2003,252p.

vienuoliškodvasingumoinjekcija
eiliniamkrikščioniuisklandžios ir
„plačiamskaitytojų ratui“ skirtos
publicistikos pavidalu. Tinkama
vartotikaipkasdienė lectiodivina
dirbantiems,skubantiemsirpavar
gusiemspasauliečiams.Abejotini
„mokslingesni“priedai: „Trumpas
vienuoliųžodynas“(t.y.vienuolystės,
vienuoliniogyvenimoterminųžody
nėlis)–prastokoturinio,o„Bibliogra
fija“,nepaisantknygosvertimoįlie
tuviųkalbą, likotokia,kokiabuvo
parengta vokiečių skaitytojui...
redagavimo broką liudija tekste
pasitaikančios tokios „originalios“
formoskaipBernhardvonClairvaux,
AlbertasMagnusas,VitaBenedikts,
Matutin,oraundlabora.  

LiudasJovaiša

Sirutavičius, Marius ,  Karo 
belaisviai  Lietuvos Didžiojo je
KunigaikštystėjeXVIa.pirmojepusėje, 
vilnius:vilniausknyga,2002,95p.

Jaunojoistorikodebiutaspavyko.
Temaaktualinetikkarybos,betir
socialinebeipolitineistorijabesido
minčiaipublikai.Knygojeanalizuoja
masbelaisvių,daugiausiamaskvėnų,
gyvenimaslietuvoskalėjimuose.Tai
leidosukurtiperspektyvinįvaizdą,kur
pasižiūrėjusišartimatytibelaisvių
balansavimastiesgyvybėsirmirties
riba.Taikliaipastebėtasdaugiausia
politiniųsantykiųpaveiktasrusijos
irKrymochanatobelaisviųlikimas:
maskvėnai išsivaduodavomirtimi
kalėjime,ototoriaipapildydavoli
etuvostotoriųgretas.Knygojegali
mapasigesti tikslesnės iliustracijų
dokumentacijos irpaabejoti,arvy
kusiaiperteiktikaikurieasmenvar
džiai (pvz.,Jodowikasdecjus,Ma

ximilianas),nėrairrodyklės.

Darius Baronas

Šil ba jo ris, Rim vy das,„Karasir
taika“:Tolstojauspasaulioveidrodis, 
išanglųk.vertėeugenijusŽmui
da,ukmergė:valdo leidykla,2003,
135p.,500egz.

Įžvalgiojoirgudriojolietuviųlite
ratūrosvertintojorimvydoŠilbajorio
1995m.angliškai išleistosstudijos
vertimasturėtųsmalsintikiekvieną
literatūrosskaitytoją,nesstudijayra
1)iraukštointelektualiniolygio,2)ir
eilineigalvaisuprantama,3)irme
todologiškaidarintriguojanti.Tiksu
vienasąlyga–jeiskaitytojasneišsiba
dysakiųįkaikuriuosatgrubnagiško
leidimobrūzgus:stiliaus,korektūros
irkt.klaidas,pvz., į imperatorienę
Katerinąi,Turgenevo„Tėvusirsū
nus“,irjeinesijausapmulkintas–tu
rinyjenurodytosTolstojausgyvenimo
irdarbųchronologijosknygojenėsu
žiburiuneras.

Vin cen tas Gi nius

„Užmirštas“karas:Sovietųkariuo
menėsinvazijaįAfganistaną1979–
1989m., sud. Vytas Lukšys,vilnius:
vaga,2003,180p.

MėgėjiškųsovietųkaroAfganistane
dalyviųnuotraukųrinkinys.dauguma,
matyt,darytos„dembelių“albumams,
karobeiegzotikosmėgėjųnesudomins.
Kaikuriosnuotraukosvaizduojanetne
privalomatvarkapaimtusįraudonąją
armiją,okadriniussovietųkarininkus
lietuvius.Knygostikrasisadresatas
–žmogausteisiųgynėjai irsovietų
karonusikaltimųAfganistanetyrėjai
–varguarjapasinaudos.Kraštoap
saugosministerijosparamągalima
aiškinti sentimentais, oKultūros
irsporto fondaskarą,matyt, laiko
sportošaka,neskultūrašisalbumas
nėnekvepia.

SauliusDrazdauskas

KNYgųMugĖ
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I

Persųmokytiniai tvirtina,kaddėl
nesantaikoskalti finikiečiai.Mat
atsikraustęnuovadinamosiosrau
donosiosjūrosirapsigyvenękrašte,
kuriameirdabargyvena,netrukus
pradėjęleistisįtolimasjūrųkeliones
irvežiotiįįvairiuskraštusegiptiečių
beiasirųprekes;plaukiodamiužsu
kę ir įArgą.Penktąaršeštądieną
nuoatvykimodienos,kaijaubeveik
viskas jųbuvo išparduota, įpajūrį
sudaugybemoterųatėjokaraliaus
inachoduktė.Josvardasbuvoija.
stovėdamoslaivugalyje,jospirkusios
prekes,kurioslabiausiaipatikusios.
finikiečiai,pasiraginęvienikitus,šo
kępriejų.daugumamoterųpabėgu
sios,oijasukitomisbuvusipagrobta.
Šitaipijapatekusiįegiptą.
Paskuikažkokiehelėnaiatplaukęįfi

nikijosTyrąirpagrobękaraliausdukterį
europą.Taibuvęveikiausiaikretiečiai.
Taipjieatsilyginęužskriaudą.
Nuotolaikopersaihelėnuslaiką

amžinaispriešais.Taipprasidėjoeu
roposirAzijosnesantaikosistorija.
visusšituospasakojimuspodauge

liošimtmečiųperdavėpranciškonai
lietuviųkaraliuiMindaugui, iršis
pavogėNalšioskunigaikščiodau
mantožmoną.
Taipjispradėjolietuviųiržemaičių

istoriją.

uŽsKlanda / atsKlanda

Istoriniaipasakojimai, 
kurienepatekoįHerodoto„Istoriją“

PAleMONAsdrAčiulA

II

svetimuspapročiuspersaiperima
labaigreitai.iškitųtautųjieišmoko
ūžauti,oišhelėnų–santykiautisu
ber niu kais. 
Taipjieišvedėpersiškaskates,ku

rioseidamossvirduliuojairhelėniškai
kniau kia.

III

Štaikaipegiptiečiaibalzamuoja:pri
pilaįklizmąkedroaliejausirsuleidžia
jįįlavonovidurius;neipilvoneprarė
žia,neividuriųneišima;prosėdynę
suleidžiaaliejų,paskuiangąuždaro,
kadskystisneišbėgtų,irbalzamuoja
natriošarmunustatytąskaičiųdienų;
paskutinędienąišleidžiaišvidurių
kedroaliejų,kurįbuvosuleidę.Šis
aliejusturitokiągalią,kad
ištekėdamaskartu išvaro
laukansutirpusiusvidurius,
širdį,plaučius,kepenis,o
mėsasšarmassutirpinataip,
kadišlavonoliekatikoda
ir kau lai. 
Šitąbalzamavimobūdą

sužinojokryžininkai,ka
riavęegipte,ovėliau,kai
riteriaiatklydoįlivoniją,
išjųšįreceptąišvogėlatviai
irsukūrėgėrimą,kuris ir
šiandienvadinasi „rоgas 
balzams“.

Iv

egiptiečiųkaraliussesostrispasi
ėmęsdidelękariuomenęirpatraukęs
persausumą,užkariaudamaskiek
vienąpakeliuipasitaikančiątautą.
Kuritautabuvokovingairdidvyriš
kaigynėsi,toskraštejispastatyda
vęssteląirantjosužrašydavęssavo
vardą,šaliespavadinimąirtai,kad
jis,sesostris,ginklująįveikęs,opo
tonupiešdavęsvyrogėdingąjądalį.
Štaitaip:Y.
Kuriųpoliuspaimdavęslengvai,ne

sutikdamaspasipriešinimo,tųkrašte
stelojeužrašydavęs tąpatį tekstą,
kaipirnarsiųjųkraštuose,betšalia
nupiešdavęsmotersgėdingąjądalį,
tuoparodydamas,kadtieyrabailiai.
Štaitaip:X.
Taipdarydamas, jisperėjęsvisą

žemynąiratsidūręseuropoje.
PersikėlęsišAzijosįeuropą,jis
užkariavęsskitusirtrakus.
Kaipodaugeliošimtmečių

lietuviųdaktarasBasanavi
čiuskasinėjoBulgarijojetrakų
miestus,jisatradostelųnuolau
žųsutaisdviemženklais.Taip
jisnustatė,kadsenovėstrakai
sukūrėkoordinačiųašis.

Ištiesų...juokinga...


