Laiškas redaktoriui
Aušra Vaišvilaitė

Mielas Redaktoriau,
Vis dar gyvenu praėjusio referendumo nuotaikomis. Nežinia baigėsi, o gal
prasidėjo? Atėjo laikas imtis atsakomybės už tai, kas darosi Europoje. Gana
prisiverkšlenome į savo žaizdas užsižiūrėję, birbynes birbindami. Dabar ir
Europa – mūsų daržas ir mūsų pupos. Nors, tiesą sakant, jau seniai tų mūsų
„pupų“ derlius priklauso nuo tarptautinių orų.
Referendumo rezultatų laukimas priminė sporto varžybas, kurios vyksta
„taškas į tašką“. Paaiškėjo, kad Kaunas tomis dienomis labiau sirgo už na
rystę ES nei už „Žalgirį“. Referendumo rezultatai buvo svarbesni ir mano
šeimai. Sūnus, šią vasarą baigiantis bakalauro studijas, savo ateitį „pririšo“
prie referendumo. Atvirkščiai visoms euroentuziastų ir euroskeptikų prog
nozėms apie protų nutekėjimą, jis buvo nusprendęs likti Lietuvoje, jei refe
rendumas laimės, ir išvykti į Vakarus laimės ieškoti, jei ne. O ir man ne tas
pat, kokioje provincijoje gyventi – Vilniaus, Lietuvos ar Europos Sąjungos.
Su rezultatais atėjo tikrumo jausmas. Patikimai įtvirtinome sieną Rytuose,
kurią pagaliau gal supras ir Rusija; simboliška, kad jau kitą dieną pasirašiusi
readmisijos sutartį su Lietuva.
Kad Europos Sąjungoje mums negresia asimiliacija, akivaizdu. Vien mano
mieste gyvena kelios gentys ir „nė pro kur“ nematyti jų susiliejimo. Jos net
statosi skirtingus paminklus. Štai buvusiose kapinėse, dabar parke, prie
Vytauto prospekto stovi du kryžiai 1941 m. Birželio sukilimo dalyviams.
Vienas monumentalus Antinio (sūnaus), tikrai pavykęs darbas, kitas – kuk
lus medinis, papuoštas dirbtinėmis gėlėmis ir šildomas dažnai čia degančių
žvakelių. Penktadienį pakeliui į namus ketinau prie kurio nors palikti gė
lių. Jas, praradusi laiko nuovoką, buvau nusinešusi į darbą, nesumojusi,
kad visą savaitgalį į jas spoksotų tik dulkinos monitorių (vaizduoklių) akys.
Gėlių taip ir nepalikau, nes netoliese laiką žudė trečios genties jaunikliai ir
saugiau man pasirodė eiti prospektu. Pastaroji gentis baigia įsikurti ir pa
čiame miesto centre. Jau balandį jie trynėsi Laisvės alėjoje, Merkurijaus-Me
dia, įgavusios „taško“ statusą, prieigose, kai tuo metu vos už kelių žingsnių,
Vienybės aikštėje, „Kaunas Jazz“ svingavo ES simbolika, atrodžiusia sava
kaip trispalvės.
Referendumas prikišamai parodė, kad turime išmokti visų „genčių“ kalbą,
jog nebeužtenka susikalbėjimo vien buitiniu lygmeniu. „Kur veši įžūlumas,
ten nėra vietos ironijai“ (Chestertonas). Ypač kai laikas spaudžia. Jiems mū
sų kalbą išmokti sunkiau, sunkiau ir rasti tam motyvaciją. Savo pavyzdžio
jėga netikiu. Išbandžiau namie plaudama indus. Metai eina, o namiškiai tuo
pavyzdžiu neseka. Reikalauti atsakomybės? Neveiksminga. Atsakomybė yra
jausmas, įkyrus lyg sąžinė. Ir kaip meilė nepasiduoda kitų reikalavimams.
Būna, mane aplankanti puikybė diktuoja: „nemėtykite perlų kiaulėms“, bet
šįkart atrodo, kad brangiausią svečią šeriu avižomis. Užuot kalbėjusi apie
žvaigždes, kalbu apie šiukšles, pražydusias alėjoje vietoje gėlių. Nes čia jau
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viskas leista. Praėjusios kadencijos miesto taryba nusivalė kojas į „Sveiko miesto“ projektą. O geltonos
ES žvaigždutės kabėjo aukštai ant stulpų ir bluko tikrai ne nuo praeivių žvilgsnių. Rašau, nes skauda.
Išėjusi iš darbo kartais susivokiu besidairanti žalių uniformų. Maniau, būsiu susigavusi paranoją, bet
po to, kai išgirdau apie Laisvės alėjoje į pilvą peršautą aštuoniolikmetį, supratau – diagnozė ne ta.
Iki referendumo blaškiausi optimizmo–pesimizmo bangose. Ta nedidelė aplinka, kurioje sukuosi,
labai vienalytė ir bet koks žingsnelis į šoną, kad ir į turgelį prie stoties, sukeldavo paniką. Kita Lietuva
– tokie patys sau žmonės. Jie pasitiki savimi ir nepasitiki kitais, jie nebijo pareikšti kategorišką „ne“
ir „mes jiems parodysim“. Tiems, kuriems jie parodys, turbūt priklausiau ir aš (prisiminiau – Raudo
nieji khmerai naikindavo visus, nešiojančius akinius). Tai Šustausko elektoratas. Jie bando pririšti
laiką prie erdvės, mes – erdvę prie laiko. Be to, nebuvo pranašų ir pranašysčių. Nebuvo pranašiškų
ženklų. Per TV mačiau vos vieną ekstrasensą, kuris gyrėsi žinantis balsavimo baigtį, bet kadangi jam
pačiam, atseit, tai neįdomu, tai ir kitiems nesakė. Likus kelioms sąvaitėms, kolega – labai užimtas
„kompiuterastas“ – skundėsi, kad niekas jo neagituoja stoti į ES. Jis buvo persidirbęs ir piktas. Jis
žinojo, kiek pinigų valdžia buvo paskyrusi agitacijai, bet neturėdamas laiko TV ar spaudai, nieko
už tuos pinigus negavo. Jis buvo už Europos Sąjungą ir jei būtų radęs pašto dėžutėje nors lapelį ar
kalendorėlį su žvaigždučių vėriniu, būtų nebepykęs. Keisti tie informacijos keliai. Jei jos siųstuvai
(skleidėjai) prognozuojami, tai imtuvai veikia nenuspėjamai. Tas pats kolega burnojo ant Landsbergio
(įprasta), kad šis piketuoja prie Baltarusijos ambasados užuot, būdamas Seimo pirmininku (nesu
prantama, „atėjo Landsbergis visiems laikams“?), pasirūpinęs tinkama agitacija.
Mano studijų draugė, gyvenanti Kauno pakraštyje, sakė pagalvosianti, ar balsuoti „už“, nes nežinia,
kaip bus „tam žemdirbiui“. O mane – miesčionę, klausantis karjeros žemdirbio Ramono kalbų, „tas
žemdirbys“ baugino. Nedaug trūko, kad imtumėm juo gąsdinti vaikus. Atrodė, kad jis neturi Tėvy
nės, tik karves, runkelius ir žemę, kurios prašo neleisti jam gerai parduoti (ne pirkti). Lyg ir išeitų,
kad draugė už mane geresnė. Jai rūpėjo ne vien savi vaikai, bet ir (o gal tik) „tas žemdirbys“. Aš jai
irgi nerūpėjau. Todėl įsiskaudinau ir nesumojusi, ką protinga pasakyti, tepratariau, kad įstojus į ES
sukiš visus į gyvulinius vagonus ir išveš į Švediją, o jei kolūkiečiai neužblokuos kelių, tai tiek mes
Lietuvą ir tematysim.
Mane, kaip patriotiškiausio miesto gyventoją, neramino pasikeitęs agitacijos turinys. Nuo mūsų
kelio į ES pradžios vyravo valstybės saugumo motyvacija, o likus keliems mėnesiams iki lemtingo
visaliaudinio apsisprendimo, ta motyvacija buvo radikaliai atidėta į šalį ir griebtasi vien ekonominių
motyvų, implikuojančių individualizuotą angažavimąsi. Tai lėmė keletas svarių priežasčių. Viena
jų – pakvietimas į NATO. Gražiai atrodė tiesioginėje TV transliacijoje iškilus septynių naujų narių
priėmimo į NATO sutarties ratifikavimas JAV Senate. Tuo tarpu kai kurios ES narės, atradusios
bendrų interesų su Rusija, Irako karo fone atrodė gana nepatikimai. Didžiuoju broliu jautęsis Chi
racas vėliau nedrįso iškišti nosies į Lenkijos gatves. Visa tai politika, o po mūsų prezidento rinkimų
neliko abejonių, kad mieli Lietuvos žmonės dažniau vadovaujasi emocijomis nei protu. Bet užkei
kimas buvo rastas. „Dėl vaikų, dėl anūkų“, – kartojo veik visi žurnalistų pakalbintieji. O paskutinę
oficialios agitacijos už/prieš stojimą į ES dieną Lietuvos radijas nesiliaujančiu kalbų apie ES srautu
pilnai „įkrovė“ eterį. Kai vienarūšės informacijos tiek daug, ji ima veikti emocijas.
Mąstydama apie įformintą valstybę, vis nuklystu į dėkingumą. Kurio pasigendu tiek savyje, tiek
kituose. Dėkingumo Dievui, tėvams, tiems, „kuriems ne vis tiek“. Dėkingumo ir tiems, kurie referen
dumo lipdukus lyg ordinus užsikabinę alkūnėmis stumdėsi prie skalbimo miltelių. Tik Asta Skais
girytė-Liauškienė iš Paryžiaus priminė, jog kelias į Europą pradėtas grįsti Sąjūdžio laikais. Bet tų,
kurie klojo pamatus tuomet, atrodė, neišbrendamoje pelkėje, gegužės 11 d. LTV studijoje nebuvo.
Neišmoktos dėkingumo pamokos. Kad jų reikia, matau, stebėdama savo kartą, kurią užmiršo tėvai to
išmokyti. Jie patys augo nedėkingais laikais ir mus tokiais (abi prasmės) augino. Gal reiktų bent po
vieną pamoką per metus etikos pamokose? Kad dėkingumas nebūtų našta ar skola, kad išmoktumėm
džiaugtis, turėdami kam ir už ką dėkoti. O pati, nemokėdama būti dėkinga, sakau – esu skolinga vi
siems, kurie kalbino, rašė, dainavo ir judino vangius, piktus bei įtarius mielus Lietuvos žmones.
Kaunas
2003 05 12
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DIENORAŠTIS
S. Renata Daiva Vanagaitė

2003 m. balandžio 1 d. Kraunam malkas. Medis kve
pia. Skleidžia kažkokią pirmykštę šilumą. Pečiuj ugnis
spragsi, plepa. Užtraukiam senovinę giesmę... Kokie
gražūs tampa žmonės ir daiktai, kai į juos žvelgi gie
dodamas. Kiek nedaug tereikia džiaugsmui.
Dabar – 100 g prisiminimų – pamastymų džiaugsmo
tema... Iki ausų laimingas Pajūralio tėvas Juozapas
OFM. Šaldytuve – pusgabalis netyčia sudžiūvusio sūrio.
Obuoliai. „Valgykit, vaikeliai...“ Arba kaip anąsyk dar
vasarą įgriuvom purvini, basi, su lazdom į kun. Romu
aldo Vėlavičiaus (tiesa, labai punktualaus) kleboniją
Klaipėdoje. Buvom pasodinti už stalo. Balta staltiesė ir
suodini veidai... Pasijutom kaip aborigenai, pasiklydę
amžiuose. Tiesa, tai buvo „Mėnulio ėjikų“ žygis skersai,
atsiprašau, išilgai Lietuvos pajūrio. Akmenys. Gintarai.
Nudaužytos kojos. Būtingės vamzdžiai. Juodkrantės
šernai... Smėlis dantyse. Pamario dainos. Giesmės.
Dauniuko Juozapėlio akys, padžiautos į einančią gulti
saulę. „Ieškokita ne pojūčių. Ieškokita Dievo“, – kažkada
pasakė viena žemaitė (ne, ne ta, kuri buvo ant „vieno
lito“). Vis tiek nemanau, kad Kūrėjas suklydo tverdamas
pojūčius. Kelią į Jį. Nesutinku ir su šia mintim: „pri
siminimai yra tam, kad juos užmirštume“ (taip radau
parašyta vienoje protingoje knygoje).
Balandžio 2 d. Einu į internatą. Jau atbėga. Tuoj
minia apsups. Pargriaus... O, kaip jie šlovina... Akys
užmerktos, balsai paleisti... (gitaros nesigirdi). Vienas
berniukas su Dauno sindromu prilekia, atlaužia pusę
savo duonos gabalėlio ir paduoda. Ši kriaukšlė – ska
nesnė už pienišką „Princą su nesmulkintais...“ Jie rėkia
savo gyvenimais, kad ne disertacijos. Ne straipsniai. Ne
pinigai... Kitur yra laimė. Kitur gyvenimas. Džiaugs
mas. Kaip Vilius Orvydas sakė: „Švarumas gyventi
yra...“ Aišku, sukakus 18 metų, šie jaunuoliai eis į pen
sionatus, gatves... kalėjimus. Tačiau, kaip sako vienas
benamis Petras, „vis tiek aš negaliu nesidžiaugt: juk
Dievas mane myli. Įsivaizduoji?“
Niekam nereikalingieji mums reikalingiausi.
Dievas mums atidaro langus. O mes įsitaisom langines.
Arba grotas. O, kad kas parašytų bestselerį (atleiskit,
lituanistai) apie Dievo ir žmogaus žaidimą slėpynių...
Būtų daugiau nei Homero „Odisėja“.
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Balandžio 3 d. Petrašiūnų nakvynės namai. Pavargę
gyvenimai. O, kaip norėtų ir jų dūšios būt laimingos.
Anoniminių alkoholikų maldos grupė: atverstas Šv.
Raštas. Atversti gyvenimai. Jauties toks mažas prieš
tokius didelius žmones. Valios milžinus. Štai daro Die
vas žmoguje. Jis duoda kopėčias. O mes piname virves.
Nusibrozdinam delnus jomis ropšdamiesi... Ir galop nu
krentam. Gerai, kad parašyta: „nešios tave jie (angelai)
ant rankų, kad kartais kojos į akmenis neužsigautum“
(Ps 90). Kas tėra motinos meilė prieš Dievo rūpestėlį?
Jo pakanka. Nieko nebereikia. „Nei daiktelių, nei no
rų didelių“, – kaip sako Vaidas iš Kretingos. Kas jis,
– vienas Dievas su savo patarėjais archangelais žino:
elgeta, šventasis, laimingas ir be galo laisvas (gal tai
sinonimai) žmogus.
Balandžio 4 d. 100 g filosofijos. Manęs dar nebuvo.
Pasaulis ėjo sena vaga. Manęs nebebus jau, – jis eis
ir toliau. Žmogus – jos ekscelencija – žemės dulkė. Sis
memor occasus solo cadente tui (saulei leidžiantis pri
simink, kad ir tavoji nusileis). Mums skirtas laikas. Ir
vieta. Esame paskolinti vieni kitiems. Kol bus palinkėta
„amžino atilsio“. Menu, kaip Gabrielė Bossis rašė: „Kaip
išmokt gerai numirt? Reikia dažnai daryt generalines
repeticijas“... Ir ką tu jai padarysi? Kaip nenusišypso
si? Nesustosi plovęs grindis, viręs košę? Neatsipeikėsi.
Kaip nesustosi, kad pažadintum savo dūšią gyvenimui.
„Stipriam“ gyvenimui...
Balandžio 5 d. Pro traukinio langus – trobos. Jų lan
guos – senolės. Tokios, kaip Vytauto Mačernio. Tikros
gabijos. Saugo ir skleidžia namų šilumą. Tokią stiprią,
kad pajunti ją pro sandarius traukinio langus.
Sausiai, Baltamiškė. Nereikia Novosibirsko, nė Ka
zanės...
Amžinybėj norėčiau skriet ir skriet traukinuku pro
Rojaus miškus...
Pagaliau namai. Savas miškas. Savas bunkeris. Pažais
lis. Atsidarykit, senovinės durys...
Balandžio 6 d. Šeštadienis. Pirštinių lopymo metas.
Menu, kaip kadaise kapucinas lenkaitis perskaitė Evan
geliją: „Nesiūkite naujo liopo ant seno vynamaušio“...
Lopom, klijuojam ir savo gyvenimus. Tikrus „vyna
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maušius“. Iš žmonių, veiklų, pomėgių. „Viskas, prie ko
prisiliečiu, turi tapti malda“ (Thomas Merton)...
Balandžio 7 d. Sekmadienis. „Nei tavo tarnas, nei tar
naitė, nei gyvūnas neturi dirbti“ (NT). Nei tų kojinių
lopyti. Košės virti. Dienoraščio rašyti.
Sav ait ės Uog ien ės Dien a. Dirbt i gal im a tik dant i
mis...
Balandžio 8 d. Kur geometrinis vidurkis tarp laiko
ir amžinybės? „Kam skambina varpai?“ Tau. Kad atsi
mintum, jog ir puodo dangtyje reik ieškoti Dievo Veido.
Ora et labora. Visa, kas mane gaubia – Dievo ženklai.
Jis nesugalvojo kitos kalbos, kaip paukščio „nemoka
mi koncertai“ (pasak Viliaus Orvydo), saulės karštis...
„Leisk man išmokti pamokas, kurias paslėpei kiekvie
name lape“, – prašoma indėnų maldoj. Arba: „Paprašiau
bambuko medį papasakot man apie Dievą. Ir jis pražydo“
(iš japonų poezijos). Mes neturim ką vienas kitam duoti.
Tai duodam žodžius. O ką mylim, dovanojam tylą. Koks
vidurkis tarp kalbos ir tylos?
Balandžio 9 d. Kodėl toks liūdnas pasaulis? Močiutė,
elgetaujanti po „Valstybės turto fondo“ langais. Eilė prie
nakvynės namų durų. Tik amžinybėj suprasim, jog kiek
viena minutė – geriausia iš galimų pa-si-rinkimų.
Balandžio 11 d. Žiūriu pro langą į besibraunančias
inkilėlin varnas... Pats Dievas kovoja už mano būvį.
Tik aš nemoku dėkoti. Žavėtis... „O, kad būčiau toks
giedras, kaip tie medžiai šaltą rudens rytą“ (iš japonų
poezijos).
Balandžio 13 d. Gyvenimas – drobė. Mums duota daug
dažų. Bet labiausiai mėgstam baltą ir juodą spalvą. Ypač
kai žvelgiam į pasaulį. Į žmogų. Saulė mums irgi – tik
karšta arba pasislėpusi už debesų... Mėgstu būdvar
džius. Ypač kasdienybėje.
Balandžio 15 d. Bokšte. Įsivaizduoju: atsirėmęs į pa
langę stovi Viešpats. Žiūri į mane. Jo akys – iš saulės,
vandenų, dangaus, miškų. Liūdnos dėl to, ko galėdama
nepadariau. Kartu pilnos pasitikėjimo. Savaitės darbų
planas: tvarkysiu širdies namus. Išnešiu griozdus. Už
tiesiu baltą staltiesę. Atidarysiu langus, kad įeitų rytinė
vėsa... Į pilkas gatves žvelgsiu amžinybės žvilgsniu. Kur
vertinga tik Meilė...
Balandžio 16 d. „Milijonai gėlių, žvaigždžių, žmonių,
angelų... tik truputį atspindi, kas yra Dievas (Juozas
Zdebskis). Ohooooo... su Kuo turim reikalą...
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Balandžio 17 d. Yra Lietuvoj ypatingų vietų. Pakutuvė
nai. Šarnelė. Kretinga. Pažaislis. Kiek čia, Pažaisly, per
visą istoriją nuo kamaldulių laikų maldos, gyvenimų...
Apgriuvusios sienos. Gyvenimo auką priglaudžiančios.
Nuo seno. Ir tas miškas. Ir Mons Pacis sako kažką, ko
šiandien žmogus jau nesupranti.
Balandžio 18 d. Ačiū už pietų vėją, kuriuo Tu mane
paglostai. Sprogstančias šakeles tartum nedrąsiai ta
riamus žodžius. Už kiekvieną žmonijos žmogų.
Balandžio 20 d. „Graudūs verksmai, pasdarykit, šir
dis mūsų sukratykit...“ Gavėnia. Gaivėti, gaivintis...
Gaylis – baltas, šviesus (prūsų k.).
Balandžio 21 d. Gėlė. Dieve, koks Tu pokštininkas. Tu
tikrai neturi ką veikti. Visas Tavo laisvalaikis – kalbinti
žmogų... Ši gėlė išaugo be žemės. Be vandens. Radau
ją – nulūžusią, – sausom šaknytėm ir žaliais lapeliais.
Dabar ji – palangės karalienė... Žemės traukos jėga.
Sunkio jėga. Trinties jėga... Žolės jėga.
Balandžio 22 d. „Jau saulelė vėl atkopdama budina
svietą.“ Viskas pasauly išauga, pražysta ir nunyksta.
Ir tulpės. Ir svogūnai. Paukščiai. Žvėrys...
Balandžio 23 d. Bokšte. Ruošiam vietą „Rafaeliui“.
Puodynės, skardinės, liktarnos, kopėčios – molbertai. Po
gero mėnesio čia bus būnama, piešiama, bendraujama.
Turbūt didžiausia dovana gyvenime – žmonės. Esame
paskolinti vieni kitiems. Kad būtume pakelti parklupę
ir kitus pakeltumėm. Na, gerai, gana svajot. Laukia
skudurai, kibirai, nuobodžiauja bokšto dulkės.
Balandžio 24 d. Eksk urs ij ų dien a. Buv o grup ė iš
Rusijos. Įdomūs yra keliaujantys žmonės: berods, ne
nurims jų dūšia, kol neprieis žemės krašto, tekančios
saulės vartų arba Betliejaus, kaip anuosyk Trys Ka
raliai. Kiti – iš Lietuvos: Mažeikių, Vilniaus... Kokie
jautrūs dvasiai yra žmonės: „ateidami mes griaunam
tą Tylą savo šurmuliu, batų kaukšėjimų“, – sako viena
moteriškė...
Balandžio 25 d. „SIS MEMOR OCCASUS SOLE CA
DENTE TUI“ – „Saulei leidžiantis prisimink, kad ir
tavoji nusileis“ (įrašas prie Pažaislio saulės laikrodžio).
Šiandien sodinam bulves.
Lygiai taip pat prieš pusę tūkstantmečio čia dirbo ir
meldės kamalduliai. Jau po kito šimtmečio čia bus kiti.
Mūsų laivai jau bus Uoste.
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Žurnalistikos ir mecenatystės
patriarchas
Balandžio 26 d., eidamas 96-uosius, JAV mirė prel.
skleidėjas, gebantis sudaryti atmosferą idėjoms reikštis
Juozas Prunskis –  žurnalistas, redaktorius ir spaudos
ir visuomenę sutelkti. Jam vadovaujant „XX amžius“
organizatorius, ateitininkas bei didis krikščioniškos
tapo vienu populiariausių dienraščių Lietuvoje. „Pruns
spaudos rėmėjas. Jis gimė Žvilbučių k. (Zarasų raj.),
kis – entuziastas, optimistas, judrus aukštaitis, puikus
mokėsi Utenos progimnazijoje ir Rokiškio gimnazijo
aprašinėtojas – reportažininkas, interviu meisteris.
je, 1927–1932 m. Kauno kunigų seminarijoje ir buvo
Organizatorius taip pat. Jis kiekvieną sutiktą mokėjo
įšvent int as kun ig u. 1934–1936 m.
laikraščiui sunaudoti, ir jo entuzias
VDU studijavo teisę. 1940 m. sovie
tiškam nuoširdžiam kvietimui retas
tų saugumo sekamas pasitraukė iš
kas ga-lėjo atsisakyti bendradarbia
Lietuvos į JAV. 1945 m. Vašingtono
vęs, nep ais ant, kok ios ideo l og ij os
katalikų universitete apgynė bažny
jis beb ūt ų. Jo pas lank um ui reikt ų
tinės teisės doktoratą.
priskirti laikraščio gerą informaci
Nuo 1929 m. bendradarbiavo „Pa
jos organizavimą, kuris greičiausiai
nevėžio balse“, „Ryte“, „Skautų aide“,
bus pagrindinė priežastis, kad laik
„Ties os kel yj e“, „Židin yj e“, o JAV
raščio tiražas pakilo aukščiau už ki
– „Laiškuos e liet uv iams“, „Liet u
tus dienraščius“ (Juozas Brazaitis).
vių   dienose“, „Žvaigždėje“. Parašė
Kaip žurnalistas Prunskis pasižymėjo
per vienuol ik a tūkst anč ių straips
naujoviškomis tarpukario Lietuvoje
nių, parengė rep ort až ų, int erv iu.
savybėmis: pirma, reporterio priva
1936–1939 m. buvo „XX amžiaus“ vyr.
lum ais – judr um u (steng ės i visk ą
redaktorius, 1939–1940 m. Katalikų
sav o akim is pam at yt i), įspūd ing u
veikimo centro informacijos biuro ve
pastabumu, pasakojimo lengvumu.
dėjas; 1948–1972 m. dirbo „Drauge“,
Mokė ir kitus kurti įtaigų reportažą
Prelatas Juozas Prunskis. Algimanto
nuo 1953 m. „Lietuvių enciklopedijos“
kaip gyv enim o fot og rafiją – rinktis
Kezio nuotr.
žurnalistikos skyriuje. 1964–1969 m.
įdomias temas, ypatingus asmenis,
dar redagavo marijonų žurnalą „The Marian“ (anglų k.)
atpasakoti būdingus pašnekovo posakius ir poelgius.
ir 1972–1974 m. žurnalą „Kristaus Karaliaus laivas“.
Kai kas nors vykdavo, Prunskis negalėdavo nusėdėti
Prel. Prunskis išleido apie trisdešimt knygų, kurias
redakcijoje. Pvz., 1937 m. Sovietų Sąjungoje prasidėjus
pagal temas galima suskirstyti į tris grupes. 1) Apie
karininkų valymui (o ten tarnavo Vytautas Putna ir
žurnalistikos teoriją ir praktiką, spaudos organizavimą:
Jeronimas Uborevičius), jis, prisikalbinęs pažįstamą
„Ką ir kaip rašyti į laikraščius“ (1940), „Žurnalistika“
motociklininką, lėkė apie Uteną ieškoti Putnos giminių.
(1974) – tai vienas solidžiausių išeivijoje žurnalistikos
Antra, kėlė operatyvumo ir tikslumo reikalavimą (jo
vadovėlių. 2) Leidinius apie komunizmo smurto pasek
pastangomis pradėta kasdien pranešinėti informaciją
mes: „15 Lietuvoje sušaudytų kunigų“ (1942), „Lietuva
telefonu iš Berlyno, Paryžiaus, Rygos). Trečia, jis pasi
bolševikų okupacijoje“ (1979), „Lietuviai Sibire“ (1981)
žymėjo tam tikru dvasiniu elastingumu – mokėjo suburti
ir kt. 3) Knygas religinio sąmonėjimo klausimais, duo
kuo daugiau naudingų, įdomių bendradarbių.
dančias prasminę, „idėjinę injekciją į lietuvišką trem
Kartu su Juozu Keliuočiu Prunskis buvo svarbiausias
ties organizmą“: „Motina Gailestingoji“ (1957), „Meilė
žurnalistikos specialybės Lietuvoje kūrėjas.
ir laimė“ (1958), „Mano pasaulėžiūra“ (1958), „Mokslas
O kas įvertins Prunskio, kaip išskirtinio katalikiškos
ir religija“ (1964) ir kt.
kultūros mecenato, nuopelnus: ir išeivijoje, ir dabar
Vaižg ant o pal yg in im as apie vis uom en ės veik ėj us
Lietuvoje jis rėmė spaudą, mokyklas, organizacijas,
kaip tel egr af o stulp us, kur ių viel om is ein a idėj os,
skyrė premijas rašytojams, žurnalistams. Už jo pagalbą
Prunskiui, ko gero, labiausiai tinka. Jis iš tikro buvo
nuolat dėkingas ir mūsų žurnalas. Už tarnystę žodžiu ir
ne naujų idėjų kūrėjas, bet jų meistriškas perteikėjas,
gerumu teatlygina Dievas amžinuoju džiaugsmu. 
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Pasirinkimo nėra
Kęstutis K. Girnius

Int egr ac ij a į Vak ar us tęs ias i. Ge
gužės 8 d. JAV Senatas vienbalsiai
prit ar ė Liet uv os nar yst ei NAT O, o
po kelių dien ų Liet uv os gyv ent oj ai
referendume balsavo už įsijungimą
į ES. Tai ne smulkmenos. NATO lai
duoja Lietuvos saugumą, ES turėtų
sukurti tinkamiausias sąlygas ūkiui
klestėti. Lietuvos pakvietimas tapti
šių organizacijų nare reiškia, jog Lie
tuva išlaikė demokratijos, žmogaus
teisių gerbimo ir ūkio pertvarkymo
egzaminus. Ir tai padarė, praėjus vos
13 metų nuo Nepriklausomybės atkū
rimo. Laimėjimas įspūdingas, bet ne
unikalus. Latvijos ir Estijos bei pen
kių vidurio Europos šalių kelias buvo
lygiai sėkmingas. Antra vertus, visos
kitos buvusios sovietinės respublikos
dar tik nedrąsiai, jei apskritai, žengia
pirmuosius žingsnius demokratijos ir
nereguliuojamo ūkio linkme.
Negalima nuvertinti NATO ir ES
narystės reikšmės, kaip ir negalima
nepastebėti, kad abi organizacijos šiuo
metu išgyvena didelę krizę. Pesimistai
galėtų tvirtinti, kad Lietuva pavėlavo
ir pateko į dvi organizacijas, kurių
aukso amžius jau praeityje ir kurių
vaidmuo menkėja. ES ūkio klestėji
mas baigėsi prieš dešimtmetį, tad net
su geriausiais norais Briuselis nepa
jėgs dotuoti naujųjų narių taip, kaip
darydavo iki šiol. Pakito ir Europos
geopolitinė padėtis. NATO laiduos Lie
tuvos saugumą, bet jokia šalis Lietuvai
negrasina ir negrasins. Šiaurės Rytų
Europoje tiesiog nėra potencialių ag
resorių. Be to, mūsų laikais teritorijos
užgrobimas ar šalies okupavimas nėra
naudingas – iš okupuotų žemių neiš
plėši nei rekrūtų, nei javų, nei, bent iš
Lietuvos, naudingųjų iškasenų.
Tarp NATO ir ES narių vyksta pre
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cedento neturintys nesutarimai. JAV
santykiai su Vokietija, Prancūzija ir
kai kuriomis kitomis Europos šalimis
įtempti. Europa dalijama į „naująją“
ir „senąją“. Migl ot a NAT O ate it is.
Santarvė tikrai išliks, jos narių sau
gumas bus užtikrintas, bet NATO kaip
org an iz ac ij os vaidm uo vis mažėj a.
JAV planuose ją pakeičia Vašingtono
sutelkiamos laikinos „norinčiųjų koali
cijos“. Barniai aidi ir Eu-ropos rūmuo
se. Didžioji Britanija ne kartą piktai
kaltino Prancūziją, kad ji sužlugdė
JAV ir Britanijos pastangas laimėti
JTO pritarimą kariniams veiksmams
prieš Iraką. Reaguodamas į Vilniaus
deš imtuko JAV politiką palaikantį
pareiškimą, Prancūzijos prezidentas
Chiracas drėbtelėjo, kad būsimos ES
narės pražiopsojo puikią progą patylė
ti. Jis davė suprasti, jog šitoks išsišoki
mas gali turėti nemalonių pasekmių.
Europos konvencijoje, kurioje rengia
ma pirmoji ES konstitucija, išryškėjo
takoskyra tarp didesnių ir mažesnių
šalių dėl vykdomųjų organų vaidmens.
Mažosios šalys būgštauja, kad kai ku
rių Prancūzijos ir Vokietijos peršamų
pasiūlymų įgyvendinimas paverstų
jas antraeilėmis narėmis. Nesutari
mai principiniai. Estija, pavyzdžiui,
aiškina, kad visos ES šalys turi būti
lygios, o didesnės valstybės pažymi,
kad lygybė jau pažeidžiama, nes jų
pil ieč iai tur i prop orc ing ai maž esn į
balsą, negu mažųjų šalių gyventojai
ES sprendimuose.
Nem až iau svarb ūs kel i strukt ū
riniai pokyčiai. „Senosios“ Europos
gyventojai sensta. „Naujoji“ Europa
šiuo atžvilgiu nė kiek nenusileidžia,
bet demografiniai ES pirmbūvių šalių
pokyčiai sukels ilgalaikių pasekmių.
Pensininkų aprūpinimas, šuoliuojan

čios išlaidos sveikatos apsaugai bei
kitoms socialinės gerovės valstybės
elementams, pigi ir kvalifikuota Piet
ryčių Azijos šalių bei Kinijos darbo
jėga beveik užtikrina, kad ES šalių
ūkiai augs labai kukliais tempais, net
ir įveikus dabar gresiančią recesiją.
Kadangi mažiau turto bus sukuriama
ir daugiau jo bus vartojama savo pi
lieč iams apr ūp int i,
sum až ės turt o per
skirst ym as iš pas i
turinčių šalių į ma
žiau išs iv ysč ius ias.
Todėl ir dabartiniai
vaidai įgyja didesnės
reikšmės. Jei suma
žės solidarumo jaus
mai, jei „sen os ios“
Eur op os valst yb ių,
ypač Vokietijos, gyventojai įsitikins,
kad naujos narės juos išnaudoja, kad
joms rūpi pašalpos ir dotacijos, o ne
bendra pasaulėžiūra bei esminiai po
litiniai principai, sumažės ir įnašai į
bendrąiždą.
Ir be dotacijų Lietuva daug laimės,
įsijungdama į ES. Ji įsilies į pasaulio
didžiausią laisvos prekybos, kapitalo
ir žmonių judėjimo zoną. ES teismai
ir kitos institucijos užtikrina piliečių
teises, gerbia jų orumą, seniai panai
kino mirties bausmę. Patraukli jos
kultūra ir gyvenimo būdas. Bet juo
mažiau dotacijų ir paramos, juo ilgiau
Lietuvai truks pasivyti ES senbuvius,
juo ilgiau gali rusenti nuoskauda.
ES jau toks kasd ien is reiškin ys,
kad ne visada pastebimi vykstantys
pokyčiai bei užmirštama, kad jos kles
tėjimą aštuntą ir devintą dešimtmetį
lėm ė ypat ing a konj unkt ūr a. Ūkis
augo labai sparčiai. Galimos SSRS
agresijos akivaizdoje santykiai su JAV
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buvo šilti ir draugiški. Su entuziazmu
buvo nusigręžiama nuo senų tautinių
ginčų, ugdoma nauja europietiška ta
patybė. Stiprėjo bendras solidarumas,
o Vok iet ij a, nor ėd am a įrod yt i sav o
europietiškus kredencialus, nepapras
tai dosniai palaikė ES projektus. Tos
konjunktūros nebėra, ir jos nykimo
pasekmės bus ilgai juntamos.
Ilgainiui įtampa tarp JAV ir Eu
ropos atslūgs. Vieši, kartais vaikiški
ginčai nė vienos pusės nepuošia. Bet
neišnyks principiniai nesutarimai dėl
tarpt aut in ių inst it uc ij ų vaidm ens,
ginkluotos jėgos naudojimo, JAV iš
skirtinumo, gamtos teršimo ir daugelio
kitų klausimų. Amerikos neo-konser
vatoriai kalba apie būtinybę formuoti
(shape) Europą, kad ji atitiktų Va
šingtono poreikius. Savo ruožtu kai
kurie europiečiai būgštauja, jog naujos
NATO ir ES narės bus Trojos arklys,
kuris JAV nurodymu iš vidaus ardys
Europos vienybę, kad Europa nekalbė
tų vienu balsu tarptautinėje arenoje,
ypač jei priešinam as i Vaš ingt on ui.
JAV moka vykdyti meduolio ir lazdos
politiką. Antai Lenkija kviečiama savo
ir kitų šalių kariais užtikrinti trečdalio
ar ketvirtadalio Irako teritorijos sau
gumą. Taigi NATO naujokei siūloma
garbinga vieta prie stalo. Rumunija su
JAV pasirašė sutartį, įpareigojančią
neišduoti JAV piliečių Tarptautinių
nus ik alt im ų teism ui. Vaš ingt on as
spaudžia kitas šalis prisiimti panašius
įsipareigojimus, nors teismo rėmėjai
nurodo, kad specialių privilegijų su
teikimas pakenks teismo autoritetui
ir prest iž ui. ES par eišk us nep as i
tenkinimą, kad Rumunija prisiėmė
šiuos įsipareigojimus, nepasitarusi
su Briuseliu, Bukareštas dievagojosi
ate it yj e der ins ią s vis us nut ar im us
su ES kolegomis. Net manantys, jog
Rumunija perdėm pataikavo Vašing
tonui, gali užjausti Rumuniją ir kitas
šalis, kurios pateks į vieno galingo pa
trono nemalonę, jei darys A, o į kito – jei
atsisakytų daryti A.
Panašių spaudimų jaučia ir Lietu
vos valdžia. Pasirašydama Vilniaus
dešimtuko pareiškimą, Lietuva įsi
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rikiavo į JAV rėmėjų gretas. Tai ne
stebina. Daugelis lietuvių draugiškai
nus it eik ę JAV atž vilg iu. JAV esą
itin tvirtai palaikiusios Lietuvą per
Šaltąjį karą, atsisakė pripažinti jos
inkorporaciją į SSRS. Pastebimas ins
tinktyvus palankumas Amerikai, kuri
yra ir pagrindinė saugumo teikėja.
Kai kuriuose sluoksniuose žavimasi
kieta,tvarką palaikančia ranka. Jau
per šimtą metų lietuviai emigruoja
į Amer iką, ten ran da prieg laud ą.
Amerika už vandenyno, bet daugelio
vaizduotėjeji artimesnė negu Švedija,
juolab Ispanija.
JAV nėra reikli partnerė. Kurį laiką
ji reikalaus, kad Lietuva skirtų 2%
BVP gynybos išlaidoms, kartkartėmis
pasiųstų mažą karių būrelį į taikos pa
laikymo dalinius kur nors pasaulyje,
pareikštų pritarimą užsienio politikos
siekiams, ypač kontroversiškiems. Ki
tose srityse JAV tenkinsis stebėtojos
vaidmeniu. Ji neteiks paramos, jos
bendrovės su Lietuva mažai prekiaus,
mažai investuos.
Sentimentai Amerikai neišnyks, bet
Europa turi savo trauką, kuri taps dar
galingesnė. Lietuvos įstatymai deri
nami su ES normomis. Lietuva rinks
deputatus į Europos parlamentą, siųs
savo eurobiurokratus į Briuselį. Vis
daugiau lietuvių pradės dirbti ir stu
dijuoti Europoje. ES šalių ir bendrovių
investicijos keičia Lietuvos ekonominį
gamtovaizdį. ES finan-suoja didelius
ir mažus projektus. Ji skirs per 200
milijonų eurų Ignalinos uždarymui,
padengs daugelį išlaidų, susietų su
naujomis Rusijos piliečių tranzito į Ka
liningradą taisyklėmis. Antra vertus,
ES pareikalavo, kad Lietuva uždary
tų Ignaliną ir griežčiau kontroliuotų
rytines Lietuvos sienas. Su Briuseliu
tariamasi beveik visais klausimais.
Bet tai, kaip ir lito susiejimas su eu
ru, rodo, jog įsiliejimas į Europą įgyja
pagreitį. Juk buvo atsisakyta dolerio
ne dėl to, kad jo kupiūros estetiškai
mažiau patrauklios negu euro, bet dėl
to, kad beveik pusė Lietuvos prekybos
apyvartos yra su ES šalimis, ir kad eu
ras ilgainiui taps Lietuvos valiuta.

Panašios įcentrinės jėgos skatins ki
tų būsimų narių integraciją į ES. San
tykiai su Europa jau dabar intymūs,
su JAV – tik proginiai. Tai nepakis.
Tiesa, Europa nėra politinis monoli
tas. Ne tik Didžioji Britanija, bet ir
Ispanija bei Italija, net Danija palaikė
JAV ginče dėl Irako, ką ir kalbėti apie
vieningą būsimų narių pritarimą. Bet
šis atvejis yra išimtis, o ne taisyklė.
ES nuostatos dėl Kioto sutarties, Tarp
tautinio nusikaltimų teismo, Artimųjų
Rytų politikos, genetiškai modifikuoto
maisto importavimo, mirties bausmės
yra vien ing ai prieš ing os Amer ik os
poz ic ij ai. Be to, 3/4 eur op ieč ių ne
pritarė JAV kariniams veiksmams, o
vyriausybės anksčiau ar vėliau būna
priverstos atsižvelgti į viešąją nuo
monę. VidiniaiEuropos ginčai nurims
gana greitai. Kasdienės konsultacijos
politikos, ūkio ir kultūros klausimais,
dažni vadovų susitikimai, neatidėliotini
sprendimai reiškia, kad nėra nei laiko,
nei vietos smulkiems įžeidinėjimams,
kaip antai nutarimui neduoti rankos
„nusižengusios“ šalies kolegai. Nesu
tarimai su JAV gali tęstis ilgiau, ypač
jei kuri nors pusė mėgins suvedinėti
sąskaitas.
Lietuvos likimas susietas su Europa
ne tik dėl to, kad Lietuva yra Euro
poje. Saitų esama ne tik geografinių,
bet ir dvasinių, ne tik ūkinių, bet ir
kultūrinių. Ir jie tik stiprės, kaip jie
tvirtėjo ir per ankstesnį Nepriklauso
mybės laikotarpį. Normaliomis sąly
gomis įsijungimas į Europą netu-rėtų
veikti santykių su JAV, juk abi buvo
to paties aljanso dalys. Matyt, taip
bus ir ateityje. Jei įsižiebtų naujas
konfliktas, Lietuva veikiausiai liktų
nuošalyje, nors, padariusi reveransą
vienai ar kitai pusei, gal ir sulauktų
komplimentų. Bet kiekvienu atveju
Lietuva yra ir liks Europoje. To negali
ir, tikiu, nenorės pakeisti jokia Lietu
vos vyriausybė. Tad Lietuvos santy
kiai su JAV iš esmės priklau-sys nuo
Europos santykių su JAV, nors gali
būti individualių niuansų. Nereikės
rinktis tarp JAV ir Europos, kadangi
jau pasirinkta.
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tema: Sąjūdžio pradžia

Pabudome ir kelkimės

Keli etiudai apie Sąjūdžio vaikystę

Nerijus Šepetys

Sąjūdžio istorijos suvokimo problemos
Nors nuo „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio“ išlindimo
į istorijos šviesą tepraėjo 15 metų, nors tebėra jo vardu
besivadinanti visuomeninė organizacija, Sąjūdžio is
torija, jei taip galima sakyti, „jau parašyta“. Pirmąsyk
tai padaryta Sąjūdžiui dar „netapus istorija“, nesibaigus,
– o juk tik pasibaigę įvykiai ar procesai pagal nerašytas
istorijos mokslo taisykles galimi istoriškai tyrinėti ir
aprašinėti. Ir vis dėlto Alfredo Ericho Senno Lithuanian
awakening (1990)1 buvo ne tik įvykių am-žininko sura
šyta Sąjūdžio gimimo, augimo ir brendimo kronika ar
įžvalgus žurnalistinis tyrimas, bet ir pati tikriausia
istorijos studija, atskleidžianti trumpą ir audringą Lie
tuvos visuomenės pabudimo ir pajudėjimo laisvės link
kelią. Po Senno Sąjūdžio istorija ir svetimųjų žurnalistų,
ir savųjų istorikų sąjūdininkų ar šiaip po-litikų rašy
ta daugelį kartų, tiesa, dažniausiai nepretenduojant į
moksliškumą ir kokiame nors platesniame kontekste
– SSRS subyrėjimo, Baltijos šalių išsilaisvi-nimo, Lie
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo, LKP atsiskyrimo
ar tiesiog savo politinės autobiografijos.
Dėl daugelio dalykų jau seniai beveik nebesiginčija
ma: dėl perestroikos lozungų ar estų Liaudies fronto
(LF) poveikio; dėl Jakovlevo vizito, Brazausko iškilimo
ar LKP susikūrimo svarbos; dėl Sąjūdžio Steigiamojo
suvažiavimo, Sąjūdžio Seimo 1989 m. Vasario 16-osios
deklaracijos ar Baltijos kelio reikšmės; galiausiai dėl
Sąjūdžio nuopelnų Lietuvos valstybės atkūrimui. Ir vis
dėlto vienas dalykas, kalbant apie Sąjūdį, nuolat kelia
aistrų ir neleidžia pasiekti bent ženklesnio sutarimo:
tai klausimas, kas Sąjūdį (konkrečiu metu ar apskri-tai)
adekvačiausiai reprezentuoja, kam jis priklauso, kieno
yra savastis. Tautos, iniciatyvinės grupės (IG), pirmojo
Seimo tarybos; Landsbergio, Juozaičio ar Petkevičiaus;
Vilniaus ar Kauno; Atkuriamojo Seimo Jungtinės Sąjū
džio frakcijos ar Antrojo, trečiojo, n-tojo Są-jūdžio?
1
 Liet. vert.: Senn, A. E., Bundanti Lietuva, Vilnius: Mokslo ir encik
lopedijų leidykla, 1992.
2
 Tai ypač pastebima: Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988–1991
metais, ats. red. Česlovas Bauža, Vilnius: Diemedis, 2000. Tik į chro
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Žinoma, galima klausti konstruktyviau, kaip Sąjūdis
galiausiai atsirado – buvo:
1) sąmoksliškai sumanytas ir „įkurtas KGB“ (Mask
vos, partijos, – šį mokymą ne tik Sąjūdžio pradžioje
dėstė išeivija ir radikalieji disidentai, bet ir dabar te
bepalai-ko kokie nors Sąjūdžio ar Nepriklausomybės
rezignatai ar savo indėlį į istoriją tvirtinantys partijos
eksfunkcionieriai);
2) stichiškai „pagimdytas tautos“ (išaugęs iš 50 ar
šimtus metų trukusios rezistencijos, iškilęs kaip neiš
vengiama eilinė pasipriešinimo svetimiesiems banga)
ar tiesiog
3) konkrečiomis aplinkybėmis suburtas grupės jaunų
Viln iaus akad em in ių ent uz iast ų (moksl in ink ų, pa
veldosaugininkų ir gamtosaugininkų) su kelių vyresnių
kolegų globa ir palaiminimu.
Pastebėtina, kad šitoks Sąjūdžio kilmės aiškinimasis
mažiausiai būdingas moksliniam ar kitokiam objek
tyvistiniam diskursui. Čia stengiamasi nurodyti kuo
daugiau „išorinių“ ir „vidinių“, „objektyvių“ ir „sub
jektyvių“ priežasčių, bendrųjų sąlygų ir konkrečių ap
linkybių, ir po to viską smulkiai aprašyti chronologine
tvarka, slapta remiantis intelektine tinginyste įtarti
leidžiančio post hoc ergo propter hoc principo2. Tačiau
bent Sąjūdžio kilmės klausimu kiekybiškai dominuoja
subjektyvus (dalyvių, liudytojų, stebėtojų) diskursas.
Kartais vingriai metaforiškas:
Kaip gimsta politinis judėjimas? Kaip, kur, kada
prasidėjo Sąjūdis?
Jis atr od ė kaip upė, kur i išt ek a iš nežinia kur.
Kartais upeliukas išteka iš pelkės miške, kartais iš
verdančio smėlio šaltinio. Paskui susilieja ir daugiau
upelių, randasi tai, ką galima pavadinti upe, ir ji jau
turi savo vardą. Sunkoka išsiaiškinti, kuris iš upelių
buvo pats svarbiausias, nuo kur jau prasideda upė ir
taikytinas pavadinimas.
nografiją tepretenduoja, pvz.: Baltijos kraštų kelias į Nepriklausomybę.
1987–1989 metai. Įvykių kronika, sud. Vytautas Skuodis, Vilnius: LG
GRTC, 1997; Kšanavičius, A., Lietuvos atgimimo dienoraštis, Kaunas:
Nemunas, 1998.
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Tas pats ir su Sąjūdžiu. Be abejo, Sąjūdis atsirado
visuomenės susirinkimo sprendimu 1988 m. birželio
3 d., tačiau egzistavo jau anksčiau. [...] Jis atsirado
kaip noras priešintis, kilęs jau 1940 m., o galima
įžiūrėti, kad egzistavo ir kilo gal prieš šimtą ar prieš
tūkstantį metų, kadangi čia nėra pradžios ir pabaigos,
niekad nebus nė galutinės pergalės.3
Kartais – plakatiškai lakoniškas: „Sąjūdžio gimimas –
ne išgalvota akcija, o laikmečio padiktuota būtinybė“4;
arba: „Sąjūdis – Vilniaus kūdikis“5.
Galima ir neįsikabinti kurios vienos kilmės versijos
ir samprotauti dialektiškai: švelniai – dokumentinė
Sąjūdžio pradžia buvo birželio 3-iąją, tačiau Sąjūdis
yra „nuolatinė lietuvio būsena [...], žvakė vėjuje“6; ar
ba griežtai – būta įkuriant Sąjūdį ir KGB aktyvumo, ir
lietuvių tautos savasties proveržio7.
Tačiau į tokius aiškinimus verta pažvelgti ir iš šono ar
net meta-pozicijų. Iškilusis vokiečių istorikas Johannas
Gustavas Droysenas savo istorijos teoriją grindė aristo
teliškuoju keturių priežasčių mokymu. Supaprastintai
tariant, bet kokio dorovinio pasaulio „artefakto“– reiški
nio, įvykio, struktūros, proceso – istorinė interpretacija
(taigi genezės atskleidimas, kilmės nustatymas) gali būti
labiau idealistinė (formos priežastys), materialistinė,
išryškinanti neišvengiamas objektyvias sąlygas (medžia
gos priežastys), psichologinė (veikiančiosios priežastys)
arba pragmatinė (tikslo priežastys). Neišvengiamas
klausimas – ar tai tinka mūsų, Sąjūdžio kilmės aiškini
mų, situacijai? Ne tik tinka, bet ir gali ją nuskaidrinti.
Antai sutelkiant dėmesį į IG sukūrimą išryškinama
veikiančioji priežastis – „jaunieji aktyvistai“. Išvedant
Sąjūdį iš tautos rezistencijos bangavimo, jis traktuo-ja
mas arba medžiagiškai – kaip epochinė neišvengiamybė,
arba formaliai – per pokario „Laisvės kovų Sąjūdžio“
provaizdį8 ar pan. Tas pat pasakytina ir apie „KGB
rankelę“ – nelygu, ar manoma, kad Saugumo/Partijos
sluoksniuose gimė idėja, kaip kanalizuoti gimstančias
tautines jėgas iš antitarybinės progorbačiovine linkme,
Estijos pavyzdžiu partijai perimant iniciatyvą iš radika
lų9; ar dėmesys sutelkiamas į iniciatyvinėje grupėje ar
aplink ją knibždėjusius Saugumo agentus – medžia-gą
(ypač jei jai priklausė ir bent pusė „jaunųjų aktyvistų“),
iš kurios neva susikūrė Sąjūdis. Visų aiškinimų atvejais
stokojama galbūt svarbiausio dalyko: tikslo priežasties
išryškinimo. Paprastai tariant, ar Sąjūdis išsyk gimė
3
 Landsbergis, V., Lūžis prie Baltijos: politinė autobiografija, Vilnius:
Vaga, 1997, p. 90, 100.
4
 LPS IG nario Juliaus Juzeliūno interviu, in: Respublika, 1990 01
18.
5
 LPS IG nario Arvydo Juozaičio interviu, in: Respublika, 1990
01 04.
6
 LPS IG nario Justino Marcinkevičiaus interviu, in: Respublika,
1990 01 19.
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kaip Nepriklausomybės Sąjūdis, ar tokiu tik ilgainiui
virto iš pirmapradiškai perestroikinio, progorbačiovi
nio sąjūdžio. Jei taip, tai ar tas virsmas buvo tolydus,
ar čia būta esminių lūžių arba vidinių transformacijų;
o gal būta slaptos vidinių grupių kovos, pasibaigusios
nepriklausomybininkų pergale?
Prisipažinsiu – į tokį paklausimą ir buvo nukreipti visi
mano įvadiniai išvedžiojimai, nes šį klausimų kompleksą
drįstu laikyti svarbiausiu, tyrinėjant ir rašant Sąjūdžio
ar net Lietuvos valstybės atkūrimo 1988–1990 m. isto
riją10. Iš pirmo žvilgsnio tai gali pasirodyti banalu. Juk
visi sąjūdininkai (ir ne tik) dabar sakosi visada galvoję
apie Nepriklausomybę, tik klausimas, nuo kada apie
tai buvę galima pradėti kalbėti garsiai, nesusilaukiant
valdžios represijų. Kita vertus, anuomet daugelis Va
karų komentatorių manė Lietuvoje (Latvijoje, Estijoje,
Užkaukazėje) bestebį daugiau ar mažiau laipsnišką
tautinių reformistinių (už Gorbačiovą, prieš vietinius
partokratus) jėgų vidinę (taigi ir sąmonės) brandą: ra
dikalizaciją ir politizaciją. Tačiau problemų čia esama
ir žvelgiant iš vidinės, įvykių dalyvių, ir iš išorinės,
komentatorių/tyrinėtojų perspektyvos. Mat tikrosios
Sąjūdžio aktyvistų intencijos, jų politinis sąmoningu
mas ir tikrieji veiklos orientyrai – ypač pirmojo Sąjūdžio
pusmečio laikotarpiu – dabar faktiškai nepasiekiami.
Pačiam sąjūdininkui – nesvarbu, atėjęs jis iš partinių
humanistų ar pusiau pogrindinės terpės – jo anuometinis
galvojimas sunkiai berekonstruojamas per sūkuringas
laiko pervartas ir perteklingas įvykių apnašas. O dabar
tiniai tyrinėtojai stokoja šaltinių – oficialios ano meto
programos, deklaracijos, mitingų, diskusijų ar posėdžių
kalbos, kurios galėjo būti įrašytos/užrašytos, vienodai
galėjo išreikšti tikruosius vidinius įsitikinimus kaip ir
juos užmaskuoti – nelygu su kuo, kada ir ko siekiant
rašyta/kalbėta. Kas kita – vadinamie-ji disidentai ar
Laisvės Lyga: jie nedviprasmiškai atsi-ribojo nuo esamo
režimo, jų siekiai deklaruoti aiškiai, lygiai aiškiai su
vokiant, kas už tai gresia. Sąjūdis tuo tarpu nesirengė
bėdai prispyrus trauktis į pogrindį, o visapusiškai ėjo
į viešąją erdvę, atvirą tiesioginę diskusiją su valdžia,
todėl šalia generalinės taktikos – rastis ir ištverti11 –
svarb ūs buv o ir ind iv id ua l ūs baim ės ir atsarg um o,
kalbant apie Lietuvos ateitį, ištekliai. Aiškiau galima
skirti pelus nuo grūdų tik nuo 1989 m. pavasario, kai
apie okupaciją, Nepriklausomybę, valstybės atkūrimą
imta kalbėti viešai ir plačiau – pirmiausia Sąjūdžio re
7
Žr. LPS IG nar io Sig it o Ged os int erv iu, in: Resp ubl ik a, 1990
01 07.
8
 Plg. Landsbergis, V., op. cit., p. 91.
9
 Plg. Štromas, A., Laisvės horizontai, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p.
191; t. p. Lieven, A., Pabaltijo revoliucija: Estija, Latvija, Lietuva – kelias
į Nepriklausomybę, Vilnius: Baltos lankos, 1995, p. 234.
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miamų (tuojau ir išrinktų) kandidatų į SSRS Liaudies
deputatų suvažiavimą. Ligi tol – tiek viso Sąjūdžio, tiek
jo branduolio, tiek paskirų grupių tikrasis suvokimas
ir įsivaizdavimas (ypač jei kalbėsime apie konkrečius
Nepriklausomybės idėjos pavidalus: „išstojimo“, „atsi
skyrimo“, „pakto atšaukimo“, „okupacinės kariuomenės
išvedimo“, „teisinio valstybingumo atstatymo“ koncep
tus ir konkrečius jų įgyvendinimo kelius) istoriškai
neužčiuopiamas...

temos sargų akimis, ir kokios anuomet bu-vo Sąjūdžio
žmonių viešosios tapatybės ribos: „kas mes esame“ ir
„kas nesame“, „ką galime sakyti/daryti“ ir „ko negali
me“, ką realu pasiekti ir ko – ne.

Struktūros kūrimasis: etapai ir iššūkiai

Bet prieš tai – truputis svarbiausių faktų ir datų įrė
minimo. Taigi kalbant apie Sąjūdžio struktūravimąsi
1988 m. pravartu išskirti keturis etapus: 1) IG sukūrimą/
„išrinkimą“; 2) Sąjūdžio rėmimo grupių kūrimą visoje
Šiame rašinyje Sąjūdžio (ar paskirų jo lyderių, akty
Lietuvoje, prasidėjusį nuo Kauno grupės, kaip tam tik
vistų, jų grupių) tikslų laipsniško išviešinimo, gelminės
ros atsvaros („rausvesniems“) Vilniaus intelektualams,
transformacijos ar lūžinės kaitos klausimas bus ne tyri
susibūrimo birželio 10 d.; 3) Steigiamąjį suvažiavimą
nėjimo objektas, o veikiau orientyras, metant žvilgsnį į
spalio 22–24 d., išrinkusį Seimą ir Tarybą; 4) Tarybos
Sąjūdžio ištakas. Nebesvarbu, kokia buvo tikroji Sąjū
vadovybės suformavimą, išrenkant pirmininką ir pa
džio atsiradimo prieš 15 metų istorija, koks Sąjūdis buvo
vaduotoją lapkričio 25 d.
„iš tikrųjų“ savo kūdikystės ir vaikystės laikotarpiu,
Pastebėtina, kad vertikalų struktūravimąsi ir hori
užtat įdomu, kaip to laiko Sąjūdžio rūpesčiai, intencijos,
zontalų plitimą harmoningai lydėjo ėjimas į viešumą: ir
identifikacijos regisi iš dabar suvokiamos anuometinės
kuriant/panaudojant esamas „visuomenės informaviminties–žodžio–veiksmo neatitikimo, vėlesnės valsty
mo priemones“ („Sąjūdžio žinios“ ir kitų grupių leidinėliai;
bės atkūrimo kelio ir dabartinių diskusijų dėl Sąjūdžio
prasimušimas į oficialųjį eterį ir priėmimas „Amerikos
autorystės ir priklausomybės perspektyvų. Patyrinėti
balso“ pagalbos; „Atgimimas“, „Atgimimo banga“), ir ko
Sąjūdį kaip „savą tradiciją“ mėginsiu pasklaidydamas
vojant su oficialiąja cenzūra
ir propaganda – pirmiausia
nukreipta prieš Sąjūdį (pro
testo akcijos ir boikotai, nu
kreipti prieš ELTA, „Tiesą“,
„Panoramą“ ir visą LTV). Bet
bene svarbiausias Sąjūdžio
augimo ir brendimo požymis
buvo mitingai – „didžiosios
sueigos“ iki Steigiamojo su
važiavimo. Dėl nuoseklumo
ir apsiribojant sostine galima
irgi išskirti keturis mitingus:
1) partinės konferencijos „de
legatų palydėtuvės“ birželio
24 d. Gedimino aikštėje; 2)
tų pačių delegatų sutiktu
vės Vingio parke liepos 9 d.;
3) Mol ot ov o–Ribb ent -rop o
pakto paminėjimas ten pat
rugpjūčio 23 d.; 4) rugsėjo 29
d. bendra su LLL akcija Ge
Sąjūdžio steigiamojo susirinkimo dalyviai. Vilnius. 1988 m. birželio 3 d.
di
mino aikštėje, pasmerkusi
Algimanto Žižiūno nuotr.
išv aik ym ą ir susid or oj im ą
su išvakarėse ten pat LLL surengtu mitingu Vokieti
pirminius šaltinius iš poros jo veiklos epizodų. Pirmas
jos–SSRS rugsėjo 28 d. sutarčiai paminėti. Kiekvienas
– IG sukūrimas per susirinkimą 1988 m. birželio 3 d.
šis žingsnis buvo tam tikro baimės, susivaržymo laipsnio
LSSR MA konferencijų salėje, kurio medžiaga leidžia
įveika, vis naujų ledų sulaužymas ir vis laisvesnė tieso
pamatyti kai kuriuos Sąjūdžio radimosi ir apsibrėžimo
saka. Krenta į akį Sąjūdžio kaip savaveiksmės formuotės
iššūkius bei orientyrus. Antras – IG narių susitikimas
(anuometinė frazeologija) savivokos stiprėjimas: nuo
su LSSR KGB vadovais 1988 m. rugpjūčio 30 d., iš kurio
rūpesčio „savos“ partijos sustabarėjimu ir respublikos
užrašo neblogai regisi, kaip Sąjūdis anuomet atrodė sis
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interesų gynimu Maskvoje (pirmų dviejų mitingų „te
mos“) pereita prie ilgai nutylėtos ir numeluotos tiesos
apie praeitį, kuri tautai ir visuomenei uždėjo nelaisvės
pančius, atskleidimo tai pačiai tautai ir visuomenei.
Istorijos atgavimas ne tik stiprino aukos savimonę, bet
ir padėjo įsisąmoninti savo, tegul laikinai ir prarastąjį,
veiksniškumą, subjektiš-kumą (nacionalinė/valstybinė
simbolika, Konstitucijos pataisų reikalavimas). Kita
vertus, tai stūmė Sąjūdį į pozicijas nebe greta partijos,
o priešais ją (iš pradžių prieš vadovybę, „nuverstą“ po
susidorojimo su rugsėjo 28 d. demonstrantais, vėliau,
po Konstitucijos patai-sų užblokavimo LSSR AS lapkri
čio 18 d. ir Moralinės Nepriklausomybės deklaracijos
paskelbimo, tiesiog tampant formalia opozicija LKP).
Tai savitai ženklino ir svarbiausieji Sąjūdžio aktyvis
tų susitikimai su valdžios atstovais: 1) birželio 17 d.
įvykusį susitikimą su LKP ideologu Lionginu Šepečiu
įformino šio „nekaltas“ siūlymas sąjūdininkams įsilieti
į partijos nuleistas reformų komisijas; 2) birželio 23 d.
susitikimas su visa LKP viršūnėle jau buvo tarp dviejų,
tegul dar nelygiaverčių partnerių, kurie vienas iš kito
reikalavo pripažinimo; 3) rugpjūčio 12 d. susitikimas
su vizitatoriumi iš Maskvos SSKP sekretoriumi Alek
sandru Jakovlevu parodė, kad jėgų balansas bent jau
išsilygino: svečias Sąjūdžio atstovų atžvilgiu laikėsi
pozityviau nei esamosios LKP vadovybės; 4) rugpjūčio
30 d. (beje, Sąjūdžio inicijuotas) susitikimas su kagėbis
tais turėjo abiem pusėms paryškinti jau besikuriančio
fronto linijas. Žaidimas tęsėsi...

Gimimas
Vaizdas iš šono ir iš vidaus
Visai įmanu, kad teorija apie Sąjūdžio (IG) įkūrime
slypinčią „tamsumą“ gimė jau 1988 m. birželio 3-iąją.
Tokių įtarimų galėjo kilti žmonėms, kitaip nei dauguma,
susirinkusiems ne pasižiūrėti „kažko svarbaus“ ar da
lyvauti LF kūrime, o tiesiog pasiklausyti MA komisijos
konstitucijos pataisoms rengti narių minčių ir mokslin
gų pasvarstymų. Vieniems, palankiau nusistačiusiems,
tokie įtarimai galėjo čia pat išgaruoti, o štai kitiems
netruko sustiprėti. Antai jau birželio 8 d. „Valdovų rū
mų“ griuvėsiuose pirmam susitikimui susirinkusius
IG narius savo atėjimu pagerbė LKP CK funkcionie
rius Steponas Imbrasas, kurio intencijų „pasiklausyti“
sąjūdininkai nesuprato ir atviru balsavimu svečią iš
prašydino. Matyt, tai ir tapo pretekstu artimiausiame
„Vakarinių naujienų“ numeryje pasirodyti kritiškam,
įtarimų ir menkinimų paženklintam straipsniui apie
Sąjūdį12. Anot korespondentės diagnozės, „pirmasis
10
Čia žr. Šepetys, N., „Slaptieji 1939 m. SSRS–Vokietijos susitarimai ir
Lietuvos Nepriklausomybės (ne)atkūrimo vizijos bei keliai (1988–1990)“,
in: Lietuvos istorijos studijos, 2003, Nr. 11, p. 47–60.
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(persitvarkymo sąjūdžio) gyvavimo žingsnis žengtas lyg
ir neįsiklausius į šiandienos balsą, lyg slepiantis šešėly
je, tarsi ką negero sumanius“. Žurnalistei (ir redakcijai
straipsnio prieraše) kliuvo ir prisidengimas moksline
diskusija, ir nedemokratiški rinkimai („ką išrinkti,
žinojo iš anksto“), ir (sic!) – „atsisakymas bendradar
biauti su partijos organais“. Todėl ir kyla įtarimas, kad
toks „sąjūdis, užuot konsolidavęs, skaldo visuomenę“.
Išties fundamentalus korespondentės įžvalgumas: vi
suomenės skaldymas ilgam taps pagrindine Sąjūdžio
yda partijos, vėliau ir Maskvos, akyse ir lūpose (netgi
veiksmuose – plg. „atsvaros“ – Jedinstvo sukūrimą).
Tačiau tuomet būtent toks apkaltinimas konspiracija
išprovokavo Zigmą Vaišvilą ir Saulių Lapienį „Atviru
laišku“ duoti atkirtį ir papasakoti Sąjūdžio atsiradimo
istoriją – nušviesti „įvykius prieš Tai ir po To“13. Taigi
pagrindiniai organizatoriai buvę jau veikiantys sava
veiksmiai klubai – paminklosaugos „Talka“ (Gintaras
Songaila), gamtosaugos „Žemyna“ (Zigmas Vaišvila),
jaunųjų ekonomistų (prie MA – Alvydas Medalinskas),
pavyzdį davę estų LF ir Estijos ūkiskaitos propaguotojai,
prieš savaitę Vilniuje dalijęsi mintimis su moksline ir
kūrybine inteligentija. „Alyva į ugnį“ tapo „nedemok
ratiškas delegatų išrinkimas“ į XIX partkonferenciją
(paskutinis lašas – birželio 2 d. „Tiesos“ informacija
apie nutarimą plėsti Mažeikių, Jonavos ir Kėdainių
pramonės gigantus), proga – gegužės 30 d. pranešimas
apie MA Prezidiumo suformuotą komisiją siūlymams
Konstitucijos pataisoms perestroikos dvasia parengti.
Su šios komisijos pirmininku Eduardu Vilku susitikę
minėtų klubų vadovai ir sutarė MA surengti forumą,
kurio metu būtų pasidalyta mintimis apie persitvar
kymą respublikoje. Tiesa, informuojant viešuomenę
apie forumą viename klubų renginių tą pačią 31 d. pa
minėta, kad jo metu gali iškilti LF įkūrimo klausimas.
Galiausiai realia „birželio 3 d. įvykių užuomazga“ tapo
išvakarėse Mokslininkų rūmuose Verkiuose surengta
diskusija „Ar įveiksime biurokratiją“, parodžiusi, kad
žmonės laukia realių permainų...
„Atviro laiško“ autoriams buvo svarbu pažymėti Są
jūdžio susikūrimą buvus natūralų, dėsningą ir tiesiog
gimusį iš visuomenės nuotaikų, – taigi demokratiškai,
ne kaip partijos delegatų parinkimą, todėl jiems ne
buvo paranku paminėti tarp birželio 2-osios ir 3-iosios
renginių vykusių pasitarimų (be minėtų aktyvistų,
dalyvavo Romualdas Ozolas, Bronius Genzelis, Artū
ras Skučas ir kt.), kaip organizuoti Sąjūdžio įkūrimą.
Vėlesniu vieno iš jų dalyvio Medalinsko liudijimu, „mes
dar aptarėme visas galimas kandidatūras į Iniciatyvinę
grupę; rinkome tokius žmones, prie kurių niekuo nega
lėtų prisikabinti okupantų valdžia, o kad tai kartu būtų
Lietuvai gerai žinomi ir autoritetingi žmonės, partijos
veikėjai...“14 Buvo smulkiai aptarta, kas kurią kandi
datūrą prasidėjus rinkimams siūlys, visus numatytus
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kandidatus ir jų teikėjus stengtasi išvakarėse pakvies-ti
į renginį ir informuoti, kas sumanyta. Žinoma, ne visi
kalbinamieji sutiko, ne visi išrinktieji dalyvavo, buvo
išrinkta ir nesąrašinių, vienas kitas iš sąrašo į grupę
nepateko, bet dauguma renginio organizatorių dabar
jau neslepia, kad preliminarus sąrašas ir tapo būsimo
sios IG branduoliu. Žinoma, tik dėl to, kad daugiau nei
penkiems šimtams į salę susigrūdusiųjų atrodė, kad
pasiūlytos kandidatūros esančios tinkamos Sąjūdžiui
Lietuvoje išjudinti...
Preliudas
Kad ir kaip atrodytų paradoksalu, bet per išvakarėse
Mokslininkų rūmuose vykusią diskusiją15 kur kas dau
giau kalbėta apie „LF“ nei tada, kai jis buvo įkurtas.
Tądien po pusantros valandos kalbų apie ekonomi-nę
ūkiskaitą, pirmininkaujantis Jokūbas Minkevičius,
tarsi atliepdamas į Kazimieros D. Prunskienės pasiū
lymą sukurti „probleminę respublikinę komisiją sa
varankiškumo klausimams nagrinėti“, paminėjo, kad
rytoj MA tai bus aptariama: „jau formuojasi tam tikra
grupė“, – ir pakvietė visus ateiti. Toliau kalbėjęs Ozolas
pabrėžė, kad atėjo kritinis metas: „bet kuriuo momentu
gali įvykti visiškai nekontroliuojami dalykai, kurie ne
naudingi absoliučiai niekam“. Tie kraštutinumai – arba
visiška apatija, kai šnekos įgrįsta, arba destruktyvūs
psichiniai ar fiziniai veiksmai. Manantiems, jog reikia
veikti, reikia burtis bendram darbui, nes „tai paskuti
nis šansas išsigelbėti, nes ... nebus Tarybų Sąjungos“.
Konkreti programa rytdienai: „reikalavimų partinei
konferencijai formulavimas. Antra, tikslus apsibrėži
mas, kas esame mes, ir trečias dalykas – iniciatyvinės
grupės, kuri tą „mes“ juridizuotų maždaug iki spalio
mėnesio (sic!), sudarymas“. Diskusijas tuo pačiu klau
simu pratęsė Stasys Juknevičius, paabejojęs kreipimosi
į partinę konferenciją prasmingumu (avys – pas vilką
ginčo išspręsti), ir Vaišvila, o pabaigoje Ozolas pakvie
tė norinčiuosius į aptartąją akciją įsijungti, pasilikti
pasitarimams lauke.
Scena ir veikėjai
Kitą dieną16 atmosfera buvo jau visai kita. Akademinės
komisijos konstitucijos pataisoms rengti pirmininkas
Vilkas, pamatęs, kokia gausi ir įkaitusi publika susi
rinko į salę, iš pat pradžių nubrėžė žaidimo taisykles:
„...bus gana sunku mums šnekėtis, jeigu mes visi čia
taip rėksime ir dejuosime. Mūsų reikalas yra svarstyti
problemas, kad rastume objektyvią tiesą. Moksliniu
požiūriu svarstyti“. Ir vėliau refrenu periodiškai karto
 Landsbergis, V., op. cit, p. 100.
 Tiškutė, I., „Platonas – draugas, bet tiesa – dar didesnis draugas“,
in: Vakarinės naujienos, 1988 06 11.
13
 Skelbta: Sąjūdžio žinios, 1988 06 13, Nr. 2.
14
Lietuvių tauta, sud. Algimantas Liekis, kn. 3: Sąjūdžio gimimas,
11
12
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-jo: jeigu to nebus, jei bus mitinguojama – susirinkimą
reikia baigti, išsiskirstyti (šitai per pora valandų jam
pavyko pasiūlyti bent 9 kartus). Organizatoriai ir jų
pakviestoji publikos dalis, galvojusi, kad susirinkimą
pavyks pakreipti „LF“ kūrimo linkme (preliminariai
buvo numatyta, kad pirmininkavimą perims Ozolas),
kiek pasimetė ir pasidalijo, be to, salėje buvo ir atsitik
tinių žmonių, atėjusių pasiklausyti būtent diskusijos
apie konstituciją (iš būsimosios IG – pvz., Marcinkevi
čius, Landsbergis). Taigi dalis kalbėtojų bandė laikytis
pirmininko nubrėžtų konstitucinių dalykų svarstymo
rėmų (prezidiumo nariai: Buračas, Bulavas, taip pat
Žebriūnas, Prunskienė, Ališauskas, Genzelis); dalis
tiesiog – į temąar ne – pasisakė jiems rūpimais klau
simais (Rimgau-das Bubelis, Budriūnas, Brazas), dalis
rezignavo ir mėgino išeiti (Ozolas, Medalinskas), dalis
programiškai (Aukštikalnienė, Skučas, Vaišvila) ar
savaimingai (Juozaitis, Landsbergis) mėgino pakreipti
susirinkimą „revoliucine“ – organizavimosi ir pradėjimo
veikti – link-me, ir būtent ši dalis, nepaisydama pir
mininkaujančiojo protestų, tikslą pasiekė – mokslinė
diskusija žlugo, IG buvo išrinkta.
Veiksmas
Pažymėtina, kad iš pradžių susirinkimo vagą pakreip
-ti mėginta „legaliai“: atsispirdama nuo esamos Kon
stitucijos straipsnių, Auksė Aukštikalnienė pateikė tris
„reikalavimus Tarybų Lietuvos vyriausybei“: paskelbti
neteisėtais visus trėmimus ir represijas nuo 1940 m. ir
reabilituoti jų aukas; atverti saugumo archyvus visuo
menei ir išviešinti jo veiklą; šiandien susikursiančią
IG pripažinti, juridiškai įregistruoti, atidaryti sąskaitą
banke, suteikti galimybę laisvai naudotis žiniasklai
da, leisti savo laikraštį ir t. t, Pirmininkui nutraukus
kalbėtoją, salėje kilo ir vis stiprėjo triukšmas. Kiek
aprimęs kalbant Buračui, mėginusiam kiek atsiliepti
į Aukštikalnienės „balsą iš apačios“, jis vėl suūžė per
formalistinį Bulavo pasisakymą, kuris greitai buvo
nuplotas. Po to įsiterpti mėginusiems MA žmonėms
– Medalinskui ir Genzeliui – nepavyko sutaikyti salės
ir prezidiumo – iš dalies dėl to, kad emocijas įkaitino
tarp jų radikalų politinį-istorinį pareiškimą perskaitęs
Bubelis. Po ilgo Prunskienės pasisakymo ekonominio
suvereniteto klausimu, ji buvo priversta tiesiai atsakyti
į klausimą, ar sutiktų būti išrinkta į IG. Tuomet ant
scenos užlipo Medalinskas ir pamėgino neutralizuoti
Vilko pirmininkavimą bei pasukti diskusiją apie būsi
mojo Sąjūdžio programą. Tačiau situacija nepasikeitė,
kol žodžio netarė Skučas, viską išdėstęs tiesiai: liaudis
Vilnius: Lietuvos mokslas, 1998, p. 95; panašiai liudija ir Skučas,
ibid., p. 93.
15
 Rūmų archyve išsaugoti jos magnetofoniniai įrašai, kurių stenog
rama skelbta: ibid., p. 54–90.
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turi ne svarstyti/vykdyti partijos pasiūlytus planus, o
pati pateikti programą ir pagal ją kovoti. Žmonės čia susi
rinko anaiptol ne mokslinei diskusijai, ir: „Mes tikėjomės,
kad Jūs [Vilkas] prisijungsite prie mūsų, bet paskutinę
minutę... Baimė yra didelė, ji Jus nugalėjo. Jeigu aš da
bar paklausiu publikos, ko ji susirinko... Balsai iš salės:
Liaudies fronto!“ Paskelbęs planuojamą jo pavadinimą
– „Persitvarkymo Sąjūdis“, Skučas paskleidė po salę
lapus, kur visi galėjo užsirašyti į Sąjūdžio rėmėjus. Tuo
met Prezidiumas prarado susirinkimo kontrolę ir turėjo
pereiti į defenzyvą. Juozaitis traktavo Skučo pasiūlymą
kaip auditorijos ir prezidiumo galimą kompromisą, nes
tai būtų veiksmas sklaidant baimės atmosferą, peržen
giant jos ribas. Toliau kalbėjęs Landsbergis atkreipė
dėmesį, kad tokios ribos išaiškėja tik ėmus veikti, ir čia
prezidiumas galėtų nenusišalinti, nes tuomet veiksmas
įvyks kitur. Skeptiški dėl Sąjūdžio kūrimo ar nuosaikūs
Vytauto Ališausko, Ramūno Budriūno ir Buračo balsai
salės entuziazmo neatšaldė, ir į sceną užlipęs Vaišvila
galutinai perėmė renginio valdy
mą, paskelbdamas rinkimų į IG
pradžią. Siūlyta daug kandidatūrų,
balsuota, plota, ir viso to pabaigoje
perskaitytas IG sąrašas.

nuosavybė, išskyrus gynybos sferą, susideda iš visų
sąjunginių nuosavybių“. Tačiau kokią gi poziciją tei
kiantieji pasiūlymus, keliantieji reikalavimus LSSR
AS, vyriausybei, partinei konferencijai patys galėtų
užimti – kas jie, su kuo jie ir prieš ką. Pats Žebriūnas
tvirtino vienareikšmiškai – 100% už Gorbačiovą, Pruns
kienė antrino – už persitvarkymą, ir kartu su kitomis
resp ubl ik om is, tik iš apač ios. Bet kas tok iu atv ej u
trukdo – „viršūnės“? Žinoma, persitvarkymui trukdo
tik tos jos dalys, kurios sustabarėjusios. Genzelis buvo
konkretus – tai biurokratija, kuri „paskutiniu metu
perėjo į puolimą“. Jam antrindamas Vaišvila nurodė
estų kovos su biurokratija pavyzdį – kai šie privertė
atsistatydinti ministro pirmininko pavaduotoją. Sku
čas buvo nepalyginti drąsesnis: mes galėsime kovoti
su biurokratija tik organizuodamiesi (rėmimo grupės)
ir suvokdami, kad yra partija, vykdanti ne liaudies, o
biurokratijos nurodymus. „Partija iš pogrindžio po re
voliucijos neišėjo...“ Tegul ji ir neįvardijama kaip „prie

Ribos
Kokios konkrečios mintys, Lietu
vos vizijos sklandė ore, kuriantis
Sąjūdžiui? Tai daug reikšmingiau,
nei preliminari paties Sąjūdžio pro
grama17, nes netiesiogiai parodo
pirmaprades suvokimo, kalbos ir
veiklos ribas. Jos buvo gana siauros
tik kalbėjusiems apie ekonominį
savarankiškumą. Diskusijos, kas
geriau – ar estų modelis, respub
likinė ūkiskaita (Prunskienė), ar
vis uot in ė įmon ių ūkisk ait a (de
facto = rinkos ekonomika, sąvokos
nevartojant – Vilkas), naikinant
ir sąjunginį, ir respublikinį admi
Mitingas Katedros aikštėje po Sąjūdžio suvažiavimo. Vilnius. 1988 m. spalio 22 d.
Algimanto Žižiūno nuotr.
nistravimą iškėlė klausimą apie
suverenumo ribas: kokia turi būti
šas“, bet vis dėl-to tai stabdys demokratijai, veikiantis
konkreti sąjunginės valdžios ir institucijų kompetenci
konspiraciniais metodais. Paties Sąjūdžio padėtį tokioje
ja, ir kokia Lietuvos – ekonominė, politinė, kultūrinė?
situacijoje be-ne aiškiausiai nubrėžė Landsbergis: „Mes
(Ališauskas). Kalbėtojai buvo linkę čia iškišti „lenininės
niekada nesužinosime, ką mes galim, kol nepradėsime
federacijos“ modelį: „Sąjungos kompetencija kiekvienu
veikti. Niekada kalbos neišaiškins, o tiktai konkretūs
atveju yra gynybos ir užsienio politikos [dalies] klau
visuomeniniai veiksmai parodys ir mūsų valią, ir mūsų
simai“ (Vilkas). Arūnas Žebriūnas čia netgi pasiūlė
jėgą, ir mūsų ryškias ribas, jeigu kita jėga bus didesnė
„įraš yt i į TSRS Kons tit uc ij ą, kad TSRS valst yb in ė
ir bus neleista eiti“. Toji kita jėga gali būti ir vietinė
Partija, bet gali būti – ir viską sprendžianti Maskva.
16
 Susirinkimo stenograma skelbta: ibid., p. 96–126. Skelbtoje steno
Viename pasisakymų kaip tik ir prisimintas metas,
gramoje kai kurie pasisakymai neidentifikuoti arba įvardyti klaidingai.
kai Maskva ir Lietuva buvo atskiri dydžiai. Bubelis
Todėl tolesnės kalbėtojų identifikacijos  – straipsnio autoriaus.
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vaizdžiai nupasakojo „tarptautinės teisės pažeidimą,
padarytą stalinistinės SSRS vyriausybės [...] lietuvių
tautai ir jos laisvai sukurtai egzistavimo formai – sa
varankiškai Lietuvos valstybei“. 1940 m. SSRS „atliko
veiksmą, turėjusį lemtingų pasekmių Lietuvos res
publikos kaip savarankiškos valstybės egzistavimui“.
Tai buvo ultimatumas, grasinant agresija. Jos, o ne
„vidinių nesklandumų“, ir buvo nulemta įvykių kaita
Lietuvoje. Išvada: „kiekvienas tuometinių Lietuvos
piliečių palikuonis turi teisę reikalauti socialistinio
teisėtumo [...] sudarymo sąlygų Lietuvos sūnums ir
dukroms savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą, kraštą,
ūkį, o svarbiausia – politiką ir kultūrą“. Bubelio min
tis radikalizavo Skučas, nesutikdamas, kad dėl visko
kaltas Stalinas, nepripažįstant, kad „tuo metu buvo
teroristinė valstybė“. Esą nepakanka pripažinti teisės
pažeidimo (ir reikalauti jos atkūrimo), neprisimenant
„visuomenės, kuri stojo ginkluoton kovon ir nepasidavė
tai represijai“.
Dar nesakoma – „nepriklausoma Lietuvos valsty
bė“, „partizanų laisvės kovos“, „sovietų režimas“, bet
akivaizdu, kad bent dalis susirinkusiųjų tikrai netilpo
perestroikos – radikalios Sovietų Sąjungos išsaugoji
mo programos – rėmuose. Vienas tokių netilpusiųjų,
tiesa, pasisakęs prieš Sąjūdžio steigimą (nes žmonės
nesubrendę, stokoją politinės kultūros pagrindo), apie
konstit uc in ių ref orm ų pad ėt į pas is ak ius iam Vilk ui
pareiškė: „Tai, ką jūs kalbėjote, akivaizdžiai suformuo
ja, kad Lietuva ir toliau lieka Tarybų Sąjungos dalis“
(Ališauskas), o, komentuodamas Sąjūdžio rėmimo narių
anketą (į kurią dauguma salėje sėdėjusiųjų, taip pat ir
Ališauskas, įsirašė), retoriškai paklausė, ką reiškia,
antai estų LF minimas „socialistinio suvereniteto su
gražinimas“: „jeigu nebuvo socialistinio suvereniteto,
tai kas tada ligi šiol buvo? Gal socialistinė okupacija?“
Žodis – iš pavojingiausiųjų (Bubelis per visą pasisakymą
jo taip ir nepavartojo), bet ištartas hipotetinio klausi
mo forma ir dar kalbant ne apie savo, o kito supratimą.
Nes tuomet kalbant žodžius reikėjo pasverti, ir viena
buvo galima drąsiai sakyti susirinkime, kita – viešame
mitinge, trečia – uždarame posėdyje, kurio kas nors vei
kiausiai pasiklausė, ketvirta – užfiksuoti programoje.
Žodis dar buvo žvirblis...

Išbandymas
Šitai ypač išryškėjo per minėtąjį gen. Edvardo Eismun
to ir pplk. Edmundo Baltino susitikimą su IG nariais
Dailininkų s-goje18. Pokalbis buvo surengtas IG inicia
tyva, ir, suprantama, kad sąjūdininkai daugiau norėjo
ką sužinoti ir patirti iš saugumiečių negu atvirkščiai.
17
 Jos apmatus žr. Sąjūdžio žinios, Nr. 1. Senno komentaras: „pagal
sovietinėje sistemoje priimtas politikavimo tradicijas, grupė turėjo pri
imti savo programą“; Senn, A. E., op. cit., p. 40.
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Klausinėdami apie kagėbistų požiūrį į praeitį ir dabartį,
trėmimus, politinius kalinius, perestroikos mastus ir
teisinę valstybę, sąjūdininkai galėjo sau pasiaiškinti
viešojo kalbėjimo ir veikimo ribas, tiek praeities tiesos,
tiek dabarties teisių požiūriu.
Bet jau pokalbio pradžioje saugumo vadovas nurodė,
kad ir jam kyla klausimų IG nariams. „Tie klausimai
nereikštų pasiaiškinimo, bet būtų priemonė geriau
suprasti ir pajusti Sąjūdžio veiklos kryptį ir teisingai
ją vertinti. Mes gauname laiškų, skambučių, kuriuose
reikalaujama paaiškinti, kuo užsiima Sąjūdis, kiek jis
atitinka partijos kursą, socializmo pagrindus Lietuvo
je“. Tad visai kaip žurnalistė Tiškutė, drg. Eismuntas
buvo pirmiausia susirūpinęs Sąjūdžio tikslų skaidrumu:
„Jeigu kam nepatinka tarybų valdžia, atvirai saky
kit: nepatinka tarybų valdžia. Už tai, kad nepatinka
– niekas nieko nenubaudė. Už politinius įsitikinimus
nebaudžiama. Baudžiama už konkrečią antitarybinę
ar antivalstybinę veiklą. Jeigu mes visi skaitom, kad
Sąjūdis yra už socialistinę Lietuvą, už tarybinę san
tvarką – daugiau savistovumo, bet tarybų Sąjungos
sudėty, – tai šitai reikėtų nuostatuose ir pabrėžti, kad
žmonėms nekiltų abejonių, kas tas yra Sąjūdis“. Štai
sąjūdininkai giną ištremtuosius už antitarybinę veiklą.
Vienas jų Sigitas Tamkevičius. „Kas yra Tamkevičius,
jūs turbūt žinote, skaitėte spaudoje. Kunigas naudojo
bažnyčią, naudojo sakyklą antitarybinei agitacijai ir
propagandai.“ Kitas – kun. Svarinskas, laisvai išleistas
į užsienį pasigydyti. „Jūs turbūt matėte dokumentinį
filmą: „Kas jūs, kunige Svarinskai?“? Aš manau, kad
čia sėdi tarybiniai žmonės, kurie už tarybų valdžią, ar
ne? Ar yra kas nors prieš? Pakelkite rankas, man bus
lengviau dirbti. Filme draugas Svarinskas visiems aiš
kiai pasakė: „Palaukite, ateis mūsų valdžia“. Tai kokią
valdžią jis turėjo omeny?“ Šiuokart sąjūdininkai atsikirto
vykusiai: Buračas nurodė, kad Svarinskas – už liaudies
valdžią, o ir Sąjūdis – už liaudies tarybas. Į Eismunto
klausimą, ar dabar esą ponų tarybos, Genzelis atrėžė,
kad taip, nes Jakovlevas sakė, kad tikroji tarybų valdžia
dar tik bus, po metų (Eismuntui pamėginus aiškinti,
kad jis ne taip supratęs, Genzelis pacitavo pažodžiui).
Kai antitarybiškumas neprilipo Sąjūdžiui už nuteistų
jų pagal 68 str. (antitarybinė ir antivalstybinė veikla)
gynimą (į tiesų Laurinkaus klausimą dėl jo galiojimo,
Eismuntas pripažino, kad dabar „jis netaikomas“), mė
ginta jį prikergti kitu keliu. „Dabar aš turiu kitą klausi
mą, draugai: Štai Lietuvos Laisvės Lyga [...]. Jeigu tie
žmonės pasakytų: gerbia-mieji Sąjūdžio dalyviai, [...]
mes už Lietuvą Tarybų Sąjungos sudėty, – klausimų
nekiltų. Bet mes aiškiai žinom – jie yra prieš tai. Jie
yra už tai, kad atkurti buržuazinę Lietuvą, buržuazinę
santvarką. Kas Sąjūdžio dalyvius gali rišti su Laisvės
Lyga? Kodėl atsiranda bendradarbiavimas iš jūsų pu
sės?“ Šiuos kaltinimus mėginta atremti keliais frontais.
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Pirma, ginantis, kad LLL tikslai sąjūdininkams mažai
žinomi (Eismuntas: „Tiesos“ neskaitot20, ten viskas pa
rašyta), kontrklausiant, kodėl negalima susitikinėti ir
viskas sekama (Geda; Eismuntas: „mes dirbam savo
darbą ir žinom, ką darom“), įrodinėjant, kad kontaktai
buvo per badavimo akciją, kur Lyga „atliko destruktyvų
vaidmenį“ (Juozaitis), „tarybų valdžia pasirodė visiškai
bejėgė“ (Ozolas), o Sąjūdis štai veikęs konstruktyviai,
nulėmęs pozityvų krizės sureguliavimą.
Jeigu jau pripažįstama, kad yra trys jėgos, tarp kurių
Sąjūdis – viduryje, tai gal esti ir trys Lietuvos
raidos perspektyvos: „Lietuva TSRS sudėty“,
„burž ua z in ės sant vark os atk ūr im as“ ir kas
nors per vidurį. Kas tai galėtų būti, preciziškai
pradėjo aiškintis Česlovas Stankevičius: Kons
titucija deklaruoja, kad Lietuva yra TSR, ir kad
ji turi teisę išstoti iš TSRS. „Kur jūsų nuomone,
baigiasi konstitucinių teisių siekimas ir kur
prasideda antivalstybinė veikla?“ Eismuntas
pripažino, kad su konstitucinės teisės įgyven
dinimo lozungu to galima siekti. Bet Marytei
Kontrimaitei pasiteiravus, ar ta intencija ga
lima rinkti parašus, Eismuntas neišlaikė: „Ko
jūs siekiat? Kaip Lietuvą įsivaizduojat ne SSRS
sudėty?“ Skučui nedrąsiai nurodžius, kad ESPT
ir Varšuvos pakto nare, Eismuntas apsidžiaugė,
ir nurodęs, kad tai „Kenedžio nuvedimo teorija“,
pavaizdavo, kad toks kelias baigtųsi Vakarų
Vokietijos padėties sukūrimu. Gedai žengus
žingsnelį toliau „nekaltu“ klausimu: „Kaip žiūri
saug um o kom it et as į Liet uv os Nep rik laus o
mybės idėją?“ („vis apie tuos 1939-uosius me
tus“), atsakymas buvo formalus: siekis atkurti
buržuazinę santvarką – antitarybinė veikla.
Bet toliausiai tąsyk nuėjo pirmininkaujantis
Petkevičius, pirmiausia tarstelėjęs, kad valsty
bingumo sukūrimas kaip 1918 m. – variantas
galimas. „Jeigu ir toliau taip šeimininkausim,
tai tikrai subirs ta mūsų imperija (sic!) – norė
sim to ar nenorėsim.“ O toliau, pasirėmęs Eis
munto daugkartiniu tvirtinimu, kad Saugumo
komitetas veikia tik pagal įstatymą ir jį vykdo,
neva juokais replikavo: „Jei bus priimtas įsta
tymas, kad Lietuva – Nepriklausoma valstybė,
aš manau, Komitetas tam irgi pritars [...]. O ar
bus toks įstatymas, ar ne, tai ir nuo mūsų Są

jūdžio, ir nuo daug ko priklausys“. Eismuntui baigiant
temą teliko konstatuoti: „Kaip komunistas, aš kovosiu
už Tarybų Lietuvą, socialistinę santvarką ir jos buvi
mą TSRS sudėty. Kaip Saugumo komiteto vadovas, aš
vadovausiuosi įstatymais ir jų nepažeisiu“.
Kaip galime regėti, jau tada, 1988 m. rugpjūčio pabai
goje, pozicijos buvo aiškiai nužymėtos, o ir pagrindiniai
tolesnės Lietuvos išsilaisvinimo istorijos kontūrai buvo
gana aiškūs.


Sąjūdžio mitingas Kaune. Kalba
Česlovas Stankevičius. 1988 m. gruodis.
Romualdo Požerskio nuotrauka

18
 Magnetofoninio įrašo medžiaga skelbta in: Kauno aidas,
1988 08 31, p. 1–18. Toliau cituojant puslapiai nenurodo
mi.
20
„Tiesą“ nuo liepos pradžios Sąjūdis ir didelė Lietuvos
žmonių dalis boikotavo.
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tema: Sąjūdžio pradžia

„Sąjūdis kilo kaip banga...“
Į NŽ-A klausimus atsako Bronislovas Genzelis ir Algirdas Saudargas

1. Kaip, Jūsų manymu, 1988 m. birželį atsirado Są
jūdis? Ar esti toks dalykas kaip „slaptoji Sąjūdžio atsi
radimo istorija“? Kaip pats atsidūrėte Sąjūdyje?

4. Kada ir kaip politinė Lietuvos Nepriklausomybė ta
po pagrindiniu viso Sąjūdžio tikslu? Ar galima kalbėti
apie kokį nors psichologinį lūžį?

2. Kaip suvokėte anuomet ir kaip suvokiate dabar va
dinamųjų Vilniaus ir Kauno Sąjūdžio grupių priešpriešą
1988–1989 m.? Dėl ko nesutarta ir kodėl?

5. Ar galėjo taip atsitikti, kad Lietuvos Aukščiausioji
Taryba nebūtų priėmusi Kovo 11-osios valstybės atstaty
mo akto? Ar, žiūrint iš dabartinių pozicijų, pasirinktoji
valstybės atkūrimo forma buvo teisinga?

3. Sąjūdžio Tarybų veiklai buvo būdingos ir paskirų
asmenų kraštutinės („kairės“ ar „dešinės“) akcijos ar re
akcijos: radikalūs pasisakymai, iniciatyvų gniaužimai,
provokacijos ir pan. Kaip dabar atrodo, ar per tokius
dalykus negalėjo pasireikšti vadinamoji „KGB įtaka“?
1. Bronislovas Genzelis: Sąjūdžio atsiradimo prielai
dos yra paprastos. Istoriją galima nuvesti iki senesnių
laikų. Kai 1968 m. buvo Čekoslovakijos įvykiai, „Žinijos“
draugijoje veikė klubas, kuriame diskutuota kultūros,
politikos klausimais. Klubui vadovavo Slavėnas, dalyva
vo ir kai kurie senieji inteligentai – Cesevičius, Daukša
ir kt. Kartą po įvykių Čekoslovakijoje Slavėnas atėjo
ir pasakė: vyrai, kol mūsų neišvaikė, išsiskirstykim
laisva valia. Mes ir išsiskirstėm. Kas ką galėjo, darė
kultūros srityse.
Nežinau, kaip vertinti kitus dalykus: dabar daug kal
bama apie Strazdelio universitetą. Galima jį traktuoti
kaip disidentinį. Kita vertus, tuo metu būta politinio
švietimo, reikėjo „užsidėti paukščiuką“, ir, nors nebu
vau nuolatinis šio universiteto lankytojas, keletą kartų
skaičiau pranešimus, bet nė neįtariau, kad dalyvauju
pogrindinėje veikloje.
Kai prasidėjo gorbačiovinė perestroika, atsirado vilčių,
kad kažkas keisis. Sena patirtis tarsi savaime atgijo.
Pirmiausia atgaivinome „Žinijos“ draugijos klubą. Iš
pradžių jis su politika neturėjo nieko bendra, rūpinosi
kultūriniu palikimu. Tuo metu buvo labai niokojamas
Vilnius, būta planų nutiesti platų kelią per Rasų kapi
nes. Dalis žmonių, kurie lankėsi ir „Žinijos“ draugijoje,
nepriklausomai įkūrė „Talkos“ klubą: Puteikis, Radžvi
las, Songaila, jie labiau kovojo su visokiais griovimais.
Mes daugiau domėjomės teoriniais dalykais. Žalieji kūrė
savo klubus – Kaune pradėjo veikti Griciaus „Žemyna“.
Tuose klubuose veikė tie patys žmonės, viename – tary
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6. Kas atsitiko Sąjūdžiui po Nepriklausomybės atga
vimo? Kur jis dingo? Ar tai buvo natūralu, „dėsninga“?
Kada ir kodėl Sąjūdis neteko savo kaip moralinio au
toriteto statuso?
1. Algirdas Saudargas: Ne, nežinau. Atėjo laikas ir
atsirado. Antrą savaitę po Sąjūdžio įsikūrimo Vilniuje
aš apie jį dar nežinojau. „Tiesoje“ perskaitėme, kad ten
kažkas vyksta. Galiausiai atvažiavo Juozaitis su Skuču
steigti Sąjūdį Kaune. Na, mes su Edvardu Šiugžda ir
nuėjome pasižiūrėti, buvo ir Egidijus Klumbys. Perskai
tė sąrašą žymių Kauno žmonių. Mes irgi siūlėme kan
didatūras. Pasiūliau Klumbį, Algirdą Patacką, kurio
neb uv o; Šiugžd a ats is ak ė dal yv aut i. Viet oj Alg ird o
Patacko iš pradžių įrašė Gintarą, tada aiškinomės, tas
ar ne, paskui įrašė ir Algirdą. Vėliau išsigando, kad
per daug politinių kalinių, nes buvo Liudas Damb
rauskas, Vidmantas Povilionis, dar kažkas. Paskui
Dambrauskas pasiūlė savo sūnų. Taip ir baigėsi. Pats
ten nebuvau įtrauktas. Kitą dieną sutikau senamiesčiu
einantį Patacką ir aiškinomės, ar tai tas Sąjūdis, ar ne
tas. Paskui po savaitės teko dalyvauti susitikime su
žmonėmis, aiškintis, kas čia vyko, kokia čia iniciatyva,
kas ką ir kaip rinko. Atsirado nepatenkintųjų, tai tada
Kaušpėdas juos tiesiog įrašė į sąrašą, kad nuramintų.
Mane irgi taip kooptavo. Ir jautėme, kad tai „tas“ Są
jūdis. Pakako ekspertų – Patacko – išvadų. O kokios jo
ištakos, nelabai ir svarbu. Paskui, kai ėmė kilti Sąjūdžio
banga, atsirado erdvė veikti.
Ar KGB pridėjo ranką, – čia kita kalba. Kas ką mąstė,
ko tikėjosi kurdamas, visai nesvarbu. Netrukus paaiš
kėjo, kas tas Sąjūdis yra.
Mes žiūrėjome ne į tai, kas Vilniuje vyksta, bet kaip
žmonės į tai žiūri. Kai matai, kad žmonės nebebijo,
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boje, kitame – pirmininkas. O Mokslų akademijoje (MA)
nepriklausomai nuo mūsų kūrėsi ekonomistų klubas,
kuriame dalyvavo Rajeckas, Vilkas, Prunskienė, šiek
tiek Antanavičius, Vagnorius. Su juo neturėjome ryšių.
Kai pas mus pasirodė Medalinskas, kuris buvo Pruns
kienės aspirantas, sužinojome, kad akademijoje vyksta
įdomios diskusijos ekonominiais klausimais. Paskui į
Verkių rūmus pasikvietėme analogiško Estijos MA klubo
paskaitininkus; Martas Taarmakas (jo žmona yra bu
vusi mano studentė) pakvietė Juozaitį į pirmą Liaudies
fronto susirinkimą; Prunskienė buvo pakviesta kitais
kanalais (akademikas Bronšteinas). Kai Estijoje susi
kūrė Liaudies frontas, pas mus veikė visokie klubeliai,
ir ta idėja, atrodo, kilo spontaniškai. Vilkas organizavo
naujos konstitucijos projekto aptarimą Mokslų akademi
jos salėje. Kilo mintis tuo pasinaudoti. Visas jaunimas
iš MA, Lapienis ir kiti aspirantai (kai kurie jų buvo
komjaunimo veikėjai), ėmė kalbėti, kad akade-mijoje
kas nors įvyks. Buvo kelios grupės, kurios tarėsi dėl
rinkimų. Vieni ant Tauro kalno, kiti – pas mane namie.
Reikėjo sukurti bendrą vadovybę. Svarstyta, kaip ją su
formuoti – jei kas nors išlįs su sąrašu, tai bus pagalvota,
kad čia partijos ir vyriausybės sąrašas, ir psichologinė
reakcija bus neigiama. Sutarta, kad bus pasiūlyti 25
žmonės ir pasiskirstyta, kas ką pasiūlys. Taigi Vaišvila
išėjo į tribūną ir pasiūlė kurti Liaudies frontą. Vilkas
priešinosi, su juo daugiausia ginčijosi Vaišvila, Skučas
ir Medalinskas. Juozas Bulavas, sėdėjęs pirmoje eilėje,
kaip senas revoliucionierius, palaikė – reikia kurti! Iš
visų numatytų tik du nebuvo pasiūlyti – Vaitiekūnas ir
Martinaitis. Matyt, dėl chaoso. Balsavimas vyko taip:
kas už – visi už, kas prieš – niekas. Tik prieš du asme
nis nubalsavo „prieš“: Auksę Aukštikalnienę, už kurią
balsavo tik penki, jei tiksliai pamenu, ir vieną vaikiną
sportininką, kuris žadėjo sportu rūpintis. Jam kažkas
iš salės sušuko – tai ir sportuok.
2. B. G.: Priešprieša tarp Vilniaus ir Kauno sąjūdžio
atsirado po rinkimų į TSRS AT, kai pakvipo valdžia.
Anksčiau jos nepastebėjau. O dėl ko ji kilo, sunku pasa
kyti. Tikrai ne dėl vienų nuosaikumo ir kitų radikalumo.
Štai, pavyzdžiui, Landsbergis. Jis iki Nepriklausomybės
buvo pakankamai nuosaikus, o po Nepriklausomy-bės
– visai kitas. Aktyviausi priešpriešos kurstytojai buvo
Abišala, Oksas. Formaliai vilniečių ir kauniečių nesu
tarimai prasidėjo išrinkus Seimo Tarybos pirmininką.
Mat iš pradžių buvo nutarta, kad kaip Estijoje bus pirmi
ninkaujama rotacijos būdu: kiekvienąsavaitę renkamas
pirmininkas. Paskui „Izvestijose“ pasirodė tas nelemtas
Kapeliušino straipsnis „Landsbergis i jego komanda“, –
kas ta komanda, nepasakyta, bet pagrindinė mintis,
kad visi labai geručiai, tik Landsbergis juodas. Tada
Čekuolio ir kitų iniciatyva jis buvo laikinai išrinktas
pirmininku. Ir kauniečiai šituo baisiai pasipiktino. Tą
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Bronislavas Genzelis. Algimanto Žižiūno nuotr. Algir
das Saudargas. 1996. Juozo Grikienio nuotr.

kuria Sąjūdžio grupes. Žiūri ne į centrą, o į kitą pusę,
ten yra Sąjūdis.
2. A. S.: Sunku suformuluoti. Buvo šiokia tokia prieš
prieša. Būta šiek tiek nepasitikėjimo, visada reikia
tikrinti, ką tie Vilniaus inteligentai daro, į CK jie ten
vaikšto, žino duris. Kitas dalykas, man liko toks įspū
dis, kad mes, Kaunas, būsime tokie „kietiečiai“, tarp
Lietuvos Laisvės Lygos ir Vilniaus, o jie galės, nuėję į
CK, sakyti – mus spaudžia. Jeigu nespaustų, nieko ir
pasiekti negalėtų. Tokia kombinacija ir sudarė tą įspūdį.
Dar vienas dalykas – Kauno Sąjūdžio aktyvas jautėsi
gana laisvas nuo bet kokių galimų įsipareigojimų. Bent
kritinė masė, o jei kas ir nebuvo, tai dėjosi toks esąs. O
Vilniuje esantys ponai buvo ta aukštoji inteligentija, –
nieko blogo nenoriu pasakyti, – kuri tiesiog naudojosi
kai kuriais nomenklatūros pasidalijamais kąsneliais.
Buvo kiek labiau susivaržę. O Kaunas buvo periferija. Be
to, Kaune išsiugdė daugiau demokratijos mechanizmų,
veikė įgaliotinių susirinkimas. Jis iš pradžių rinkdavosi
Architektų sąjungoje, paskui „Šilelio“ salėje, kur susi
rinkdavo keli šimtai žmonių. Ir mes visą laiką jautėme
tų žmonių nuotaikas, taip sakant, pasitikrindavome. Tai
suteikdavo ir energijos, ir ryžto. Vilniuje susiformavo
toks centro fenomenas. Kaip Sovietų Sąjungoje – Maskva
kaip Sąjungos sostinė, o Rusijos valdžia – rudimentinė.
Taip ir Sąjūdžio Vilniaus taryba buvo silpnesnė, nes
čia pat buvo ir „centrinė valdžia“ – Iniciatyvinė grupė.
Be to, Vilnius tuo metu buvo silpnesnis už Kauną savo
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pačią naktį pas mane trečią valandą prisistatė Butke
vičius ir kalbėjo: ką jūs padarėte – įstatai laužomi. Aš
atsakiau, kad reikia nesiskaldyti. Prasidėjo kauniečių
akcija prieš vilniečius, o Landsbergis buvo centre. Tada
ir pradėjo kilti Abišala, nors nebuvo nei Kauno taryboje,
nei iniciatyvinėje grupėje, matyt, atėjo per kvotas nuo
Mokslininkų sąjungos. Pradėjo veikti Abišalos grupė.
Kaip priešprieša Landsbergiui, Sąjūdžio Seimo tarybos
pirmininkui, jis buvo išrinktas Seimo seniūnu.
3. B. G.: Aš manau, kad taip, bet neturiu faktų. Dalis
KGB medžiagos dabar yra išvežta į Tomską. Lietuvo
je jos nėra. Manau, buvo mėginama sukliudyti. Bet
laikėmės tokios nuostatos: kiekvienas kalba už save.
Nebuvo taip, kad štai tu atstovauji Sąjūdžiui ir reiš
ki jo nuomonę. Nebūdavo aiškinamasi viešai, dėl ko
kas nors ką nors pasakė. Manau, kad saugumas tam
ir saugumas, kad mėgintų kliudyti. Aišku, norėta su
pjudyti. Štai kad ir tas pats Kapeliušino straipsnis.
Nemanau, kad jis atsitiktinis. Nors jei kalbėsime apie
Kapeliušiną, tai buvo įdomus žmogus, jį gerai pažinojo
Čepaitis, su juo šis bendraudavo kaip korespondentas
Lietuvai. Kapeliušinas padėdavo, kad „Izvestijos“ pa
skelbtų straipsnių prieš mūsų valdžią paminklosau
gos ir gamtosaugos klausimais. Kai pasirodė minėtas
jo straipsnis, mes labai nustebome, nes Landsbergio
tuomet radikalumu tik-rai niekas neįtarė. Petkevičių
buvo galima kaltinti radikalumu. Čekuol is pat eik ė
argumentą, kad jei nesusibursime aplink Landsbergį,
visus sutvarkys po vieną, nes neįvardyta komanda; tad
pasakykime, kad mes visi ta komanda. Turiu pagrindo
įtarti, kad straipsnis buvo specialiai išspausdintas, ir
tikrai jis įnešė daug sumaišties. Nes viskas būtų ėję
sena vaga – pirmininkas kiekviename posėdyje būtų
renkamas kitai savaitei.
4. B. G.: Lūžio nebuvo. Negaliu apie visus kalbėti,
tik apie tą terpę, kuriai pats priklausiau. Po įvairia
priedanga susitikdavome – gimtadieniai, kokios nors
šventės, dalyvaudavo, pavyzdžiui, Juozas Girdzijaus
kas, Vytautas Kubilius, Lukšienė, Martinaitis, Ozolas,
paskui ir Daunys. Visąlaik buvo kalbama, kad imperi
joms anksčiau ar vėliau ateina galas ir kad gorbačio
vine perestroika reikia pasinaudoti. Kai kurie žmonės
Sąjūdį kūrė ta intencija. Tik svarbu buvo anksčiau
laiko neišsiplepėti. Taigi bent kiek aš galiu pasakyti,
nebuvo tokio psichologinio lūžio. Visiems tikslas buvo
aiškus, bet kada? Taip buvo iki Sąjūdžio. O Sąjūdžio
būstinėje viešai nediskutavome, buvo aišku, kad ten
gali būti saugumiečių – Tarybos posėdžiai buvo atviri
ir niekas netikrino, kas užeina. Kita vertus, net nebu
vo priimtas toks sprendimas – viešai nekalbėti. O kai
įvyko rinkimai į TSRS AT, buvo paskelbtas tikslas:
Nepriklausomybė. Kaune ir Vilniuje per Vasario 16-
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visuomeniniu potencialu. Šie faktoriai ir sudarė Kauno
Sąjūdžio grupės fenomeną.
3. A. S.: Jokių naujesnių duomenų, negu kada nors tu
rėjau, neturiu. Aišku, saugumas stengėsi ką nors daryti.
Tačiau kurie fenomenai buvo tikri, o kurie surežisuoti,
negaliu pasakyti. Be to, įtampa nebuvo tokia didelė, tad
sunku prisiminti nuotaikas. Bet juk galiau-siai buvo
LLL. Tuo atveju, jei būtų prasidėjusi agresyvi sistemos
reakcija, ji būtų prasidėjusi prieš LLL, o Kauno grupė ir
pats Sąjūdis buvo tikrai „gerietis“ to režimo atžvilgiu.
Tad jei Sąjūdyje kas nors iš tribūnos ką nors pasakydavo,
tai epizodinis dalykas... Turėjome ekspertų: Patackas,
neseniai paleistas iš saugumo rūsio, Šiugžda, senas
pogrindininkas. Jautėme, ko saugumas gali siekti. O
ar kas nors buvo daroma? Apskritai būtų buvę keista,
jei prasidėtų represijos prieš Sąjūdį, o LLL būtų palikta
ramybėje. Tada tikrai LLL būtų turėjusi būti visiškas
saugumo darinys, o tai buvo nerealu.
4. A. S.: Jei kalbėtume apie Sąjūdį kaip organiza
ciją, tai reikėtų žiūrėti dokumentus. Kada atsirado
ta frazė. Kaune vyko balsavimas: nepriklausomybė
ar suverenitetas. Žaisti ir verbaliniai žaidimai. Visą
laiką buvo testuojama, Sąjūdis ir veikė testuodamas
rea kc ij as. Mes tai strop iai dar ėm e, užp ild yd av om e
visą spektrą – galima pamėginti ir ryžtingiau. Jei ką
nors ar dalį Vilnius pakankamai pagrįstai atmesda
vo, o dalies ne – tai gal jis geriau jausdavo, kas geriau
tiks ar kad nebūtų per aštriai suformuluota. Tai buvo
nuoseklus procesas.
Lygiai taip pat šis procesas būdingas ir veikiantiems
asmenims. Aišku, dabar visi prisipažins, KPSS nariais
pradedant, kad jie visą laiką apie nepriklausomybę
svajojo. Tai jų asmeninis reikalas, ką jie tada jautė.
Bet, mano galva, buvo tokios svarstyklės: nepriklauso
mybės svajonė ant vienos lėkštelės ir baimė ant kitos
lėkštelės. Kuriam kas nusveria, aš nežinau. Jei būtų
mane ar vaikus pastatę „po šautuvu“, nežinau, kur būtų
baigęsis mano ryžtas. Sąjūdyje tai negrėsė. Netgi būti
Sąjūdyje ar duoti draugui paskaityti „Kronikos“ numerį
buvo nepalyginami dalykai. Daugeliui mano pažįstamų
baimė būti Sąjūdyje apskritai neegzistavo. Kitiems gal
ir egzistavo susivaržymas, pvz., kaip minėjau, inteli
gentijai, teisininkų nomenklatūrai. „O jeigu viskas virs
atgal, gal ko nors ir neteksiu“, – gal kas taip ir svarstė,
tai natūrali žmogiška savybė.
O Sąjūdis visą laiką testavo. Pamenu, Kaune, 1989 m.
vasario 16 d. Muzikiniame teatre vyko Sąjūdžio rengi
nys. Staiga įbėgo pavėlavęs žmogus ir klausia – girdėjau,
paskelbėte nepriklausomybę? Žinoma, nei Sąjūdis galėjo
nepriklausomybę skelbti, nei ką, tačiau nuotaikos buvo
tokios, ir panašios rezoliucijos buvo rengiamos. O Są
jūdžio programose buvo visko prirašyta. Pamenu, kaip
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„Sąjūdis kilo kaip banga...“

osios minėjimą. Kodėl tik tada? Deputatai iki tol dar
buvo registruojami. Tad jei per anksti pasakysi, galėjo
iš kandidatų į deputatus sąrašo išbraukti. Mat nuo Są
jūdžio deputatų apygardoje praktiškai būdavo vienas,
daugiausia buvo nuo vadinamųjų darbo kolektyvų. O
kai jau kandidatai užregistruoti, galima pradėti kalbėti
viešai, ir Gorbačiovui būtų buvę sunku ką nors su jais
padaryti – tuomet būtų turėjęs prisipažinti, kad žlunga
jo glastnost’. Galvoju, kad ir jis, ir saugumas netikėjo,
kad bus viešai paskelbta. O jei nebūtume paskelbę,
mus galėjo apkaltinti, kad išdavėme rinkėjų interesus.
Neturime mandato. O dabar, kai viešai paskelbta ir
balsavimu patvirtinta, mandatą turime.
5. B. G.: Mano supratimu, tai optimalus variantas.
Latvijoje ir Estijoje buvo kita situacija. AT sudėtis buvo
kita. Vidinės priešiškos jėgos pas juos buvo daug stip
resnės. O Lietuvoje buvo absoliuti dauguma. Drįstu
abejoti, ar tuo atveju, jei Lietuva nebūtų paskelbusi
nepriklausomybės, Latvijoje ir Estijoje nepriklauso
mybė būtų. Bet aš tai sieju su bendru judėjimu. Jei
nebūtų Kaukazo problemų, Afganistano, vargu ar būtų
viskas taip pavykę. Kaukazas pakankamai sudrebino
tvarką, Gorbačiovas nežinojo, ką daryti – vieną židinį
malšina, o čia kitas. Kadangi ten įvykiai buvo kruvi
ni, o Lietuvoje taikūs, tai Gorbačiovui atrodė, kad čia
galima susitaikyti. Dėl to aš, gal ir subjektyviai, ma
nau, kad kai Burokevičius atskilo ir paaiškėjo, jog juos
palaiko labai maža grupuotė, susijusi tik su kariniais
sluoksniais, tada paaiškėjo, kad Nepriklausomybės
nepaskelb-ti nėra galimybių. Kad ir kas būtų buvęs
išrinktas – ar Landsbergis, ar Ozolas, ar galiausiai
Brazauskas, – vis tiek būtų reikėję skelbti, nes jie ne
būtų galėję pasirodyti gatvėje. Būta kelių variantų – ar
šiandien skelbti, ar palaukti, kol baigsis TSRS liaudies
deputatų suvažiavimas. Nes tik jis pagal konstituciją
galėjo įvesti nepaprastąją padėtį. Taigi suvažiavimas
iškart galėjo įvesti, o jei būtų pasibaigęs – būtume lai
mėję laiko. Nežinau, galbūt net dauguma buvo už tai,
jog reikia skelbti po suvažiavimo. Bet kai Motieka, gal
net be Landsbergio žinios, išlindo ir paskelbė, kad ry
toj skelbsime Nepriklausomybę, ir kai AT buvo masių
apsupta, niekas negalėjo sustabdyti.
6. B. G.: Sąjūdis buvo sukurtas vienu tikslu – Nepriklau
somybei pasiekti. O interesai buvo labai skirtingi. Vieni
įsivaizdavo Lietuvą kaip demokratinę respubliką, kiti
norėjo atkurti smetoninę Lietuvą. Sąjūdis buvo judėjimas,
kuris turėjo bendriausią tikslą. Jei šalis demokratizuojasi,
jis išnyksta arba, pvz., kaip Alžyro Nacionalinis frontas,
tampa partija. Susidaro vienpartinė sistema. Sąjūdžio
pagrindu susikūrė partijos. Jis atliko savo funkciją.
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ginčijomės su Juozaičiu dėl „lenininės federacijos“, – taip
programoje buvo įrašyta. Mes sakėme – braukiam, kam
ji reikalinga, galima ir be jos, o mums atsakė – ne, tai
„toks žanras“. Tokių žaidimų buvo daug. Dabar į tai ki
taip žiūri. Bet tada būta visko, pasiginčydavom, liejosi
emocijos, buvo ir išgąsčio, gasdinimų tankais ir pan.
Bet mes galvojome, kad jei Vilniui trūksta radikalių
siūlymų, tai reikės pamaitinti...
5. A. S.: Nebuvo kito kelio. Manau, kad nėra jokio
išstojimo mechanizmo. Estai ir latviai ėjo atsargesniu
keliu. Bet jie priėmė sprendimus jau po mūsų, tai viena.
Antra, ką mes galėjome daryti – arba priimti tą patį
sprendimą vėliau, arba ieškoti kito sprendimo varian
to. Jei būtų susitelkusi kita politinė valia, gal ir galėjo
būti kitaip. Galėjo būti laukimo režimas. Bet kai buvo
toks AT sąstatas, nieko kita negalėjo įvykti...
Retrospektyviai galima pasakyti, ką Lietuva būtų
pralaimėjusi. Būtų praradusi kokį pusmetį, kelis mė
nesius, atsidūrusi Beloveže kartu su NVS steigėjomis.
Nes ne mes programavome įvykius Rusijoje. Žinoma, pa
sirinkę dabartinį sprendimą, padarėme įtaką. Jelcinas,
Rusijos valdžia ištraukė Sovietų Sąjungą Gorbačiovui
iš po kojų. Tad jei būtume elgęsi kaip latviai ir estai,
Lietuva nebūtų gavusi pripažinimo iškart po pučo. Mes
jau sėdėjom NATO konsultacinėje taryboje, kai buvo
nuimta Sovietų vėliava. Mes būtume atsidūrę Belovežo
situacijoje kartu su visa sovietija. Taigi mes laimėjome,
šachmatų terminais kalbant, ne vieną „tempą“.
Kitas dalykas, kas pirmieji pripažino Lietuvą? Rusi
ja! Mes turime sutartį su ta pačia Rusija. Dar iki pučo
pasirašyta su tuo pačiu subjektu. Ir nors Jelcino Rusija
pasikeitė, Sovietų Sąjungos nebėra, sutartis tebegalioja.
Ir gera, palanki sutartis. Kitu atveju jos nebūtų, estai
ir latviai pasirašė gerokai vėliau.
6. A. S.: Sąjūdis kilo kaip banga. Ji atėjo, o paskui
atslūgo. Kai atsirado valstybė, jis turėjo atslūgti. Jis
galėjo virsti politine partija. Toks kelias įprastas šaly
se, kur vyksta panašios revoliucijos. Jis iš esmės gal ir
nevirto partija, bet liūto dalį pasiėmė konservatoriai.
Pasiėmė struktūras ir daugelį Sąjūdžio išugdytų žmo
nių. Kokia prasmė likti? Po to buvo rūpinamasi kaip
Sąjūdį išlaikyti, kad dar kas nors nepaimtų Sąjūdžio
pavadinimo, nesukurtų partijos ir neišgramdytų puo
do iki dugno. Gal kas dar ir liko. Šitą politinį žaidimą
konservatoriai sėkmingai užbaigė. Dabar, mano galva,
būtų galima ir uždaryti Sąjūdį.
Dėl moralinio autoriteto, – tai jį turi istorinis momen
tas. Žmonės ilgėjosi to momento, ilgimės dabar, kai visi
buvome vieningi, be ne kažkas padarė mus vieningus.
Populiari iliuzija istorijoje.
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Europos tapatybė
Tomas Daugirdas

Balandžio 9 d. Seime įvyko Kultūros
kongreso rengtas „pasitarimas“ dėl
valstybės kultūros politikos Lietuvai
stojant į ES. Neatsitiktinai jis sukėlė
viešą kai kurių valstybės kūrybinių
sąjungų bei organizacijų narių pasi
piktinimą. Akivaizdu, kad šis renginys
buvo eilinis kovos dėl įtakos kultū
rai raundas. Viena iš kultūrininkų
grupių, pamindama pačios keliamus
etik os, kult ūr os, laisv os kūr yb in ės
raiškos idealus, neturėdama kitų gru
pių atstovų įgaliojimų, mėgina tapti
pagrindine visos Lietuvos kultūros
politikos formuotoja. Kultūros kon
gresas prasmuko į Seimą, taip savo
rezoliucijoms lyg ir užsitikrindamas
politikų pritarimą. Lyg ir įgydamas
teisę vadintis viso Lietuvos kultūros
pasaulio atstovu, jis taip pat gudriai
pasikvietė žymių kultūros atstovų, į
kurių nuomonę, regis, net nesirengė
atsižvelgti. Į šias pernelyg žmogiškas
silpnybes galima būtų nekreipti dide
lio dėmesio, jei ne aiškus tikslas, į kurį
nukreipta ši veikla. Jį tiksliai išsakė
vienas Kongres o ats tov as Giedr ius
Kazimierėnas: „Savo valstybėje pri
valome atgaivinti savas kultūros ver
tybes, o tik tada kalbėti apie Europą“.
Šia kultūriškai izoliuotis skatinančia
fraz e išsak om a „Eur op os kult ūr a“
vadinamo dalyko baimė. Bendra ren
ginio nuotaika liudija, jog ja, įgyjant
politinės galios, siekiama užkrėsti ir
kitus Lietuvos kultūros žmones bei
intelektualus. Ką ši baimė atskleidžia
apie mūsų kultūros būklę?
Europos baimė mūsų kultūrininkų
pas is ak ym uos e kyl a dėl sus ik urt o
bauginančio Europos vaizdinio. Euro
pa vaizduojama kaip išoriškai žavi, o
viduje pabaisiška būtybė, gundanti ir
viliojanti visokiomis gėrybėmis, jas ke
tindama iškeisti į tai, kas mums svar
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biausia ir mieliausia – mūsų dvasines
vert yb es, taut išk um ą ir nep aliest ą
tapatybę. Jai priartėjus, visi apkvais
nuo jos šypsenos, bus užhipnotizuoti
spalvotų karoliukų žvilgesio, praras
sveiką protą bei taps pavaldūs men
kiausioms jos manipuliacijoms. Jos
burtai bei magija skatins kultūrinį
užsimiršimą, panirimą į būseną be
savosios kultūros bei pasidavimą jos
nešamai kultūros bangai, taigi ves į
kultūrinę niveliaciją. Kas lieka šią
grėsmę matančiam kultūrininkui? Jis
iš visų jėgų turi stengtis neprarasti
nuovokos bei priešintis sparčiai staty
damas savą kultūros tvirtovę. Prieš jį
iškyla herkuliško žygio perspektyva:
mat reikia ne sustiprinti jau esamos
kultūros tvirtovės pamatus ar sienas,
o, kaip minėta, dalykus „atgaivinti“.
Pirmiausia tenka aptikti kadaise bu
vusios tvirtovės vietą, jos pamirštus
pamatus bei, sutelkus visas kultūrines
jėgas, ant jų suręsti kultūrinį pastatą.
Tuomet lengviau atsikvėpę galėsime
laukti iš kažkur ateinančios Europos
kultūros. Jei ji būtų nusiteikusi drau
giškai – aprodytume jai savą kultūros
tvirtovę, jei būtų priešiška – turėtume
saugią priebėgą už jos sienų.
Nuostatą Europos kultūros atžvilgiu
puikiausiai iliustruoja Valdovų Rūmų
atstatymo istorija. Kaip tik juos, ne
egzistuojančių valdovų neautentiškus
namus, ketinama demonstruoti Euro
pai kaip savosios savasties
dalelę. Kita vertus, pats
Rūm ų stat yb os fakt as
skat in a klaust i: jei mes
pajėgiame statyti rūmus
nesamiems valdovams, tai
galbūt ir žūtbūtinis kultū
rinės savasties teigimas
bei tap at yb ės pai ešk os
liudija nesant kultūros?

Tačiau tuomet kultūrinės tapatybės
gynimas liudytų vien kultūrinį neįga
lumą bei baimę keistis.
Dėl ko past ar uoj u met u buv o la
biausiai susirūpinę garsiausiai šau
kiantys kultūrininkai? Pirmiausia dėl
masinės kultūros bei jos „grėsmingo“
skverbimosi į mūsų „savos“ kultūros
užimamą vietą. Tačiau galbūt tai, jog
Kultūra staiga didžiausią konkurentą
ima regėti masinėje kultūroje, liudija
ne masinės kultūros blogį, o kultūros,
kuri jai nesugeba atsispirti, seklumą.
Vos ėmus kalbėti apie Europos kul
tūrą, tuoj pat imama sielvartauti dėl
mus užplūsiančios ir nušluosiančios
europietiškos masinės kultūros. Tad
galbūt reiktų nuoširdžiai pripažinti,
jog mums gras in a ne tiek Eur op os
kultūra, kiek masinė kultūra, kuri
Europoje yra įvairesnė bei patrauk
lesnė nei dainų šventėmis bei pakuli
nėmis kasomis ženklinama savoji. Tai
reikštų, jog mūsų kultūroje nesama
tokio kūrybinio pagrindo, ant kurio
stovint būtų galima jaustis saugiai
tokių kūrybiškai silpnų dalykų kaip
masinė kultūra aplinkoje. Kultūri
nis atsiribojimas nuo Europos būtų
nepaprastai žalingas, nes skatintų
mus užsidarius visas jėgas nukreipti
į savosios masinės kultūros varianto
kūrimą, tai klaidingai ir klaidinamai
vadinant „savąja“ kultūra. Siekdami
atsitverti nuo Europos, prisistatytu
me įvairiausių kultūri
nių valdovų rūmų, prisi
galvotume keisčiausių,
niek ur kitur ner eg ėt ų
kult ūr in ių rit ua l ų, sa
vų kult ūr os vert in im o
krit er ij ų bei šią mas i
nės kult ūr os mut ac ij ą
visiems rodytume kaip
savosios kultūrinės ta
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pat yb ės ger iaus ią įkūn ij im ą. Ak
tyv iaus ias tok ios kult ūr os ate it ies
vizijos iniciatorius šiandien, be abejo,
yra Kultūros kongresas.
Intensyviai klausinėjama apie Lie
tuvos kultūros tapatybę net nesusi
mąstant, koks yra Europos kultūros
tap at yb ės pag rind as. O galb ūt abi
tapatybės auga iš tos pačios šaknies?
Galb ūt mes pas ig end am e sav os ios
kultūros kaip tik todėl, kad prievar
ta buvome atskirti nuo europietiškos
kultūrinės tapatybės? Agitacijos dėl
stojimo į ES įkarštyje buvo pateikta
gausybė Europos modelių bei vaizdi
nių, ribotų, todėl pagrįstai gąsdinu
sių intelektualus bei kultūrininkus.
Europa esanti visokeriopos (institu
cinės, administracinės, politinės bei
ekon om in ės) ger ov ės šalt in is, vis i
pradėsime daug geriau gyventi. Inte
lektualai neliko nepakerėti šios idėjos.
„Literatūroje ir mene“ publikuotame
redakcijos darbuotojų pokalbyje svarsto
ma apie „naudą“ kultūrai, klausiant,
ką jai „duos“ pats stojimas. Prieita
nel ab ai džiaugsm ing a išv ad a, jog,
ko gero, ekonominė-politinė sąjunga
kult ūr ai ned uos jok ios pap ild om os
mat er ial in ės naud os. Kit a vert us,
nemažai gauname ir šiandien: kultū
ros žmonėms užsienio fondai duoda
nemažas stipendijas, lietuvių kūryba
verčiama į užsienio kalbas. Tad kažin
ar ta Europa gali duoti ką nors koky
biškai daugiau negu jau duoda. Tačiau
ar taip, net kultūriškai turistaujant po
Europą, prisiliečiama prie jos kultū
rinės tapatybės, įvairialypės kultūros
šaltinių? Mus gal ir pripažįsta esant
Europos kultūros dalimi, tačiau ar mes
patys kūrybiškai bei egzistenciškai
suvokiame, ką tai reiškia?
Sovietmetis mūsų kultūrą pavertė
eur op iet išk a išk amš a. Mes ties iog
alpome iš pasitenkinimo savimi, kai
draug išk os resp ubl ik os ofic ial iai ir
neo fic ial iai prip až ind av o mūs ų re
giono „europietiškumą“. Kiek geres
nis nei visoje Sovietų Sąjungoje, tad
europietiškas gyvenimo standartas.
Rus ų kin uos e mūs ų akt or iai vai
dindavo europiečius, tautiečiai juos
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žiūrėdami išgyvendavo nacionalinio
pas id id žiav im o akim irk as. Mums
tap o lyg sav aim e sup rant am a, jog
lietuviai yra europiečiai, o kultūra,
kur ią mes kur iam e – eur op iet iš
ka, net nesusimąstant, ką tai reiš
kia. Sovietų Sąjungoje buvo lengva
įsiv aizd uot i esant eur op ieč iu, net
įtik in ti tuo kit us, nes pal yg in im ui
šalia nebuvo originalo. Net tarėmės
esą europietiškas kultūros centras,
mėginome palaikyti savą supratimą
apie tai, kas yra Europa, o iš tikrųjų
gal ut in ai atit rūk om e nuo eur op ie
tiškų šaknų. Šiandien turime progą
įsitikinti, jog mūsų europietiškumas
tėra karikatūra, nė neminint fakto,
kad dabar europietiškuose filmuose
mūsų aktoriai vaidina rusus.
Tad nenuostabu, kad šiandien kul
tūrin ink us, tik žvilgt el ėj us į Eur o
pą, api ma baim ė bei nor as nuo jos
pas is lėpt i už sen ųj ų sien ų. Rea l i
Europa ir jos kultūra visai neatitin
ka anuometinio vaizdinio, vadinasi,
mes esame daug toliau nuo Europos,
negu manėme iki šiol. Politikams ir
vis uom en in ink ams ilg ai svarsč ius
apie Europą, intelektualams ir kul
tūrininkams ji skleidžiasi kaip kul
tūrinė nežinomybė, tuščia vizija. O
nežinomybės artėjimas, žinia, skatina
užmegzti su ja sakralinį santykį, nuo
lankiai pasirengus priimti visa tai,
ką ji atneš, arba nuo jos nusigręžti,
aktyviai rūpinantis neegzistuojančių
kultūrinių darinių gaivinimu.
Mūs ų kult ūr ai Eur op a šiand ien
iš tiesų meta iššūkį. Tačiau ne gra
sindama, o kviesdama užmegzti su
ja kult ūr in į sant yk į. Kok ie yra tie
žmogaus gyvenimui, tad ir jo kultū
rinei bei intelektinei raiškai esmingi
dalykai, kuriuos Europa įkūnija? Eu
ropos kultūra, įvairiai reikšdamasi,
remiasi į vieną pagrindą. Ji skleidžiasi
iš taško, kuriame amžinybė įgauna
apčiuopiamą, laikiną ir žmogišką pa
vidalą. Europos kultūrinį, kūrybinį,
po to – ir politinį savitumą kaip tik ir
lemia gebėjimas aptikti pusiausvyrą
tarp laikinumo vyravimo ir amžinybės
siekio, tarp siekio reikštis netobuly

bėje ir tobulybės troškulio. Europa
int el ekt ua l iai bei kult ūr išk ai yra
reikšminga kaip amžinybės pasireiš
kimo ir sklaidos vieta. Kaip tik tokia
giliausios, racionaliai sunkiai suvokia
mos įtampos tarp egzistencijos skilimo
tragizmo bei pozityvaus kūrybiškumo
galimybės persmelkta Europa suteikia
šansą ir mūsų kultūrai.
Mūsų „savos“ kultūros brandumas
yra neįsivaizduojamas nepriėmus šio
Europos egzistencijos pagrindo. Kaip
tik jis mus įgalina išskleisti savą prieš
taringą istorinę bei kultūrinę patirtį,
o ne niveliuotis. Mes, kaip ir visi kiti
europiečiai, kultūriškai bei egzisten
ciškai geriausiai galime priimti tik
tą istoriją, kuri mus suformavo. Tad
priimdami tuos kultūrinius pradus,
kuriuos mums šiandien (kaip ir visą
mūsų istoriją) siūlo Europa, įgysime
galimybę atsigręžti į save pačius bei
sav e prii mt i su vis a konk ret yb e ir
laikinumu. Šis akistatos su savimi
iššūkis mūsų kultūrai gali pasirody
ti pernelyg stiprus bei paskatinti ją
išs ib ėg iot i, pas kir iems ind iv id ams
susirandant saugias vietas egzisten
cinių iššūkių nemetančiose svetimose
istorijose bei kultūrose, ar užsidaryti
identiteto ieškotojų kultūriniuose ce
chuose. Šimtmečiais kūrybiškai palai
komos Europos kultūros akivaizdoje
mūs ų suv arg us iai bei pač ios sav ęs
bijančiai kultūrai lieka du pasirin
kimai: grįžti prie Europos kultūros
šaknų bei kartu kurti jos savastį ar
panirti į kurią nors labiau ar mažiau
tautinę masinės kultūros srovę.
Kult ūr in ės sien os tarp Eur op os
ir Lietuvos išnykimo nelemia doku
mentai, oficialūs susitikimai ar su
sitarimai. Išmokę šiuolaikiškai dirb
ti, sąž in ing ai elgt is kult ūr išk ai bei
intelektualiai galime likti beviltiškai
nutolę nuo Europos. Kasdieniai reisai
tarp Briuselio ir Vilniaus, ekonominis
aktyvumas, gausėjančios investicijos
bus tik tuščio nepatvaraus sujudimo
apraiškos, jei Lietuvos kultūrininkai
bei int el ekt ua l ai nep aj ėgs prii mt i
Europos visa savo minties, kūrybine
egzistencija.
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Partizanų teisių atkūrimo klausimu
Bernardas Gailius

Ginkluoto pasipriešinimo dalyvių teisių atkūrimas1
– viena iš didžiausių teisinių problemų, susijusių su
pokario įvykiais Lietuvoje. Viena vertus, buvę parti
zanai ir jų artimieji neretai piktinasi, kad neatkuriant
teisių laisvės kovų dalyviams, demonstruojama vals
tybės nepagarba savo gynėjams. Kai kurie partizanai
yra net atsisakę reabilitacijos, manydami, kad pats jos
egzistavimas yra žeminantis.
Kita vertus, tie, kurių artimieji buvo partizanų nužu
dyti ar kitaip nuo jų nukentėjo, savaime suprantama,
laikosi priešingos pozicijos ir partizanus mano esant
ne kovotojus už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, o
plėšikus ir žmogžudžius.
Todėl kartais išsakoma nuomonė, kad pokaris – tai gili
senovė, kuri šiais laikais tėra istorinių tyrimų objektas,
nėra visiškai teisinga. Partizanų reabilitacijos procesai
tęsiasi iki pat šių dienų, todėl buvusių rezistentų veiklos
teisinio įvertinimo klausimai tebėra aktualūs ir svarbūs.

Okupacija ir rezistencija
pagal Lietuvos teisę
Pradėti kalbą apie partizanų reabilitaciją reikėtų nuo
to, kaip pokario įvykiai traktuojami teisės aktuose, nes
juose išreikšta oficiali valstybės pozicija, kuria ir reikėtų
remtis vertinant partizanų veiklą.
Esminis tokios pozicijos teiginys yra Lietuvos okupa
cijos pripažinimas neteisėta. Ši nuostata yra įtvirtin
ta daugelyje dokumentų: Asmenų, nukentėjusių nuo
1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatyme,
Įstatyme dėl SSRS Valstybės saugumo komiteto (NKVD,
NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios org an iz ac ij os
kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos, Asmenų, rep
resuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams,
teisių atkūrimo įstatyme ir kt.
Nenuostabu, kad pripažinus okupaciją neteisėta, kar
tu pripažįstama, jog pasipriešinimas jai – neatimama
tautos teisė. Asmenų, represuotų už pasipriešinimą
okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo 1 str.
1
 Teisės aktuose vartojamas terminas „teisių atkūrimas“, tačiau šneka
mojoje kalboje vis populiaresnis žodis „reabilitacija“. Šiame straipsnyje
abu terminai bus vartojami kaip sinonimai.
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2 d. skelbia: „Lietuvos Respublikos Seimas pasiprieši
nimo dalyvių kovą vertina kaip tautos teisės į savigyną
pasireiškimą. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos)
dalyviai skelbiami Lietuvos kariais savanoriais ir pripa
žįstami jų kariniai laipsniai bei apdovanojimai“. Tokia
nuostata reiškia ne tik tai, kad Lietuvoje vyko teisėtas
pasipriešinimas okupacijai. Iš esmės pasipriešinimo
dalyviai pripažįstami teisėtais tautos atstovais, įgyven
dinusiais teisę į savigyną. Dar aiškiau tai pasakyta Pa
sipriešinimo 1940–1990 m. okupacijoms dalyvių teisinio
statuso įstatymo preambulėje: „1944–1953 m. Lietuvoje
vyko tautos ginkluotas pasipriešinimas – partizaninis
karas prieš Sovietų Sąjungos okupacinę kariuomenę
ir okupacinio režimo struktūras, o partizanų vadovybė
buvo aukščiausioji teisėta Lietuvos politinė ir karinė
valdžia, užsienyje atstovaujama Vyriausiojo Lietuvos
išlaisvinimo komiteto“.
Taigi Seimas, kaip aukščiausia valstybės institucija,
yra aiškiai pasakęs, kad 1944 m. Lietuva buvo okupuota
Sovietų Sąjungos ir iki 1953 m. vyko partizaninis karas.
Sovietinės valdžios struktūros buvo neteisėtos ir jokių
Lietuvos gyventojams privalomų sprendimų priimti ne
galėjo. Visa valdžia šalyje priklausė partizanų vadovybei,
o tai reiškia, kad ji galėjo nustatyti visiems privalomą
tvarką ir ją įgyvendinti. Pasakymas, kad partizanams
priklausė „aukščiausioji teisėta Lietuvos politinė ir
karinė valdžia“, kartu reiškia ir tai, kad jie galėjo dispo
nuoti vadinamąja valstybės prievartos monopolio teise,
t. y. taikyti prievartos priemones gyventojų atžvilgiu.
Būtent iš tokių pozicijų, kaip minėta, ir reikėtų vertinti
Lietuvos partizanų veiklą teisiniu aspektu.
Vis dėlto ši griežta ir logiška valstybės pozicija nebuvo
išlaikyta iki galo. Pasakius, kad Lietuva buvo okupuota
ir kad partizanai teisėtai vykdė pasipriešinimą okupa
ciniam režimui, šitaip gindami valstybės nepriklauso
mybę, reikėjo taip pat griežtai pasakyti, kad kiekvienas
rezistentas yra karo veteranas, turi teisę į pensiją, kitas
materialines lengvatas ir pan. Aišku, būtų tekę nustatyti
kokią nors šių teisių įgyvendinimo tvarką, tačiau toks
terminas kaip „teisių atkūrimas“ jokiu būdu nebuvo
vartotinas. Jau pats tokio žodžių junginio vartojimas
reiškia sovietų valdžios teisėtumo pripažinimą. Jei toji
valdžia buvo neteisėta, tai ji jokių teisių negalėjo atimti,
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o jei teisės neatimtos, tai jų nereikia atkurti. Vadinasi,
ginkluoto pasipriešinimo dalyvių reabilitacija reiškia
arba tai, kad sovietai teisėtai valdė Lietuvą, arba tai,
kad atkūrinėjamos teisės, kurių neatėmė neteisėta val
džia. Pirmu atveju išeitų, kad įstatymai prieštarauja
vieni kitiems ir juos reikia skubiai taisyti. Antrasis
atvejis – tai teisinis absurdas arba juridinė nesąmonė.
Juos taisyti reikia dar skubiau.
Kad ir kaip žiūr ės im e, teis ių atk ūr im as vis tiek
nereikalingas. Veikiausiai jis tėra keistoko politinio
kompromiso teisinė išraiška. Užbėgant oponentams
už akių, šioje vietoje norisi pasakyti, kad partizanų
įvykdyti karo nusikaltimai ar nusikaltimai žmonijai
(genocidas, civilių gyventojų žudymas ir kankinimas)
turėtų būti tiriami ta pačia tvarka, kaip ir visi kiti tokie
nusikaltimai. Nepaisant to, įstatymas yra įstatymas ir
jo tenka laikytis. Todėl reikėtų baigti galiojančios tvar
kos kritiką ir pereiti prie jos analizės.

Nereabilituotas, vadinasi,
nusikaltęs
Galima tik įsivaizduoti, kaip jaučiasi žmogus, jeigu
atsisakoma jį reabilituoti. Tai reiškia, kad ne tik oku
pacinė, bet ir teisėta Lietuvos valdžia laiko jį nusikal
tusiu. Štai čia ir slypi neretai pamirštama problema.
Pagrindai atsisakyti reabilituoti asmenį yra nurodyti
Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams
režimams, teisių atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje: „Šio
įstatymo 1 straipsnio nuostata netaikoma asmenims,
dalyvavusiems darant genocido nusikaltimus, taip pat
beginklių civilių žmonių žudynėse ir kankinimuose“. Ki
taip tariant, atsisakymą reabilituoti asmenį pagrindžia
trys nusikaltimai: genocido, vykdymas tarptautinės hu
manitarinės teisės saugomų asmenų, konkrečiai – civilių
gyventojų, žudymas arba tų pačių asmenų žalojimas,
kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais. Rei
kia atkreipti dėmesį, kad atsisakymas reabilituoti kartu
reiškia pripažinimą, kad asmuo minėtus nusikaltimus
padarė. Šia prasme toks sprendimas gali būti prilygin
tas apkaltinamajam nuosprendžiui.

Rezistentų teisė į teismą
Taip jau įprasta, kad žmogus gali būti apkaltintas
nusikaltimu ir nuteistas tik laikantis griežtos tvarkos,
vadinamos baudžiamuoju procesu. Tas pats galioja ir
atsisakymo reabilituoti atveju. Žinoma, esti tam tik
ra specifika ir jos negalima ignoruoti, tačiau vos tik
suabejojama, ar reabilituoti partizaną, jis tampa įta
riamuoju ir dėl to privalo turėti visas teises, iš kurių
bene svarbiausia – teisė į teismą. Tik teismas, kaip
nepriklausoma ir nešališka institucija, gali apkaltinti
arba išteisinti.
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Vis dėlto ši teisė suteikiama ne visiems rezistentams.
Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams
režimams, teisių atkūrimo įstatyme yra nustatyta tokia
tvarka: tuos, kuriuos represavo teisminės instituci
jos, reabilituoja Aukščiausiasis Teismas, neteisminių
institucijų represuotus – Generalinė prokuratūra, iš
tremtus – Vidaus reikalų ministerija. Lygiai ta pačia
tvarka yra ir atsisakoma reabilituoti. Tokio sprendimo
motyvai aiškūs. Prašymų gaunama gana daug, todėl jie
paskirstomi kelioms institucijoms, kad nesusidarytų
pernelyg didelis darbo krūvis. Viskas būtų gerai, juk ne
itin svarbu, kas išduos pažymėjimą. Tačiau atsisakant
reabilituoti susiklosto visiškai kitokia situacija. Nei
Generalinė prokuratūra, nei Vidaus reikalų ministe
rija negali priimti nei apkaltinamojo, nei išteisinamo
jo nuosprendžio. Tai teismo prerogatyva. Todėl būtų
logiška, jeigu reabilitacijos procese kylančias abejones
taip pat spręstų teismas.
Žinoma, rezistentai turi galimybę pasiekti teisminį
sprendimą net ir tuo atveju, kai juos atsisako reabilituoti
Generalinė prokuratūra arba Vidaus reikalų ministerija.
Pirmiausia reikėtų sprendimą apskųsti Generaliniam
prokurorui arba Vidaus reikalų ministrui, o paskui jau
galima kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą. Tačiau ar tai
atitinka baudžiamojo proceso principus? Įsivaizduokite,
pavyzdžiui, kad koks nors asmuo yra kaltinamas tyčiniu
nužudymu. Ir štai Generalinės prokuratūros skyriaus
prokuroras priima nutarimą: pripažinti asmenį kaltu
padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 129 str. 1 d. Ir
toliau prierašas: šis nutarimas per tokį ir tokį terminą
gali būti apskundžiamas Generaliniam prokurorui. Kaip
tai atrodytų? Žinoma, tai samprotavimas ad absurdum.
Tačiau kartais taip pasamprotauti visai sveika, nes tai
padeda aiškiau matyti klaidas.
Aišku, kad tokia teisių atkūrimo tvarka yra ne visiškai
teisinga ir ją reikėtų keisti. Kaip jau minėta, ne taip
svarbu, kas išduos pažymėjimą. Tačiau kilus abejonei
dėl asmens reabilitacijos, turėtų būti vykdomas tyrimas,
o galutinį sprendimą turėtų priimti teismas.

Nekaltumo prezumpcijos reikšmė reabili
tacijos procese
Jeigu jau pradėjome kalbėti apie baudžiamojo proce
so principų taikymą reabilitacijos procesui, tai reikia
atsižvelgti ir į nekaltumo prezumpciją. Jos esmė tokia:
asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltė neįrodyta ir nepa
tvirtinta teismo nuosprendžiu. Skirtinguose šaltiniuose
šis teiginys užrašomas įvairiai, tačiau prasmė išlieka
ta pati. Nekaltumo prezumpcijos reikšmė yra trejopa.
Visų pirma, pareiga įrodinėti tenka tyrimą atliekan
tiems valstybės pareigūnams, o ne kaltinamajam. Jis
gali tylėti arba net meluoti. Antra, tyrimą atliekantys
valst yb ės par eig ūn ai priv al o nus tat yt i vis as įvykio
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aplinkybes ir pašalinti visas abejones dėl kaltinamojo
kaltės. Pagaliau, tos abejonės, kurių neįmanoma paša
linti, yra aiškinamos kaltinamojo naudai (vadinamasis
in dubio pro reo principas).
Visos šios taisyklės, kaip sako teisininkai, mutatis
mutandis, turėtų galioti ir reabilitacijos procese. Visų
pirma, turėtų būti aiški bendra nuostata: reabilituojami
visi asmenys, išskyrus tuos, kurie yra padarę Asmenų,
represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams,
teisių atkūrino įstatymo str. 2 išvardytus nusikaltimus ir
kurių kaltė įrodyta. Iš esmės tokia nuostata ir yra įtvir
tinta minėtame įstatyme. Pavyzdžiui, str. 3, kalbant apie
pažymėjimų išdavimą, vartojamas teiginys „pažymėjimus
išduoda“. Tai labai griežta konstrukcija. Straipsnyje nu
rodytos valstybės institucijos ne gali ar turi teisę išduo
ti, o būtent išduoda reabilitacijos pažymėjimus. Kitaip
tariant, asmeniui, siekiančiam reabilitacijos, pakanka
tik įrodyti, kad jis buvo represuotas okupacinės valdžios
struktūrų už minėtame įstatyme nurodytą veiklą, ir jam
turi būti išduodamas pažymėjimas.
Suprantama, yra ir antras įstatymo straipsnis. Parei
gūnui, privalančiam išduoti pažymėjimą, gali kilti įtari
mų, kad reabilitacijos siekiantis asmuo įvykdė nusikalti
mus, sudarančius pagrindą atsisakyti atkurti jam teises.
Tačiau reikia dar kartą pabrėžti, kad toks įtarimas – tai
įtarimas nusikaltimo padarymu. Be to, labai sunkaus
nusikaltimo. Pagal Lietuvos baudžiamąjį kodeksą už tai
gresia net laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Žinoma,
nereabilituotiems rezistentams bausmės neturėtų būti
skiriamos. Tiesiog tokiu atveju ankstesnysis neteisėtas
jų įkalinimas pripažįstamas teisėtu. Tačiau vis dėlto
išlieka kita ne mažiau svarbi apkaltinamojo nuospren
džio dalis: pripažinimas nusikaltėliu. Todėl įtarus, kad

rezisLietuvos partizanai. Kitoje nuotraukos pusėje – NKVD įrašai.
Nuotrauka iš buvusio NKVD archyvo. LCVA
ten
t a i
gal ė
240

jo pad ar yt i kok ių nors nus ik alt im ų, būt in a tirt i ir
įrodinėti taip pat, kaip ir įprastais „kriminaliniais“
atvejais.

„Terakty sredi mirnovo naselenija“ ir kiti
partizanų „nusikaltimai“
Bene daugiausia medžiagos reabilitacijos tyrimams
yra gaunama iš sovietinių archyvų. Tačiau vertinti
tokius duomenis reikia labai atsargiai. Atsargiai ne
dėl faktų iškraipymo (iš esmės archyvuose pateikiami
visiškai teisingi duomenys), bet dėl jų interpretavimo.
Mes pripažįstame partizanų vadovybę buvus aukščiau
sia 1944–1953 m. Lietuvos politine bei karine valdžia,
o okupacinės valdžios institucijas – neteisėtomis ir
neturinčiomis jokių įgaliojimų. Minėtos institucijos lai
kėsi visiškai priešingos pozicijos. Partizanus jos laikė
nusikaltėliais, o save – teisėta valdžia. Todėl ir archy
viniuose dokumentuose visi partizanų veiksmai inter
pretuojami kaip nusikaltimai. Su visa derama pagarba
Lietuvos teisininkams reikia pripažinti, kad pasitaiko
atvejų, kai nutarimuose atsisakyti atkurti teises beveik
cituojamos sovietinės kaltinamosios išvados. Tai skam
ba maždaug taip: „Atsisakyti taikyti Jonui Petraičiui
Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams
režimams, teisių atkūrino įstatymo str. 1 nuostatas, nes
jis dalyvavo vykdant teroristinius aktus ir pats nužudė
Antanaitį, Pranaitį ir Petrą Jonaitį“. Tokia formuluotė
klaidinga dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, „teroro ak
tas“ yra atskiras nusikaltimas ir jo padarymas nesudaro
pagrindo atsisakyti reabilituoti asmenį. Sovietiniuose
šaltiniuose vos ne kiekvienas partizanų įvykdytas nu
žudymas vadinamas „terakt“, tačiau šiais laikais vargu
ar tinka vartoti to-kį ter
miną. Antra, net svarbes
nė, priežastis yra ta, kad
tokia formuluotė nelabai
atitinka motyvuo-to spren
dimo sampratą. Jeigu jau
leid žiam a net eism in ėms
inst it uc ij oms ats isak yt i
rea b il it uot i part iz an us,
tai reikt ų pas iekt i bent
jau tai, kad toks nutarimas
pan ėšėt ų į kalt i- nam ąj į
akt ą ir būt ų sur aš om as
laikantis tų pačių taisyklių.
Reikėtų išaiškin- ti visas
aplinkybes ir nurodyti duo
menis, kuriais remiantis
pripažįstama, kad asmuo
tikrai padarė vieną iš nu
sikaltimų, nur od yt ų As
menų, represuotų už pa
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sipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrino
įstatymo str. 2. Nes anaiptol ne kiekvienas veiksmas,
kurį sovietinės institucijos pripažino nusikaltimu, gali
būti tokiu laikomas.
Štai konkretus pavyzdys. Labai dažnai partizanai
buv o kalt in am i plėš im ais iš kol ūk ių, bank ų, paš to
įstaigų ir kitų valstybinių institucijų. Tačiau anaiptol
ne visuomet tokius veiksmus galima laikyti nusikalti
mais. Jeigu pripažįstame partizanų vadovybę teisėta
Lietuvos valdžia, tai kartu suteikiame jai teisę vykdyti
visas valdžios funkcijas. Tarp jų – saugoti valstybės ir
jos gyventojų turtą. Tokiu atveju minėtieji „plėšimai“,
jeigu tik jie buvo vykdomi su vadovybės žinia ir jos nu
rodymu, yra ne kas kita, kaip tik turto, kurį okupacinės
valdžios struktūros neteisėtai pasisavino, paėmimas
valstybės reikmėms.
Tačiau reabilitacijai plėšimai neturi reikšmės. Čia
daug svarbesni tie partizaninės veiklos epizodai, kurių
rezultatas – žmogaus mirtis. Bet ir šiuo atveju reikia
būti atsargiems. Jau minėta, kad sovietinės institucijos
save laikė teisėta valdžia, todėl nieko keista, kad sau
gumo struktūrų karininkų, „liaudies gynėjų“, sovietinės
armijos karių, milicininkų ir kitų pareigūnų nužudymai
buvo laikomi nusikaltimais. Vis dėlto Lietuvos įstatymai
pripažįsta, kad vyko partizaninis karas. Vadinasi, abi
pusės žudė viena kitą. Reikalas tas, kad dauguma pa
reigūnų buvo ginkluoti ir kovojo su partizanų judėjimu.
„Liaudies gynėjų“ būriai specialiai tam ir buvo sukurti.
Todėl visus epizodus, kuriuose minimas kario, milici
ninko, saugumiečio ar panašaus asmens nužudymas,
reikėtų iš karto atmesti ir jų nė netirti. Visi šie įvykiai
neturi nieko bendra su reabilitacija, nes minėti parei
gūnai neatitinka nei „beginklio“, nei „civilio“ požymių.
Reikia pasakyti, kad taip paprastai ir yra daroma. Ši
asmenų kategorija kelia mažiausiai problemų.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ne tik teisėsaugos,
karinių ar sukarintų institucijų darbuotojai būdavo
ginkluoti. Bijodami partizanų užpuolimų, ginklus ne
šiodavosi ir kiti oficialūs asmenys. Pavyzdžiui, dažnai
juos turėdavo kolūkių pirmininkai, apylinkių sekreto
riai ir panašūs pareigūnai. Kai kuriems valdininkams
ginklai būdavo išduodami atliekant tam tikras užduo
tis. Pavyzdžiui, 1951 m. balandžio 4 d. Prienų rajono
vykdomojo komiteto instruktoriai Kostas Lapinskas,
Vincas Verbickas ir Vytautas Zenius vaikščiojo po įvai
rius Prienų rajono kaimus, skelbdami gyventojams, kad
organizuojamas kolūkiečių susirinkimas. Lapinskas ir
Zenius buvo ginkluoti šautuvais, o Verbickas – revol
veriu „Nagan“2. Be to, ginklus turėjo agentai-smogikai
ir kai kurie kiti agentai, o kartais pasitaikydavo ir to
kių atvejų, kai saugumo struktūros išduodavo ginklą
2
3

 LYA, f. K-1, ap. 16, b. 636, l. 420–421.
 LYA, f. K-1, ap. 15, b. 2399, l. 22–23.
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„savigynai nuo banditų“ ir niekaip su valstybinėmis
institucijomis nesusijusiems asmenims. Pavyzdžiui,
Prienų rajono Prienlaukio kaimo gyventojas Povilas
Bubnys šiam tikslui iš LSSR MVD buvo gavęs šautuvą,
revolverį „Nagan“ ir granatų3. Todėl aiškinantis kokio
nors asmens nužudymą ir įtariant, kad tai galėjo būti
beginklis civilis, visų pirma reikia nustatyti, ar tokios
kategorijos asmenys gaudavo ginklus ir jei taip – tai
kokiais atvejais. Nustačius, kad nužudymo metu asmuo
buvo ginkluotas, tokį epizodą taip pat reikėtų atmesti
ir toliau jo nebetirti, nes tuomet atsisakyti reabilituoti
negalima. Šioje vietoje taip pat reikėtų pabrėžti, kad
reabilitacijos siekiantis asmuo neprivalo įrodinėti, jog
nužudė ginkluotą žmogų. Priešingai, pareigūnai, atsi
sakantys atkurti teises, turi įrodyti, kad nužudytasis
buvo beginklis.
Atmetus visus šiuos atvejus lieka tai, kas archyvi
niuose dokumentuose paprastai vadinama „terakty
sredi mirnovo naselenija“. Tačiau ir šie atvejai negali
būti automatiškai pripažįstami nusikaltimais, nes „tai
kių gyventojų“ taip pat buvo įvairių.

Kolaborantai ir saugumo
struktūrų agentai
Laik ant is poz ic ij os, kad Liet uv os valst yb ė buv o
okupuota ir sovietinės valdžios institucijos veikė ne
teisėtai, reikia pripažinti, kad asmenys, kurie su jo
mis bendradarbiavo, turi būti laikomi nusikaltėliais.
Daugumos valstybių baudžiamieji įstatymai numato
atsakomybę už kolaboravimą – padėjimą okupacijos ar
aneksijos sąlygomis neteisėtos valdžios struktūroms
įtvirt int i okup acij ą ar aneks ij ą, slop int i gyv ent oj ų
pas ip riešin im ą ar kit ok į talk in ink av im ą net eis ėt ai
vald žiai. Toks nus ikalt im as įtvirt int as ir Liet uv os
baudžiamajame kodekse.
1944–1953 m. kolaborantu iš esmės galėjo būti pripa
žintas ne tik okupacinės valdžios aparate dirbantis as
muo, bet ir kiekvienas komunistų partijos, komjaunimo
ar kitų panašių organizacijų narys. Šią aplinkybę lėmė
SSRS egzistuojanti vienpartinė sistema. Kaip Prancū
zijos, Lenkijos, Norvegijos ir kitų Vokietijos okupuotų
valst yb ių pas ip rieš in im o jud ėj im ai kiekv ien ą nac į,
taip ir Lietuvos partizanai kiekvieną komunistą laikė
išdaviku ir baudė. Pažymėtina, kad, skirtingai negu
vėlesniais okupacijos metais, ginkluotos rezistencijos
laikotarpiu stojimas į prokomunistines organizacijas
nebuvo „automatizuotas“ ir kiekvienas gimnazistas
komjaunuoliu netapdavo. Be to, Lietuvos partizanų
vadovybė, būdama aukščiausia teisėta valstybės valdžia,
turėjo teisę reikalauti ir reikalaudavo gyventojų nestoti
į tokias organizacijas, nepadėti okupacinei valdžiai, ne
tarnauti jos ginkluotosiose pajėgose ir remti pasiprie
šinimo judėjimą.
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Dėl tų pačių priežasčių buvo draudžiamas ir slaptas
bendradarbiavimas su sovietiniais saugumo organais.
Toks elgesys partizanų visiškai pagrįstai buvo laikomas
šnipinėjimu ir už jį baudžiama.
Sunku teisiškai vertinti kolaborantų ir saugumo insti
tucijų agentų nužudymus. Viena vertus, pasipriešinimo
judėjimai visame pasaulyje smerkia tokius asmenis ir
elgiasi su jais griežtai. Trumpai leidžiant į teisinius
samprotavimus įsiterpti paprastiems gyvenimiškiems
pasvarstymams, reikia pasakyti, kad toks partizanų el
gesys visiškai suprantamas. Ir kolaborantai, ir saugumo
agentai patys pasirinko bendradarbiavimą su okupacine
valdžia kaip patogesnį ir lengvesnį kelią, neretai dar at
nešantį ir medžiaginės naudos. Šia prasme vargu ar juos
galima vadinti taikiais ir civiliais, jei suprasime šiuos
žodžius taip, kaip jie suprantami buitiškai. Tam tikra
prasme kolaborantai dalyvavo kare, o savųjų išdavystė
papiktina net labiau negu okupantų vykdoma prievar
ta. Tereikia atsiminti, kokių emocijų 1991 m. keldavo
„kaspervizija“. Kita vertus, teisine prasme tai, žinoma,
beginkliai ir civiliai asmenys, su kuriais galima kovoti
tik vienu būdu – teisti juos už nusikaltimus.
Čia susiduriame su dar viena problema. Partizanų
teis ė nėr a plačiai išt irt a. Kai kam gink luot a rez is
tencija gal asocijuojasi su pakrikusiais, po miškus su
šautuvais lakstančiais vos ne plėšikų būriais, kuriuose
nebuvo jokios tvarkos, o kova už laisvę buvo tik preteks
tas atimti iš žmonių turtą. Tačiau tokie vaizdiniai nėra
teisingi. Nors visiškos vienybės nepavyko pasiekti (ji,
kaip rodo Juozo Markulio istorija, būtų buvusi netgi
pražūtinga partizanų sąjūdžiui), nemažoje dalyje Lie
tuvos teritorijos veikė gana gerai organizuoti daliniai,
paklusę tam tikrai tvarkai, kariai buvo pasiskirstę
kompetenciją ir įsteigę įvairias institucijas, taip pat ir
karo lauko teismus.
Karo lauko teismai buvo steigiami nuo pat partizani
nio karo pradžios. Iš pradžių nuolatiniai teismai veikė
prie apygardų, vėliau – prie rinktinių. Vienkartiniai
galėjo būti steigiami ir prie kuopų. 1949 m. įsigaliojo
Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio baudžiamasis statutas.
Mirties bausmė pagal šį įstatymą galėjo būti skiriama
už šnipinėjimą, plėšimą ir kai kuriuos kitus nusikalti
mus. Taip pat buvo bandyta reglamentuoti ir kai ku
riuos baudžiamojo proceso klausimus. Pavyzdžiui, buvo
reikalaujama, kad būtų bent trijų liudytojų parodymai
ir kaltinamojo apklausos protokolas. Buvo nustatyta ir
tam tikra bausmių vykdymo tvarka4.
Partizanų karo lauko teismų nuosprendžius reikėtų
besalygiškai pripažinti ir jų vykdytojus reabilituoti.
Teoriškai, žinoma, galima diskutuoti dėl to, ar nuosp

rendžiai visuomet būdavo pagrįsti, ar nusikaltimai
būdavo pakankamai ištiriami, ar bausmės nebūdavo
per griežtos ir t. t. Tačiau visos šios abejonės negali būti
pagrindas atsisakyti reabilituoti asmenis, įvykdžiusius
nuosprendį. Už teismo klaidas negali būti atsakingi
vykdytojai.
Čia pat reikėtų paminėti, kad pasitaiko atvejų, kai
karo lauko teismo nuosprendžio nepasiseka aptikti,
tač iau rand am a nuž ud yt oj o asm ens veikl os tyr im o
medžiaga (kvotų protokolai, pranešimai ir pan.). Šių
atvejų, matyt, taip pat negalima laikyti nusikaltimais,
nes iš surinktų duomenų aišku, kad partizanai, teisėtai
vykdydami valdžios funkcijas, tyrė tam tikro asmens
veiklą ir priėmė sprendimą. Labai tikėtina, kad vyko
ir teismas, tačiau jo dokumentų neišliko. Iš esmės tai
abejonė, kurią reikėtų aiškinti asmens, prašančio rea
bilitacijos, naudai.
Žinoma, ne visus kolaborantus ir saugumo institu
cijų agentus partizanai teisė. Buvo daug atvejų, kai
minėtus asmenis tiesiog sušaudydavo. Kai kada net
būdavo sudarinėjami „Naikintinų komunistų sąrašai“
ir panašūs dokumentai. Susidūrus su tokiais atvejais
reabilitacijos proceso metu, kyla daugybė problemų.
Viena vertus, reikia atsižvelgti į tai, kad karo salygo
mis net ir labai operatyvūs karo lauko teismų procesai
kartais galėjo būti laikomi per daug ilgu ir sudėtingu
klausimų sprendimo keliu. Bendradarbiaujantys su
okupacine valdžia asmenys, ypač šnipai, kėlė didžiulį
pavojų partizanams ir kai kuriais atvejais skubus jų
likvidavimas būdavo vienintelis būdas to pavojaus iš
vengti. Be to, minėtų asmenų buvo palyginti daug, ir
partizanai paprasčiausiai nebūtų pajėgę kiekvienam
surengti teismo procesą. Čia reikia pasakyti, kad re
zistentai šia prasme elgėsi gana sąžiningai. Paprastai
jie įspėdavo kolaborantus apie gresiantį pavojų. Dažnai
viešose vietose buvo kabinami „masiniai“ įspėjimai,
raginantys visus, bendradarbiaujančius su okupacine
valdžia, nutraukti savo nusikalstamą veiklą. Įvykdžius
šią sąlygą, buvo garantuojama gyvybė. Pavyzdžiui,
viename iš įspėjimų ginkluotiems sovietų valdžios at
stovams buvo rašoma: „Pasitrauk su ginklu iš budelių
tarpo, slapstykis ir gyvenk kaip dera tautos sūnui ir
ryžkis atpirkti savo kaltes ant išgamų ir engėjų kailio,
ir mes garantuojame gyvybę ir laisvę. Garantuojame,
kad tik taikos metu teismas vertins tavo darbų žalą
ir nuopelnus ir tik jis skirs tau atlyginimą“5. Lietuvos
išlaisvinimo komiteto atsišaukime į stribus irgi būta
panašios nuostatos: „Iš jūsų yra daug sunkiai nusikal
tusių, bet nenubaustų. Tegul toki neklysta, manydami
esą nepasiekiami. Neliečiame jų tik todėl, kad tikimės

4
Gaškaitė, N.; Kuodytė, D.; Kašėta, A.; Ulevičius, B., Lietuvos par
tizanai 1944–1953, Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjunga, 1996, p. 40–41.
5
Partizanai apie pasaulį, politiką ir save. 1944–1956 m. partiza

nų spaudos publikacijos, sud. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, Vilnius:
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, p.
268.
6
Ibid., p. 272.
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išeiti su jais į bendrą lietuvišką kelią. Jų sąskaitos at
viros. Ir tik nuo jų pačių pareis, kur tos sąskaitos bus
nukreiptos“6. Pagaliau, itin aktyvūs kolaborantai, prieš
juos sušaudant, būdavo įspėjami ir asmeniškai. Taip,
pavyzdžiui, buvo įspėti mokytoja-aktyvistė Ona Sukac
kienė ir komunistai Vladas Žvirblys ir Kazys Petroška7.
Visos šios nuostatos rodo partizanų pastangas rasti
bendrą kalbą net su tais, kuriuos jie laikė išdavikais.
Taip pat gana aiški yra ir tendencija bausti ar tiesiog
likviduoti tik pačius pavojingiausius nusikaltėlius, dau
gelį klausimų paliekant spręsti būsimiems taikos meto
teismams. Kita vertus, teisės principai reikalauja, kad
kiekvienu atveju būtų teismas, nes tai vienintelis būdas
teisėtai valdžiai pasmerkti ir nubausti savo pavaldinį.
Susidūręs su tokia problema, teisininkas patenka į la
bai keblią padėtį, kurią psichologijoje įprasta vadinti
moraline dilema. Išeities čia nėra jokios. Sprendimas,
deja, visuomet bus šališkas ir pagrįstas ne tiek teisės
normomis, kiek paties teisininko požiūriu, nuomone ir
įsitikinimais.

Naujakuriai ir kolonistai
Yra gerai žinoma, kad sovietų valdžia pokario metais
Lietuvoje vykdė „išbuožinimo“ politiką, neteisėtai atim
dama žemę iš ūkininkų. Iki 1949 m., kai buvo pradėta
masiškai steigti kolūkius, tokia žemė dažnai būdavo
atiduodama okupacinę valdžią palaikantiems nauja
kuriams arba, rečiau, kolonistams.
Reikia atsižvelgti į tai, kad Lietuvos partizanai pir
miaus ia rėm ės i kaim o gyv ent oj ais. Iš ūkin ink ų jie
gaudavo maistą, drabužius, jų sodybose įsirengdavo
slėptuves ir pan. Todėl visiškai suprantama, kad rėmė
jai buvo ginami visomis išgalėmis. Kadangi didžiausias
ūkininko turtas kaip tik ir yra žemė, tai jos nuosavybę
partizanai itin saugojo.
Vertinant okupacinę valdžią kaip neteisėtą, reikia
pripažinti, kad ji negalėjo konfiskuoti turto. Todėl žemės
atėmimas iš ūkininkų laikytinas nusikalstamu. Lygiai
tokie pat nusikalstami buvo ir naujakurių bei kolonis
tų veiksmai. Jie įgydavo turtą iš valdžios, neturėjusios
teisės jį perduoti.
Kita vertus, Lietuvos partizanų vadovybė kaip teisė
ta valdžia turėjo visas teises naujakurius ir kolonistus
bausti. Kadangi bausmių pasirinkimas buvo ribotas,
neretai pasitaikydavo atvejų, kai asmenys, neteisėtai
įgiję žemę, būdavo pasmerkiami mirti. Kita vertus, tokį
griežtą elgesį, matyt, lėmė jau minėta itin didelė žemės
reikšmė ir noras atbaidyti potencialius naujakurius, taip
siekiant sovietams sutrukdyti vykdyti žemės perskirs
7
Girnius, K. K., Partizanų kovos Lietuvoje, Chicago: Į Laisvę fondas
lietuviškai kultūrai ugdyti, 1987, p. 372.
8
 LYA, f. K-1, ap. 3, b. 207, l. 266.
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tymo politiką. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad
bijant partizanų užpuolimų naujakuriai ir kolonistai
neretai būdavo apginkluojami.
Todėl būtina itin atidžiai tirti ir tokių asmenų žūties
atvejus. Net ir tais atvejais, kai nustatoma, kad jie
ginklų neturėjo, reikia atsiminti, jog mirtis galėjo būti
bausmė už nusikaltimą.

Šeimų žudynės
Tai baisiausi iš partizanams priskiriamų nusikalti
mų. Iš tiesų visos šeimos nužudymas – žiaurus ir su
krečiantis aktas. Visų pirma tai siejasi su kolektyvinės
atsakomybės klausimais.
Kolektyvinės atsakomybės taikymas prieštarauja
patiems elementariausiems teisingumo principams.
Visos civilizuotos valstybės pripažįsta, kad tik pats
asmuo yra atsakingas už savo nusikaltimus, todėl tik
jis pats ir gali būti teisiamas ir baudžiamas. Žmona
negali atsakyti už vyro nusikaltimus, vaikas – už tėvo
ir panašiai. Nors sovietinė okupacinė valdžia gana pla
čiai taikė kolektyvinę atsakomybę ir dažnai ištremdavo
visus žinomų partizanų šeimų narius, tai nesuteikė
teisės partizanams elgtis taip pat ir žudyti kolaborantų
šeimas. Todėl nustačius, kad reabilitacijos prašantis
asmuo dalyvavo šeimų žudynėse ir prisidėjo grubiai
pažeidžiant teisingumo principus, visiškai pagrįstai
galima atsisakyti atkurti jam teises. Tačiau esama ir
kitos problemos.
Šių eilučių autorius ilgai buvo įsitikinęs, kad šeimų
žudynėse dalyvavę partizanai apskritai negali būti re
abilituoti. Bet neseniai Lietuvos ypatingajame archyve
pavyko aptikti dokumentą, privertusį iš naujo permąs
tyti šį klausimą. 1946 m. liepos 26 d. Didžiojo Lietuvos
kun ig aikšč io Kęst uč io grup ės III raj on o part iz an ų
karo lauko teismas nuteisė mirties bausme visą Stasio
Račkausko šeimą. Kiekvieno nario nusikaltimai buvo
aiškiai įvardyti: „Žmona Anelė yra išdavusi viso Obel
ninkų ir Mackonių, Papėčių km. besislapstančius nuo
kariuomenės vyrus. Su sūnumi Mečislovu yra išdavusi
visas slėptuves jųjų ir po to pabėgo Seirijų miestelin,
o sūnus Mečislovas yra stribokas. Dabar lanko Kaune
NKVD mokyklą. Pats Račkauskas Stasys su vaikais
Anele 18 m. ir sūnum Vitu 14 m. gyvena kaime ir šni
pinėja kaimo gyventojus ir partizanus. Š. m. birželio
18 d. pastebėję Staciškės miške partiz. Karį ir Aidą
tuojau pranešė Seirijų NKVD-istams, kurie tuojau at
vykę darė kratas“8. Taigi net ir tuos atvejus, kai buvo
nužudyta visa šeima, reikia itin atidžiai tirti. Tai vis
dėlto pakankamai artimų žmonių grupė, galinti turėti
panašius įsitikinimus ir bendrininkauti šnipinėjimo ar
kituose nusikaltimuose.
Kita vertus, jau minėta abejonė netaikytina tuomet,
kai būdavo nužudomi visai maži vaikai. Mirties bausmės
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paaugliui skyrimas itin sudėtingomis karo salygomis gal
ir pat eis in am as, tač iau penk iam eč iai, šeš iam eč iai
ar dar mažesni vaikai negali nei bendradarbiauti su
okupacine valdžia, nei šnipinėti (jei suprasime šiuos
žodžius kaip samoningą nusikaltimų darymą; patys
to nesuvokdami, vaikai, žinoma, gali būti panaudojami,
tačiau už tai jie neatsako), nei būti už tai baudžiami, o
tokie motyvai, kaip „liks mažiau priešų“, tik parodo
pačių partizanų žiaurumą. Be to, žudyti mažamečius ir
senyvo amžiaus asmenis draudė ir LLKS Baudžiama
sis statutas. Partizanai net buvo įpareigojami perduoti
nubaustųjų mirties bausme vaikus kaimynams, kad šie
pasirūpintų našlaičiais9.

Įsakymo vykdymas ir eilinių
partizanų veikla
Įsakymo vykdymas – viena iš veikos pavojingumą ir
priešingumą teisei šalinančių aplinkybių. Ji įtvirtinta
ir Lietuvos baudžiamajame kodekse, todėl reabilitacijos
procese taip pat reikėtų ją taikyti.
Ypač svarbu išsiaiškinti, kaip ši aplinkybė taikoma
kariams, nes kaip tik tokie partizanai ir buvo. Lyginant
su civilinėmis, karinės struktūros pasižymi griežtesne
drausme. Vykdyti įsakymą privaloma. Maža to, ka
riams gresia griežtos sankcijos už įsakymo nevykdymą.
Tam tikrais atvejais tai gali užtraukti ir baudžiamąją
atsakomybę. Vadinasi, net ir taikos metu negalima rei
kalauti iš kiekvieno kario išmanyti įstatymus ir vertinti
gaunamų įsakymų teisėtumą. Dar griežtesni santykiai
tarp viršininkų ir pavaldinių yra karo sąlygomis. Tuo
metu daug veiksmų, kurie taikiai gyvenant būtų laiko
mi nusikalstamais, yra visiškai priimtini. Todėl karys
dažnai privalo vykdyti įsakymą net nesvarstydamas ir
jau tikrai negali vertinti jo teisėtumo.
Pagaliau neatidėliotinas įsakymo vykdymas yra ir bū
tina sąlyga kariuomenės efektyvumui užtikrinti. Jeigu
gavęs įsakymą karys dar svarstys, vykdyti jį ar ne, gali
smarkiai sulėtėti kariuomenės veikla ir sumažėti gali
mybės greitai reaguoti į pasikeitusią situaciją.
Dėl visų šių aplinkybių kariuomenėje už įsakymą
dauguma atvejų turėtų atsakyti jo davėjas, o ne vyk
dytojas. Vadinasi, bet kokio įsakymo vykdymas kariui
turėtų būti veikos pavojingumą ir priešingumą teisei
šalinanti aplinkybė. Vis dėlto yra viena išimtis iš tokios
taisyklės – aiškiai nusikalstamo įsakymo vykdymas. Tai
konstatavo Niurnbergo tarptautinis tribunolas ir šiuo
metu toks principas laikomas visuotinai pripažintu.
Kartu pripažįstama, kad aiškiai nusikalstamo įsakymo
nevykdymas negali užtraukti atsakomybės.
Aiškiai nusikalstamu įsakymu paprastai laikomas
toks, kurio vykdymas pažeistų tarptautinės teisės nu
statytas karo taisykles. Šia prasme įsakymą žudyti ar
kankinti beginklius civilius gyventojus, taip pat įsakymą
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vykdyti genocidą irgi reikėtų laikyti aiškiai nusikalsta
mu. Tačiau reikia nepamiršti, kad karo taisyklės visų
pirma skirtos karui tarp dviejų valstybių reguliuoti.
Pasipriešinimas okupacijai pasižymi sava specifika, į
kurią būtina atkreipti dėmesį.
Reik al as tas, kad ne kiekv ien as beg ink lio civ il io
gyventojo nužudymas pokario Lietuvoje galėjo būti
pripažintas tarptautinės teisės nustatytų karo taisyklių
pažeidimu. Kaip jau buvo minėta, partizanų vadovybė
tuo metu buvo aukščiausia valstybės valdžia, kuri turėjo
teisę teisti ir šia teise naudojosi. Visiškai suprantama,
kad karo, juolab partizaninio, sąlygomis teismai vyko
kiek kitaip negu esame įpratę. Neretai kaltinamųjų
nebūdavo įmanoma pristatyti į teismą, todėl procesas
būdavo organizuojamas už akių arba, kalbant vis po
puliarėjančia lotynų kalba, in absentia. Dėl tų pačių
priežasčių nuosprendžių vykdymas taip pat atrodydavo
kiek neįprastai. Neturėjo partizanai nei kalėjimų, nei
mirtininkų kamerų, nei specialių vykdytojų. Paprastai
įvykdyti mirties bausmę būdavo pavedama kuriam nors
partizanų būriui, konkrečiau – jo vadui.
Visiškai pagrįstai galima tarti, kad anaiptol ne kiek
vienas vadas išsamiai aiškindavo savo būrio nariams,
kad karo lauko teismas priėmė nuosprendį ir dabar jį
reikės įvykdyti. Tokie teiginiai partizanų parodymuose,
kaip: „Būrio vadas liepė sušaudyti Petraitį už tai, kad
jis šnipas“, gali reikšti, kad Petraitis buvo nuteistas,
o vadui pavesta nuosprendį įvykdyti, arba kad vadas
pats priė mė sprend im ą suš aud yt i Petr ait į ir tok iu
būdu savivaliauja. Pirmu atveju vado įsakymas buvo
teisėtas, antru – ne. Tačiau kaip tai žinoti eiliniam
partizanui?
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kažin ar galima tvir
tinti, kad įsakymas nužudyti beginklį civilį asmenį gali
būti laikomas aiškiai nusikalstamu, kai kalbama apie
Lietuvos partizanų reabilitaciją. Todėl už civilių begink
lių gyventojų žudymą gali atsakyti tik partizanų vadai,
savavališkai priėmę tokius sprendimus (ir tai vien tuo
atveju, jei partizanų nuostatai, įstatai ar kitokie teisės
aktai nesuteikė atitinkamo lygio vadui tokių įgalioji
mų), o eilinius partizanus vargu ar apskritai galima
atsisakyti reabilituoti. Juk visa jų veikla – nuolatinis
vadovybės įsakymų vykdymas.
Žinoma, ekscesų galimybė visuomet išlieka. Nėra
jokios abejonės, kad buvo atvejų, kai partizanai nepa
klusdavo vadovybės nurodymams, plėšdavo, žudydavo,
žagindavo ir kitaip nusikalsdavo. Nė vienas karas be to
neapsieina. Tačiau kaip įrodyti, kad konkretus partiza
nas Jonas Petraitis tokį ekscesą įvykdė ir savavališkai
ką nors nužudė? Aukos kaimynai, giminės, draugai ir
kiti artimieji viso labo galės pasakyti, kad Petraitis nu
žudė tam tikrą asmenį. Arhyvinių dokumentų analizė
9
Gašk ait ė, N.; Kuod yt ė, D.; Kaš ėt a, A.; Ulev ič ius, B., op. cit.,
p. 41.
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veikiausiai taip pat nepadės nustatyti, ar buvo kokių
nors vadovybės nurodymų nužudytojo atžvilgiu. Petrai
čio būrio draugai tikriausiai bus žuvę mūšiuose, mirę
arba stengsis palengvinti „ginklo brolio“ padėtį. Tad
tyrimo rezultatai veikiausiai ir apsiribos tuo, kad bus,
pavyzdžiui, nustatyta, jog Petraitis tris kartus iššovė
į nužudytąjį. Tačiau jis galės tvirtinti, kad tai padarė
vykdydamas įsakymą ir šio teiginio, ko gero, niekaip
nepavyks paneigti.
Kita vertus, kategoriškai tvirtinti, kad visi eiliniai
partizanai privalo būti besąlygiškai reabilituoti, taip
pat negalima. Vis dėlto tam tikri, ypatingu žiaurumu
pasižymintys įsakymai ir tuo metu galėjo būti aiškiai
nusikalstami. Pavyzdžiui, minėtieji visiškai mažų vaikų
nužudymo atvejai. Nei karo lauko teismų sprendimai,
nei jokie įsakymai tokių partizanų poelgių pateisinti
negali. Panašiai galima traktuoti ir kankinimo atvejus,
nors tuomet susidursime su kankinimo apibrėžimo prob
lema. Turėdami ribotą bausmių arsenalą, partizanai
nevengdavo taikyti fizinės prievartos priemonių. Juk
laikytis pozicijos, kad mirties bausme bausti galima, o,
pvz., dvidešimčia rykščių – ne, vargu ar teisinga.

Pralaimėjimo ir ilgametės okupacijos įta
ka reabilitacijos procesui
Pabaigai norisi aptarti keletą aplinkybių, kurios nėra
teisinės, tačiau jas nutylėti reikštų ignoruoti svarbų re
alybės aspektą. Partizanai pralaimėjo karą. Todėl buvo
įvairiai represuojami ir persekiojami. Kai kurie buvo
sušaudyti, kiti ištremti, dar kiti ilgą laiką kalėjo ir net
atlikę bausmę kentė visokius suvaržymus. Tiesą sakant,
dabartinis reabilitacijos procesas – vienas jų.
Šalyse, kur pasipriešinimo dalyviai laimėjo, jokių
reabilitacijų nebuvo. Štai Prancūzijoje po karo buvo
sprendžiamas tik vienas svarbus klausimas: kuri iš pa
sipriešinimo srovių toliau valdys valstybę. Buvę maquis
(prancūzų partizanai)pradėjo dirbti žvalgyboje, policijo
je, kariuomenėje ir kitose srityse, kur jų kovinė patirtis
galėjo praversti. Visi jie buvo pripažinti didvyriais ir
apdovanoti įvairių laipsnių ordinais. Teko skaityti apie
atvejį, kai vienas iš buvusių partizanų vėliau pradėjo
šnipinėti Sovietų Sąjungos naudai. Viena iš didžiausių
problemų, iškilusių Prancūzijos kontržvalgybai, buvo
ta, kad įtariamasis – buvęs pasipriešinimo dal yv is,
vadinasi, didvyris, todėl traukiant jį atsakomybėn ne
išvengiamai kils skandalas.
Įdomumo dėlei galima pabandyti trumpam įsivaiz
duoti, kad ir Lietuvos partizanai laimėjo. Ketvirtuoju
Lietuvos prezidentu tikriausiai būtų tapęs Jonas Že
maitis, Adolfas Ramanauskas galbūt būtų paskirtas
Krašto apsaugos ministru, o Juozas Lukša – tos pačios
ministerijos II departamento arba Valstybės saugumo
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departamento vadovu. Gabiausi partizanų vadai suda
rytų naujai kuriamos kariuomenės branduolį. Neabe
jotina, kad nekiltų net klausimo dėl reabilitacijos, juo
labiau – buvusių partizanų kaltinimo nusikaltimais.
Baudžiami būtų kolaborantai. Kaip daugelyje Euro
pos šalių po Antrojo pasaulinio karo buvo persekiojami
naciai, taip Lietuvoje būtų persekiojami komunistai.
Neabejotinai būtų priimtas liustracijos įstatymas ir
visiems komunistų partijos, komjaunimo ir kitų pana
šių organizacijų nariams kurį laiką, o gal ir iki gyvos
galvos, būtų uždrausta eiti valstybines pareigas. La
biausiai „pasižymėję“ būtų nuteisti, kai kurie net ir
mirties bausme.
Taip neatsitiko. Partizanai buvo nugalėti ir Nepri
klausomybės teko laukti dar keliasdešimt metų. Tačiau
pagaliau ji buvo atkurta. Partizanams buvo pripažinti jų
laipsniai, įteikti apdovanojimai, o buvęs rezistentas Ba
lys Gajauskas vienu metu net buvo Valstybės saugumo
departamento vadovas. Vis dėlto pergalė buvo pasiekta
kiek per vėlai. Itin ilgai trukusi okupacija paliko pėd
sakus žmonių samonėje. Gyvenimas Lietuvos Tarybų
Socialistinėje Respublikoje pradėjo atrodyti visiškai
normalus. Spaliukais, pionieriais ir komjaunuoliais
pabuvo absoliuti dauguma moksleivių ir studentų, o ir
komunistų partijos narius nustota laikyti kolaborantais.
Prancūziškasis c’est la vie, ko gero, geriausiai nusako
pamažu nusistovėjusį požiūrį į okupaciją.
Tokio prisitaikymo prie okupacijos ir jos suvokimo
kaip norm al ios valst yb ės pad ėt ies pož ym ių gal im a
pastebėti ir šiandieniame gyvenime. Pastaruoju metu,
nurimus „dainuojančiai revoliucijai“ ir atslūgus tauti
nio atgimimo bangai, jie net išryškėjo. Tai rodo net ir
tokios smulkmenos, kaip sakymas „mūsų respublika“
vietoj „mūsų valstybė“. Galima, žinoma, naiviai aiš
kinti, kad turima galvoje Lietuvos Respublika, tačiau
juk akivaizdu, jog pirminė termino reikšmė – Lietuvos
Tarybų Socialistinė Respublika.
Nenuostabu, kad okupacijos poveikis atsiliepia ir
reabilitacijos procesui. Tai rodo jau vien pats jo egzista
vimas. Be to, efektyvi sovietinė propaganda irgi padarė
savo. Žmonėms ką nors pasakius labai daug kartų, jie
pradeda tikėti. Šiuo atveju keliasdešimt metų buvo
kartojama, kad partizanai – banditai. Nenuostabu,
kad daugelis žmonių panašiai ir mano. Net tie, kurie
supranta, kad vyko pasipriešinimas, neretai laikosi
nuomonės, kad jis buvo silpnas, vadovybė partizanus
nelabai kontroliavo, todėl jie dažnai nusikalsdavo.
Kaip jau minėta, šios aplinkybės neteisinės. Tačiau
tai dar nereiškia, kad jos nereikšmingos. Į jas būtina
atsižvelgti priimant sprendimus dėl reabilitacijos, nes
teisių atkūrimas ginkluoto pasipriešinimo dalyviams yra
viena iš tų teisinių, politinių, moralinių problemų, kurias
sprendžiant formalistiškas požiūris ypač pavojingas. 
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Kultūros istorija

Musica tota

Keletas žvilgsnių į muzikos, filosofijos ir
teologijos sąsajas ankstyvaisiais Viduramžiais

Aušra Grigaravičiūtė

Vienas nežinomas Viduramžių autorius, parafrazuo
damas garsų Anicijaus Manlijaus Severino Boecijaus
veikalą De institutione musica (apie 500 m.), rašo: „Mu
zika sietina ne tik su tiesos ieškojimu ar kontempliacija
(speculationi), bet“ ... ir toliau, kaip ir pats Boecijus,
kalba apie muzikos įtaką žmogiškai moralei1. Tokia
prieiga, kai siejama muzika ir tiesos ieškojimas, ypatin
ga kontempliatyvi žiūra ir moralė, gali kiek gluminti.
Kalbėti apie muziką yra savaime keblu, mat kasdienis
protas šnabžda, kad kalba neįgali adekvačiai išsaky
ti viso vargiai suvokiamo vidinės patirties raizginio,
gimstančio klausantis muzikos.
Mūsų dienomis, regis, labiau įprasta kalbėti apie kom
pozitoriaus novatoriškumą, atlikėjo profesionalumą, jo
sugebėjimą interpretuojant atskleisti autoriaus idėją
ar galiausiai gilintis į klausytojo psichiką. Muzikos
estetika sukasi aplink kompozitoriaus–atlikėjo–klau
sytojo triadą, kur klausimai apie muzikos „prasmę ir
esmę“ – taip pavadinkime visus iš šios triados išpuolan
čius – yra nustumti į periferiją ir maitina gal tik jautrią
poetinę vaizduotę. Tuo tarpu Viduramžių muzikinis
mąstymas skleidžiasi mums menkai suprantamomis
ir pažįstamomis kategorijomis. Maža to, kalbėdami
apie Viduramžių epochą, turime 180o kampu atgręž
ti savo žvelgseną, ausis palenkti protui ir pasirengti
klausytis ne švelnių, gal kiek ir neįprastų melodijų, o
matematinių, kosmologinių, filosofinių, teologinių bei
egzegetinių argumentų.
Vid ur amžiais sus id ur iam e su plat esn e muz ik os
samprata, kai nesiribojama muzikos kaip grynai gar
sinio fenomeno traktavimu. Viena vertus, ji remiasi
met af iz in iu pag rind u, atk el iauj anč iu iš pit ag or iš
AUŠRA  GRIGARAVIČIŪTĖ  (g. 1977) – Viduramžių studijų
magistrė (Vidurio Europos universitetas, Budapeštas), filosofijos magistrė (VU), psichologijos bakalaurė (VDU). Šiuo metu
studijuoja Praktinėje aukštųjų studijų mokykloje Sorbonoje
(Paryžius) filosofijos ir religijotyros doktorantūroje. Domisi
įvairiais Viduramžių religinio gyvenimo bei filosofijos klau
simais.

246

kos ios-plat on išk os ios trad ic ij os, kur i pirm in iu vis a
ko principu skelbia skaičių bei į tiesą žvelgia kaip į
anapus jutiminio suvokimo glūdinčią, laikui ir kaitai
nepavaldžią esmę. Ji susieja muziką su svarbiausiomis
filosofijos – pasaulio ir savęs pažinimo, tiesos ir mora
lės – problemomis. Tiesa, ši metafizinė paradigma, ypač
svarbi ankstyvaisiais Viduramžiais, su nauju Aristo
telio filosofijos atradimu XIII a. nublanksta; muzikos
filosofija pasipildo kitokio pobūdžio argumentais ir pati
įgyja kiek kitą pobūdį2. Kita vertus, muzika suranda
savo vietą specifinėje krikščioniškoje pasaulėžiūroje.
Pasitelkę kai kurias Šv. Rašto eilutes, o ypač psalmių
žodžius, kasdienį savo dvasios peną, Bažnyčios Tėvai
muzikinėmis alegorijomis ugdė tikinčiuosius, aiškino
tvėrimo, įsikūnijimo bei atpirkimo slėpinius, kalbė
jo apie krikščioniškojo gyvenimo formas ir idealus,
neatmesdami filosofinio pažinimo teikiamos naudos.
Prie ankst yv ais iais Vid ura mž iais išk elt ų vaizd inių
vis grįždavo vėlesni komentuotojai, paversdami juos
neatsiejama Viduramžių dvasingumo dalimi. Tokiame
kontekste muzika, filosofija ir teologija – ne skirtingos
glaudžiai susipynusios sferos.
Tad pamėginkime mesti keletą žvilgsnių į neįprastą
ankstyvųjų Viduramžių muzikinių apmąstymų sūkurį,
kuris padės suprasti kitokio požiūrio į muziką galimybę,
prielaidas bei funkcijas.
1
 Anonimas, Lectio de musica (apie 1055 m.), pateikta Smits van
Waesberge, „Een nog onbekend gebleven verslag...“, in: Musiekge
schiedenis der Middeleeuwen, 1, 1936, p. 319.
2
 Pasak Eriugenos, „muzika yra disciplina, proto šviesos galia atran
danti visa ko harmoniją, ką tik įmanoma pažinti judėjime, stabilioje
būklėje bei natūraliuose dalykuose ir proporcijose“. Čia akcentuojamas
racionalus muzikos pobūdis bei, galima numany-ti, kalbama ne apie
ausimis girdimą muziką. Tuo tarpu Tomo Akviniečio mokytojas Albertas
Didysis pateikia iš principo besiskiriantį, tačiau paprastą ir lakonišką
apibrėžimą. Muzika jam – tiesiog tai, kas džiugina ausį (delectatio aurium). Gerai apčiuopia-mus pokyčius lemia aristoteliškosios pažinimo
teorijos specifika. Jei platoniškoji metafizinė ir epistemologinė para
digma leidžia muzikiniams svarstymams būti atsietiems nuo konkrečiai
skambančios muzikos, Aristotelio sekėjai daugiau dėmesio skiria ne
spekuliacijoms, o konkrečiai musica sonora.
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NUO GARSO LINK IŠMINTIES 
Muzikos ir filosofijos santykį klasikinėje ir Viduram
žių mąstysenoje galima apibrėžti patyrinėjus filosofijos
sampratą ir muzikos vietą joje. Boecijus čia yra bene pa
lankiausias autorius, mat savo traktatu De institutione
musica3 krikščioniškiesiems Viduramžiams perteikia
esmingiausias Antikinės muzikos filosofijos temas bei
apibrėžtis, kartu leidžia į jas pažiūrėti naujai, sub specie
revelationis. Šiame veikale Boecijus pateikia Pitagoro
filosofijos apibrėžimą. Jis rašo, jog

ronomijos menas siekia judraus dydžio supratimo.
Tyrinėtojas, kuriam stinga šių keturių menų išma
nymo, negali pasiekti tiesos. [...] Tai keturlypis kelias
(quadriuium), kuriuo turi keliauti kiekvienas, kurio
aukštesniosios galios nutolsta nuo jutiminių dalykų
[...] link tikresnių protu pasiekiamų dalykų žinojimo
(De inst. arith., I, 1; kursyvas mano, – A. G.).

Išmintis džiaugiasi pažindama dalykus, turinčius
t ikr ą egz ist av im ą ir vad in am us esm ėm is. Esm ės
dalijamos į dvi dalis: vienos ištisinės [...], joms pri
klausančios vadinamos dydžiais. Kitos – suskaidytos
[...]. Joms pritinkantis vardas yra daugis. Aritmetikos
objektas yra pats daugis savaime. Santykinis daugis
pažįstamas per muzikines harmonijos proporcijas.
Geometrija suteikia fiksuoto dydžio supratimą; ast

Ši ištrauka reikšminga istoriniu požiūriu – joje pirmą
kartą pavartotas terminas quadriuium, įvardijęs jau
nuo seno antikinėje kultūroje egzistavusį edukacinį
turinį. Tai matematiniai laisvieji menai, tyrinėjantys
tikrovę ir turintys parengti protą neregimų esinių kon
templiacijai, kuriuos vienija bendras principas – skai
čius4. Boecijus atskleidžia specifinį išminties supratimą
ir nurodo kelią, kuriuo reikėtų eiti idant išmintis būtų
pasiekta. Dvi skaičiais reiškiamos kategorijos – dy
dis ar daugis – nurodo tikrovės padėtį, jos ontologinę
struktūrą. Boecijus teigia, jog tikroji tiesa yra anapus
kintančių jutiminių dalykų, ir šių vadinamųjų mate
matinių menų – aritmetikos, muzikos, geometrijos bei
astronomijos – tikslas yra sielą vesti per save šios tiesos
link. Boecijaus veikaluose itin ryškus tiek platoniškas
„pakilimo“ motyvas, tiek neopitagoriška skaičiaus meta
fizika. Sekant platoniška-pitagoriška tradicija, niekas,
kas laikina ir jutimiška (o visa tai – nepastovu), negali
būti tikrojo pažinimo objektai, toks pažinimas tebus
vertinamas kaip nuomonė, ne tiesa. Galima sakyti, jog
matematiniai menai ar disciplinos (taigi ir muzika) api
brėžė pažinimo sritis, egzistuojančias belaikiame būties
pasaulyje, ir jie suvoktini ne kaip izoliuoti įgūdžių ar
informacijos šaltiniai, bet kaip būtinas ir neišvengiamas
kelias į abstrakčių dalykų pažinimą. Pasaulis sukurtas
pagal skaičiais paremtus principus, „mat toks buvo kū
rėjo sumanymas“ (plg. De inst. arith., I, 2), todėl visais
pavidalais skaičių analizuojantis menas yra kelias per
kūriniją link jo šaltinio nematerialiame pasaulyje, ku
riame ir glūdi tikroji išmintis ir tiesa. Taigi racionalios
visatos struktūros pažinimas, prie kurio prisideda ir
muzika, gali žmogų nuo apgaulingo juslių teikiamo
miražo grąžinti prie tikrojo žinojimo, kuris savu ruožtu
veda paties Dievo pažinimo link5.
Boecijaus prieiga prie muzikos yra spekuliatyvi ir
matematinė. Jis nekalba apie konkrečiai skambančią
muziką ar muzikinę praktiką, ir iš jo svarstymų netgi
negalime sužinoti, ar pats Boecijus kada nors grojo ko

3
Šis VI a. parašytas veikalas tapo muzikos teorijos pagrindu ir Vi
duramžiais išliko vienu svarbiausių muzikinių veikalų. Karolingų Re
nesanso metu Boecijaus aritmetikos ir muzikos traktatai buvo vertina-mi
šių disciplinų autoritetiniais veikalais, ir populiarumu juos lenkė gal
tik Martiano Capella De nuptiis Philologiae et Mercurii („Filologijos
ir Merkurijaus vedybos“). Kuriantis universitetams, Boecijaus De
institutione musica buvo pagrindinis muzikos, kaip laisvosios discip
linos, tekstas.

4
 Mus gali suklaidinti žodžio menas (ars) talpinimas greta matematikos.
Tačiau tiek Antikoje, tiek Viduramžiais žodis ars vartotas kita prasme
nei šiandien. Pirmiausia jis suprastinas kaip epistemologinė kategorija,
o ne žmogaus kūrybinės raiškos forma. Tokią prasmę aptinkame artes
liberales koncepcijoje.
5
 Plg. White, A., „Boethius in the Medieval Quadrivium“, in: Boethius:
His Life, Thought and Influence, red. M. Gibson, Oxford: Basil Backwel,
1981, p. 162–163.

Pitagoras buvo pirmasis, išminties siekį (sapientiae
studium) pavadinęs filosofija. Jis manė, kad filosofija
yra visa ko, apie ką tik galima deramai ir teisingai
pasakyti „yra“, pažinimo siekimas. Be to, jis teigė,
kad „yra“ tik tai, kas nei tempiant didėja, nei spau
džiant mažėja, nei veikiant kitoms sąlygoms kokiu
nors būdu keičiasi. Tokie dalykai yra formos, dydžiai,
kokybės, santykiai bei kita, kas savaime nekinta,
tačiau susidūrę su kintančiais dalykais patiria kaitą
(De inst. mus., II, 2).
Visai teisėtai galima paklausti: ką toks filosofijos
apibrėžimas veikia traktate apie muziką? Atsakymą pa
teikia kitas klausimas – kaip galima pasiekti pažinimą
to, kas iš tiesų yra? Boecijus tęsia: „Geometrija svarsto
apie fiksuotą dydį, o astronomija siekiapažinti judantį
dydį. Aritmetikos žinioje yra savaime abstrakti kiekybė,
o muzika tiria kiekybes, susijusias su kitomis kieky
bėmis“ (II, 3). Tai disciplinos, siekiančios nekintančių
dalykų pažinimo, ir jos, kaip tvirtina Boecijus, veda į
tiesos pažinimą. Dar būdamas jaunas, Boecijus suma
nė įvairių disciplinų tekstų vertimo projektą iš graikų
į lotynų kalbą. Šiam projektui priklausiusio traktato
De institutione arithmetica prologe randame iškalbingą
įžvalgą, atskleidžiančią muzikos ir išminties santykį bei
pateikiančią kelio į tikrą pažinimą motyvą:
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kiunors instrumentu. Jo aritmetika yra skaičiaus, o ne
skaičiavimo mokslas, ir muzika yra harmonijos teorija,
pagrįsta pitagorietiška proporcijos matematika.
Tai reiškia, jog Boecijaus De institutione musica pa
grindinis tikslas – žinojimas. Tai aiškiai artikuliuota
pirmojo skyriaus pabaigoje, baigiant iškalbingą muzi
kos poveikio žmogaus gyvenimui aprašymą: „muzika iš
prigimties taip su mumis susijusi, kad nuo jos atsiplėšti
negalime net ir labai norėdami. Dėl šios priežasties
intelekto galios turi būti pajungtos tam, kad šis mums
įgimtas menas galėtų būti įvaldytas ir suprastas per ži
nojimą“ (De inst. mus., I, 1). Boecijus nuolat akcentuo-ja
pitagorietiškąkiekybinę garso prigimtį. Veikiausiai dėl
to Gvidonas iš Areco, kuriam turime būti dėkingi kaip
vienam šiuolaikinės muzikinės notacijos pirmta-kų, XI
a. buvo pareiškęs, kad Boecijaus De musica vertinga ne
tiek muzikantams, kiek filosofams6. Tačiau siekimas
pažinimo principų, kurie nekinta per amžius, kaip tik
galėjo būti šio veikalo populiarumo bei ilgaamžiškumo
priežastis7. Žinoma, kol nebuvo suabejota pagrindinė
mis prielaidomis, kuriomis toks ieškojimas buvo grįstas.
Beje, greta matematinio traktato apie muziką pagrindo
esama ir mito elementų. Pasak Boecijaus tyrinėtojo Cal
wino Bowerio, mitinio turinio ištakos glūdi pitagoriškoje
traktato prigimtyje, o jo kultinė dimensi-ja puikiai at
sispindi pasakojimuose apie patį Pitagorą8. Pasidairius
po muzikinę tradiciją tiek Vakaruose, tiek Rytuose,
nesunku pastebėti, kad muzikinėse spekulia-cijose ne
taip jau retai susipina matematinis, mitinis, alegorinis
bei teologinis lygmuo. Tai iliustruoja ir Pitagoro legen
da, pasakojanti apie tai, kaip šis atrado matematinius
muzikinės intervalikos principus.
Kalbama, jog kartą Pitagoras, gebėjęs ritmu, giesmė
mis bei kerėjimais palengvinti sielos irkūno kančias (plg.
Porfirijus, Vit. Pyth., 30), nepasitikėdamas jutiminio pa
tyrimo teikiamu žinojimu, vaikštinėjo svarstydamas apie
tai, kaip surasti kintančių jutimų sprendimui nepavaldų
muzikinių intervalų pagrindą, ir „kažin kokiosdieviškos
valios vedamas“ (De inst. mus., I, 10) atsidūrė šalia kal
vės. Iš jos jis išgirdo sklindančius darniai skambančius
skirtingo aukštumo garsus. Tarsi pakerėtas Pitagoras
kurį laiką mąstė ir nusprendė, kad garso aukštumas
veikiausiai priklauso nuo kalvio jėgos, kuria šis kala
į priekalą. Tačiau, kaip vėliau eksperimentuodamas
Pitagoras galėjo įsitikinti, garsų aukštumas priklausė
ne nuo kalvio jėgos, o nuo kūjo masės. Eksperimentuo
damas su kūjais, jis susekė, kad muzikiniai intervalai
priklauso nuo masių santykio. Taip jis nustatė tokius
dėsningumus: proporcija 12/6 (2:1) sudaro oktavą, 9/6
(3:2) – kvintą, 12/9 (4:3) – kvartą, o 8:9 – sekundą.
Epistula ad Michelum de Ignoto Cantu, II, 50b.
 Plg. White, A., op. cit., p. 163.
8
Žr. Bower, C. M., in: Boethius, Fundamentals of Music, transl.
6
7
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Grįžęs namo, Pitagoras vėl atliko eksperimentus, ir
pamatė, kad tie patys proporcijų dėsningumai galioja
stygoms ir pučiamiesiems instrumentams (plg. De ins.
mus., I, 9–11).
Į patįpasakojimąveikiau derėtų žiūrėti kaip į savi-tą
alegoriją (juk, pavyzdžiui, muzikinės proporcijos ekspe

Jubalas ir Pitagoras. Iliustracija iš Franchinus Gafuri knygos
„Theorica musicae“ (Milanas, 1492)

rimentuojant su masėmis negalioja, ir ne visai aišku,
kodėl į legendą įsiterpia kalvės motyvas), kuri kalba apie
tai, kad racionalūs matematiniai muzikos principai yra
apreikšti ir sakralūs. Ši mitinių elementų prisodrinta
istorija kalba apie ypatingą muzikos dimensiją, kurią
reiškia skaičiai, atveriantys kelią ne tik į muzikinių
proporcijų, bet ir pasaulio sąrangos supratimą. Mate
mati-nis pažinimas čia tampa kertiniu tiesos pažinimo
tašku ir Pitagoro sekėjų dėka suklestės tokiu mastu,
jog IlsetrautHadot pastebės: „skaičių mokslas apėmė
tiek paprastą skaičiavimą, tiek teologiją“9.
Tačiau kaip ir dera platoniškoje tradicijoje, mes turime
grįžti prie klausimo apie jutiminio suvokimo ir pažini
mo santykį. Pats Boecijus neatmeta juslinio suvokimo
reikšmės, tačiau pataria nepasikliauti jutimų nepa
Calvin M. Bower, New Haven–London, 1989, p. xxi.
9
 Hadot, I., Les arts libéraux et philosophie antique, Paris, 1984,
p. 123.
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stovumu: „Kas nori pasiekti tiesą, neturėtų pasitikėti
nepastoviu juslių sprendimu. [...] Nors beveik kiekvienos
disciplinos – ir paties gyvenimo – pagrindiniai elementai
atkeliauja per jusles, vis tik be proto įsikišimo jose nėra
tikro sprendimo ir tiesos supratimo. Nes jutimo galia
susilpnėja tai dėl stiprumo, tai silpnumo pertekliaus“
(De inst. mus., I, 9). Iš tokios nuostatos kyla ir muziko
samprata. Tai graikų ir Viduramžių filosofui savaime
suprantamas tvirtinimas, kad muzikas yra ne mokantis
groti ar dainuoti žmogus ir netgi ne kompozitorius, o
tas, kas išmano tvėrimo harmoniją, pasaulio sąrangos
principus ir studijuodamas matematinius muzikos pa
grindus artėja prie tiesos, glūdinčios anapus jutiminio
suvokimo. Muziko (musicus) ir atlikėjo (cantor) sam
pratų perskyra puikiai dera prie mūsų siekio suprasti
Boecijaus pateikto filosofinio kelio į tikrąjį pažinimą ir
išmintį paradigmos. Atlikimas reikalauja fizinio įgū
džio, kuris yra ne kas kita kaip vergiškas užsiėmimas,
ir protas čia yra viešpats, todėl daug kilniau siekti proto
teikiamo žinojimo:
Reikia atminti, kad kiekvienas menas ir kiekviena
disciplina protą vertina kaip iš esmės garbingesnį
už įgūdį, kuriam atlikti reikalingas rankų darbas.
Todėl daug geriau žinoti apie tai, kaip kas nors ką
meistrauja, nei daryti tai, ką žino kas nors kitas; juk
fizinis įgūdis yra vergas, o protas – šeimininkas. Jei
rankos nepaklūsta proto įsakymui, jos veikia tuščiai.
Tad daug kilniau studijuoti muziką kaip racionalią
discipliną, nei kompoziciją ir atlikimą! Tai kilniau
tiek, kiek protas viršesnis už kūną, nes praradus
proto galią, pakliūvama į vergystę. Protas vadovauja
ir veda į tai, kas teisinga, ir jei jam nepaklūstama,
veiksmas be racionalaus pagrindo nebus tvirtas. [...]
muzikas yra tas, kuris įgijo žinojimą apie atlikimą ne
per darbo vergiškumą, bet viską pasverdamas protu,
per kontempliacijos viršumą (I, 34).
Muziko veikla yra susijusi su racionalia sprendimo
galia. Tokia nuostata pagimdo dar vieną perskyrą. Boe
cijus nurodo, kad su muzika yra susijusios trys žmonių
klasės. Dvi iš jų – atlikėjai ir kūrėjai toli nuo tikrosios
muzikos, mat vieni turi tik įgūdžius ir neturi muziki
nio žinojimo, nenaudoja proto ir prilyginami vergams;
antrieji taip pat nesivadovauja protu, o yra vedami
kažin kokio prigimtinio instinkto. Tačiau trečia klasė
visiškai remiasi protu ir mąstymu, todėl būtent jie gali
būti teisingai vadinami muzikais. „Muzikas yra žmogus,
pasižymintis gebėjimu daryti sprendimus kontemplia
cijos arba proto galia“ (I, 34). Racionalus sprendimas ir
10
 Alcinoos, Enseignement des doctrines de Platon, introd., texte
et comment. par J. Whittaker, trad. P. Louis, Paris: Les Belles Lettres,
1990.
11
 Hadot, I., „Spiritual Guide“, in: Classical Mediteranean Spiritual-
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pasaulio sąrangoje glūdinti harmonija yra pastovesnė
ir todėl tikresnė už bet kokį konkretų muzikinį kūrinį,
todėl protu grįstas muzikos supratimas yra nepalyginti
svaresnis ir vertesnis už tai, kas ateina ir praeina.

MUZIKA, ŽINOJIMAS IR SIELOS TERAPIJA
Pažintinio muzikos aspekto akcentavimas nereiškia,
kad muzika, kaip racionali disciplina, atlieka tik grynos
intelektualistinės erudicijos kaupimo funkciją. Muzika
veda į išmintį, kuri nėra tik erudicija, o ypatinga žino
jimo forma, perkeičianti patį pažįstantįjį. Štai II a. po
Kr. viduriniojo platonizmo atstovas Alkinojas „Plato
nizmo vadovėlyje“ (Didaskalikon)10, lakoniškai aptaręs
tai, kas yra filosofija (tai, jo žodžiais, išminties siekimas
arba sielos išsilaisvinimas iš kūno, atsigręžus į tai, kas
iš tiesų yra; tuo tarpu išmintis yra dieviškų ir žmogiškų
dalykų žinojimas; I, 1), išskiria dvi filosofinio gyvenimo
formas – praktinę ir kontempliatyviąją:
Kontempliatyviojo gyvenimo išdava – tiesos žino
jimas, tuo tarpu praktinio – vykdymas to, ką pataria
protas. Kontempliatyvusis gyvenimas yra pirminės
vertės, o praktinio vertė – tik antrinė, jame reiškiasi
būtinybė. Kontempliacija yra intelekto protu suvo
kiamų dalykų regėjimas, tuo tarpu veikla yra racio
nalios sielos veikimas pajungiant kūną. Sakoma, jog
siela, įsitraukusi į dieviškų dalykų kontempliaciją ir
mintis apie juos, yra geros būklės, ir šioji sielos būklė
vadinama išmintimi (II, 1–2).
Muzika priklauso kontempliatyviajai filosofijai, kuri
veda sielą „į gerą būklę – išmintį“, ir pati ši filosofija, kal
bant jau mūsų terminija, yra labai praktiška. Išminties
siekimas, išsivaduojant nuo kintančių ir praeinan-čių
dalykų, idant būtų pažinta dieviška ir žmogiška tikro
vė, pačiam dievėjant – toks yra locus communis, kurį
priima ir Boecijus, teikiantis pirmenybę abstrakčiam
pažinimui; tačiau tokios prieigos užnugaryje slepiasi
tradicinė filosofijos bei muzikos kaip terapijos sam
prata. Kalbant apie koncepciją, kuria teigiami bendri
filosofijos, muzikos ir pasaulio sąrangos principai, verta
prisiminti, kad antikinė filosofija nebuvo vien teorinių
spekuliacijų epocha ar sisteminio mąstymo struktūra ą
la Hegel, turinti teoriškai paaiškinti pasaulį. Filosofija
vi-sų pirmiausia buvo kelias, kurio tikslas – laimingas
gyvenimas11. Kartu ir kelias, kuriuo veda muzika kaip
laisvoji disciplina – tai kelias, kaip vėliau sakys Augus
tinas, į beata vita. Filosofinis laimingo gyvenimo siekis
neįmanomas be pažinimo, o tikrajame pažinime, kuris
ity: Egyptian, Greek, Roman, ed. A. H. Armstrong, New York, 1986,
p. 444; t. p. plg. Hadot, P., Exercices spirituels et philosophie antique,
Paris, 1987.
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bus suprantamas kaip to, kas dieviška, išmanymas,
atrandamas laimingas gyvenimas.
Tačiau toks muzikos pobūdis reiškiasi ne tik pažintiniu
jos aspektu, bet ir poveikiu moralei bei dorovei. Filoso

žvilgsnį nuo kintamų dalykų prie nejuslinių, vien tik
protui pasiekiamų esmių. Vaistas čia – matematinės
disciplinos, kurias vienija bendras principas – skaičius.
Pasitelkus jas, galima išmokti mąstyti tai, kas yra, ir
pasiekti laimingą ir gerą sielos būklę, kuri vadinama
išmintimi 12.
Muzikos pažintinės ir moralinės dimensijos sąsaja
verčia atkreipti dėmesį į tradicinį filosofijos imperaty
vą: pažink save. Muzikos elementų ir filosofinių dalykų
pažinimas yra vienas ir tas pats dalykas, juk, kaip mo
ko pitagoriečiai, pasaulis valdomas pagal harmonijos
dėsnius, todėl muzikinių dėsnių išmanymas reikalin
gas tiek pasauliui kaip visumai suprasti, tiek sielos
dorovingumui ugdyti. Pagal analogiją tarp makro ir
mikrokosmo galima sakyti, kad žmogus kaip mažasis
pasaulis pasižymi visomis pasaulio savybėmis – taip pat
ir muzikinėmis. O imperatyvas, reikalaujantis pažinti
save, kar-tu implikuoja ir pasaulio, ir muzikos pažinimo
būtinybę. „Savęs pažinimas, atrodantis pats papras
čiausias dalykas, iš tikrųjų yra pats sudėtingiausias.
[...] Nes savęs paties pažinimas yra ne kas kita kaip
viso pasaulio prigimties pažinimas. O šis neįmanomas
be filosofijos.“13

...BET TU VISKĄ SUTVARKEI PAISYDAMAS MATO,
SKAIČIAUS IR SVORIO (Išm 11, 21)

fija žmogaus gyvenimą padaro protingą ir surėdo sielos
aistras. Muzika pasižymi tokiu pačiu poveikiu, veikda
ma, Boecijaus žodžiais, kažin kokiu kerinčiu įtaigumu.
Ji veda neprotinguosius į protą, bailius padaro drąsius,
nuramina tuos, kurie verda pykčiu. Ji veikia moralę ir
formuoja dorovę, o ši bus įvardijama muzikinėmis sąvo
komis: „Ritmai ir dermės pasiekia intelektą per ausis,
jie neabejotinai jį įtakoja ir transformuoja protą pagal
savo pobūdį. Mat tiek žmogaus siela, tiek jo kūnas yra
suderinti pagal tas pačias muzikines proporcijas kaip
ir muzikinės melodijos“ (De inst. mus., I, 1). Taip iškyla
dar viena sąsaja tarp muzikos, pažinimo ir etikos, tarp
muzikos ir išminties.
Terapinę–pažintinę muzikos funkciją būtų galima
reziumuoti taip: siela yra puolusi (Platono sekėjai ir
krikščionys šią situaciją, be abejo, interpretuotų skir
tingai), ir jai reikia gydytojo. Ji gydoma ir transfor
muojama per filosofiją, laipsniškai atitraukiant sielos

Boecijaus traktate apie muziką teologija vaidina tik
numanomo konteksto vaidmenį, tačiau pirmu smuiku
griežia filosofiniai argumentai. Vis dėlto ir jam, ir ki
tiems krikščionių autoriams svarbiausiu filosofinių-ma
tematinių argumentų ir teologinių įžvalgų susitikimo
tašku taps Išminties knygos eilutė, kurioje kalbama
apie tvarkingą ir tobulą pasaulio Kūrėjo darbą, vado
vaujantis matu, skaičiumi ir svoriu. Ši eilutė virsta
leitmotyvu, kuris dažnai kartojamas svarstant pasaulio
kūrimo procesą bei šio, sukurtojo, pasaulio principus.
Dievo sukurtame pasaulyje viešpatauja tvarka ir har
monija, visa paremta matematiniais principais, tad
visas pasaulis muzikuoja, muzika apima visus daiktus
ir kiekviena žmogiška veikla yra prisodrinta muzikos.
Ši tvarka ir jos grožis liudija Dievo didybę, jo išmintį ir
grožį: „Pažvelk į nesuskaičiuojamą žvaigždžių daugybę,
pažiūrėk, kiek yra visokių augalų ir gyvių, plaukiančių
vandenyse, šliaužančių žeme, skriejančių danguje: visa
tai taip didu, taip šviesu, taip gražu, taip įstabu! Ir tas,
kuris visa tai padarė, yra tavo Dievas“, – kalba Augus
tinas14. Juk visa sukūrė Jis ir visa atsirado per Jį, kaip
skelbia Raštas: „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo

12
 Tiesa, krikščionių autoriai, kuriems bus svarbiau ne filosofinė argu
mentacija, o pastoracija, šį terapinį motyvą transformuos pavadindami
Kristų gydytoju, o nuodėmių atleidimą, pasitelkdami visa aprėpiančią
alegoriją – nuostabiausia muzika (pvz., plg. šv. Ambraziejaus De

Iacob, II, 9, 39).
13
 Anonimas (apie IV a. po Kr.?), Vit. Pyth., 16.
14
En in Ps 145, 5.
15
Garsioje eilutėje De vera religione Augustinas rašo: noli foras ire,

Dievas kaip Pasaulio architektas.
Rankraščio miniatiūra. 1250. Reimsas
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liausiai, trečioji kategorija – vadinamoji instrumentinė
muzika (musica instrumentalis) – tai muzika mums
įprasta prasme, gimstanti su muzikos instrumentų
pagalba19. Visos kartu jos apima regimą ir neregimą
pasaulį, o kartu išsklinda po visas žmogiškos veiklos
sferas. Galbūt dėl to Kasiodoras (c. 485 – c. 580) veikale
Institutiones, skirtame Vivariumo vienuolių bendruo
menei, net apie dvasinį gyvenimą kalba pasitelkdamas
muzikinius įvaizdžius bei šlovina muziką, valdančią
dangų ir žemę:

pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. [...] Visa per jį atsirado,
ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę“ (Jn 1,
1–3). Kristocentrinė pajauta persmelkia ir muzikinius
svarstymus. Antai Augustinui – tikrasis numerus ir
forma, pagal kurią visa sutverta, yra Kristus. Jis yra
visa ko pagrindas, tikroji išmintis ir tiesa15. Jis yra to
bulas ir nesukurtas Tėvo paveikslas ir kartu paveiks
las, pagal savo panašumą kuriantis pasaulį16. Po keleto
šimtmečių vienas vienuolis jį pavadins tikrąja Tėvo
muzika17. Štai į šios tiesos pažinimą turi vesti muzika,
kuriai jaunasis Augustinas paskyrėatskirą traktatą ir
kuriai neliko abejingas visą gyvenimą. Laisvieji menai,
pasak jo, gali gydyti sielą, tačiau tikrasis gydytojas – ne
menai, o Kristus18.
Iš dalies galima sakyti, jog toks muzikos supratimas
plėtojasi krikščioniškai interpretuojant antikinę mu
sica universalis (visuotinės muzikos) koncepciją, kurią
puikiai reziumuoja ir gana aiškiai artikuliuoja Boecijus
minėtame veikale De institutione musica. Čia Boecijus
įveda koncepcijas, kurias gyvai perima vėlesni autoriai.
Jis išskiria tris muzikos kategorijas. Pirmoji – pasau
lio muzika (musica mundana), kuri visų pirmiausia
reiškiasi „pačiame danguje, per elementų dermę arba
metų laikų kaitoje“ (I, 2). Jis perima pitagorietišką
sferų muzikos sampratą ir argumentą, jog besisukant
sferoms sklinda harmoningi, tačiau dėl įvairių prie
žas-čių žmogaus ausims negirdimi garsai. Tiesa, ši be
galo poetiška ir kartu griežtai matematiška koncep
cija mums gali kelti atlaidų juoką dėl šitokio naivaus
požiūrio – mums, kuriems dangiškos sferos jau seniai
išsisklaidžiusios...
Antroji kategorija – žmogiška muzika (musica huma
na) – introspekcijos reikalaujanti muzikos kategorija,
mat, pasak mūsų autoriaus, „žmogiškąją muziką pa
tiria kiekvienas, kas tik įsiskverbia į savo savastį“ (I,
2). Tai nepaliaujanti, tačiau negirdima kūno ir sielos,
sielos dalių, kūno dalių bei elementųdermė. Žmogaus
dorybė, jo sielos integralumas, šventumas bus ilgainiui
taip pat interpretuojama muzikiniais pavyzdžiais. Ga

Kasiodorui svarbu parodyti ne tik intelektualinę,
bet ir dvasinę bei praktinę muzikos gelmę, kuri svarbi
vienuoliui, paskyrusiam visą savo gyvenimą Dievo ieško
jimui ir kontempliacijai. Galima manyti, kad muzikiniai
vaizdiniai čia viso labo metaforos, tačiau gerai pasverta
antikinė harmonijos koncepcija čia apsivelka krikščio
nišku rūbu. Kiek vėliau gyvenęs Ispanijos vyskupas
Izidorius Sevilietis apie muziką kalba parafrazuodamas
ir papildydamas Kasiodorą: pasaulis sukurtas remiantis
garsų harmonija, muzika pažadina žmogaus jausmus,
kovotojams suteikia ryžto, sustiprina ir nuramina dvasią,
pakeri žvėris (dar pamatysime, kad Dovydo muzika
vimas ir Orfėjo mitas įgis dėl tipologinės ir alegorinės
Rašto interpretacijos kristologinę dimensiją); muzikos
ritmai glūdi ir žmoguje – irjo kūne, ir dorybėse, todėl

in teipsum redi, in interiorem hominem habitat veritas („Neik išorėn,
grįžk vidun, vidiniame žmoguje gyvena tiesa“). Įdomu pastebėti, kad
Augustinas čia parafrazuoja šv. Paulių, kurio lotyniškame laiško Efe
ziečiams vertime skaitome: in interiorem hominem habitat Christus
(„vidiniame žmoguje gyvena Kristus“). Augustinui ir Pauliui svarbu
padaryti aiškią perskyrą tarp senojo ir naujojo, vidinio ir išorinio, kitaip
tariant – tarp tikinčio, „apsivilkusio Kristumi“ ir netikinčio žmogaus.
Tačiau mums svarbu ir dar štai kas: ši parafrazė reiškia, kad tiesa Au
gustinui yra asmuo, o ne kažin kokia beasmenė forma ar idėja. Kristus
yra tiesa. Tad jau čia galime matyti labai svarbų krikščioniškos tiesos
sampratos aspektą: krikščioniška tiesa nėra vien tik intelektualiais
argumentais ar metodais pasiekiama amžina nekintama beasmenė
„esmė“, o, kaip minėjau – asmuo, Kristus. Toks tiesos supratimas turi
gilių implikacijų dvasingumui, krikščioniško tobulumo idealui, kartu
ir muzikinės propedeutikos interpretacijoms.
16
Plg. Ver rel., 11, 21; conf., 1, 7, 12; Serm., 117 ir kt.
17
 Rupert von Deutz, De gloria et honore filii hominis super Matheum, IV.

18
 Kristaus-gydytojo tema sutinkama, pvz., dešimtoje Augustino
„Išpažinimų“ knygoje.
19
 Nors, tiesą sakant, čia vėlgi pasireikš specifinis mūsų autoriaus tiks
las – toliau einantys De institutione musica skyriai analizuoja toli gražu
ne muzikos žanrus, stilius ar pan. – ko galbūt būtų galima tikėtis, – bet
skaičiais besiremiančius matematinius intervalikos principus. Įdomu, kad
Boecijus savo De inst. mus. išvardija šias tris kategorijas ir, imdamasis
iš pradžių paskutiniosios, taip ir nesugrįžta prie pirmųjų dviejų. Viena
vertus, gali būti, kad tos veikalo dalies, kurioje aptariamos šios dvi muz
ikos dalys, nepasiekė mūsų dienų arba šis veikalas nebuvo baigtas. Kita
vertus, D. S. Chamberlain mano, jog Boecijus vis tik grįžta prie musica
mundana ir musica humana, tik kitur ir kitais pavidalais – garsiojoje
„Filosofijos paguodoje“, kalbėdamas apie muziką metafizinėmis ir
etinėmis kategorijomis; plg. Chamberlain, D. S., „Philosophy of Music
in the Consolatio of Boethius“, in: Speculum, 1970, 45, p. 80–97.
20
Plg. Etymologiarum siue Originum libri XX, 3, 17, 1.
21
 Leclercq, J., Regards monastiques sur le Christ au Moyen Age,
Paris, 1993, p. 30.
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Muz ik a api ma vis us mūs ų gyv en im o veiksm us:
pirmiausia, kai vykdome mūsų Kūrėjo priesakus ir
tyromis mintimis laikomės jo įstatymų. Ir visada, kai
kalbame ar girdime vidinį gyslų pulsavimą, muzikinių
ritmų galia esame susieti su harmonija. Muzika yra
gero sureguliavimo (modulandi) mokslas (scientia), ir
jei mes kalbame gerai, esame visuomet susieti su šia
disciplina. O kai atsiduodame silpnybėms, prarandame
ir muziką. Dangus ir žemė paklūsta jos aukštesniems
dėsniams, jų nebūtų be muzikos. Juk ir Pitagoras by
lojo, jog šis pasaulis sukurtas ir valdomas muzikos
galia (Inst., 2, 5, 2).
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Aušra Grigaravičiūtė

joks žinojimas negali būti pilnas be jos20. Šie Izidoriaus
ir Kasiodoro muzikos pašlovinimai yra savotiška glossa
Boecijaus De institutione musica paraštėse.
Trys muzikos kategorijos, galima sakyti, apima vis
ką, ir per jas mums atsiveria savita musica universalis
(visuotinės muzikos) koncepcija, kuri ilgainiui vėlesnių
komentuotojų dėka pasipildys musica coelestis (dan
giškoji muzika) bei musica divina (dieviškoji muzika)
koncepcijomis. Per jas susiduriame su liturginiu muzikos
aspektu. Čia liturgija turi būti suprasta kiek plačiau, ne
tik kaip žmogaus atliekamas kulto aktas, o kaip visos
kūrinijos šlovinimo giesmė. Į muziką – tiek instrumen
tinę, tiek žmogišką, tiek kosminę – žvelgiama kaip į
šlovinimo įrankį ir būdą bei dieviškos šlovės liudytoją.
Nuolat reikia prisiminti, jog ir patristinėje literatūroje,
ir Viduramžių interpretacijose neįmanoma įsivaizduoti
muzikos, meno ar grožio koncepcijos atsietai nuo filoso
finio-teologinio konteksto, nuo tvirtinimo, kad pasaulis
yra tobulai surėdytas, o muzikos funkcija savo ruožtu
neatsiejama nuo pastarųjų prielaidų.

MUZIKINĖS ŠV. RAŠTO PRASMĖS 
Optimistiškas požiūris į muziką kaip kelią į tiesą, kaip
ypatingą žinojimo formą, galinčią atskleisti pasaulio
Kūrėjo užmojus ir jo sukurto pasaulio didybę – svarios
temos, pagrįstos filosofiniu atspalviu nuspalvintų teolo
ginių apmąstymų rėmuose, tačiau yra skirtas tik gerai
pasikausčiusiam intelektualui. Tuo tarpu nežinomo
Viduramžių vienuolio žvilgsnis į Nukryžiuotąjį mums
atskleidžia visai kitą „kelio“ dimensiją. Ne tiek filosofinė
spekuliacija svarbi išganymo ir krikščioniškojo tobulumo
kelyje, kiek Dievo Žodžio, įsikūnijusio, nukryžiuoto ir
prisikėlusio, slėpinio meditacija gali išlaisvinti ir vesti
į krikščioniškąjį tobulumą. Štai kaip jis kalba (pateikiu
Jeano Leclercqo pateiktą dar neredaguoto ir nepubli
kuoto rankraščio ištraukos vertimą):
Nukryžiuotasis yra tobulumo knyga ir tobula vienuo
lių regula, atskleista taip, jog joje galima išskaityti
aukščiausiojo tobulumo pagrindus. [...] Nukryžiuotasis
Kristus yra knyga, iš kurios kiekvienas krikščionis gali
mokytis septynių laisvųjų menų, kurių padedamasjis
išlaisvinamas iš septynių velnio žabangų.21
Šis nežinomas autorius tarsi ataidi ir transformuo
ja Augustino gyvenimo pabaigoje pasakytus žodžius,
kuriais jis gailisi taip pagarbiai žvelgęs į Pitagorą ir
Retractationes, I, 3.
De ordine, II, 7, 24.
24
Plg. De doctrina christiana, II, 18.
25
 Panaši ir Kasiodoro laikysena. Jo nuomone, laisvieji menai vertingi
tiek, kiek padeda suprasti Šv. Raštą, ir tai gerai atspindi jo „Psalmių
22
23
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tiek daug dėmesio skyręs laisviesiems menams, „kurių
neišmano tiek daug šventųjų, o tie, kurie juos išmano,
nėra šventi“22. Jaunasis Augustinas savo kaip filosofo
ir teologo karjeros pradžioje parašė veikalą „Apie tvar
ką“ (De ordine), kuriame, pasitelkdamas neoplatoninę
metafiziką, mėgino atskleistividinę laisvųjų disciplinų,
galinčių „veržlioms ir Dievą mylinčioms sieloms“23 pa
rodyti Dievo tvarką, būtinybę. Mat, kaip jis tada manė,
be šių disciplinų išmanymo neįmanoma pasiekti tikros
laimės, kuri yra ne kas kita, o Dievo pažinimas. Vis
dėlto nors vėlyvasis Augustinas gana skeptiškai žiū-ri
į laisvųjų menų būtinybę, jis neneigia jų naudingumo:
jie naudotin i tiek, kiek pad ed a ger iau sup rast i Šv.
Rašto prasmes24. Taip laisvieji menai tampa egzegezės
pagalbininkais25, o krikščioniškojo Apreiškimo šviesoje
muzikiniai svarstymai įgyja egzegetinį, kristocentrinį
ir liturginį pobūdį.
Greta aptartos spekuliatyvios tradicijos skleidžiasi
kita, simbolinė-alegorinė, besiremianti Šv. Rašto, daž
niausiai psalmių, žodžiu. Dažnai simboliais tapdavo
įvair ūs Šv. Rašte sut ink am i ins trum ent ai ar kit os
muzikinės realijos. Jos visuomet nukreiptos į geresnį
atpirkimo slėpinio supratimą. Tačiau šis simbolinis-ale
gorinis mąstymas toli gražu nebuvo atsietas nuo anks
čiau minėtų musica universalis konceptų bei nuo kai
kurių mitinių elementų, ypač kai Kristus – dieviškasis
Logos – buvo vaizduojamas kaip visąvisatą tvarkingai
sustyguojan-tis ir harmonizuojantis dainius. Kristus,
per kurį visa sukurta – dangiškasis muzikantas, tik
rasis Dovydas, tikrasis Orfėjas, – nepabūgstantis mirti
iš meilės ir nužengti į pragarus, sutvarkantis pasaulį,
savo muzika išvejantis piktuosius demonus ir žmogų
prikeliantis naujam gyvenimui. Jo sukurtame žmoguje
esti ta pati visuotinė harmonija, pirminis grožis, kuris
atkuriamas mirtimi ir prisikėlimu. Šias temas vaizdžiai
plėtoja Klemensas Aleksandrietis, kuris bene pirmasis
krikščionių tradicijoje taip plačiai vartojo muzikinius
įvaizdžius:
Pasaulį jis sutvarkė paisydamas mato, o gaivalų
disonansą palenkė sąskambio disciplinai, kad visas
pasaulis taptų darni harmonija. [...] Ir ši tyra giesmė,
palaikanti pasaulį ir suderinanti visas būtybes, išdės
čiusi nuo centro iki pat pakraščių ir nuo pakraščių
iki pat centro, šią visumą sutvarkė ne pagal trakišką
muziką, panašią į Jubalo26, bet pagal tą tėvišką Die
vo valią, kurios taip ugningai siekė Dovydas. Ir šis
Dovydo palikuonis, buvęs dar prieš Dovydą, Dievo
komentaras“, kurio paraštėse jis nuolat nurodo į įvairias laisvųjų menų
disciplinas (žr. Hadot, I., Arts liberaux, 191).
26
„Trakišką…“ – čia kalbama apie Orfėjų Trakiškį; Jubalas – „protėvis
visų grojančių lyra ir trimitu“ (plg. Pr 4, 21).
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Žodis, paniekinęs lyrą ir kitarą, šiuos bedvasius in
strumentus, Šventosios Dvasios padedamassutvarkė
mūsų pasaulį ir ypač šį mažąjį pasaulį, žmogų, jo sielą
ir kūną: šiuo tūkstantbalsiu instrumentu jis garbina
Dievą ir gieda pats, pritardamas šiuo žmogiškuoju
instrumentu, nes man esi kitara, fleita ir šventovė.
Kitara dėl tavo harmonijos, fleita dėl tavo atodūsių,
šventykla dėl proto. Nes viena virpa, kita kvėpuoja, o
trečiajame glaudžiasi Viešpats. Taip Dovydas, karalius
ir kitaristas, apie kurį kalbėjome kiek anksčiau, mus
pakvietė surasti tiesą, nusigręžti nuo stabų. Demonus
jis išvaikė savąja tiesos muzika: juk ir Sauliui esant
apsėstam, jis giedojo ir jį išgydė. Viešpats į šį nuo
stabų instrumentą – žmogų – įkvėpė savo dvasią ir
sukūrė jį pagal savo paveikslą. Jis [Viešpats] taip pat
yra Dievo instrumentas, visas harmoningas, darnus
ir šventas, nežemiškoji išmintis, dangiškasis Žodis
(„Protreptikas“, 1, 5, 1).

kėjų raštuose. Kiekviena Šv. Rašto eilutė tūkstančius
kartų tūkstančiais lūpų interpretuojama ir tiek pat
kartų tyliai apsvarstoma siekiant suprasti kiekvieną
Išganymo slėpinio istorinę ir alegorinę prasmę. Liekatik
paminėti, kad muzikinė simbolika užima toli gražu ne

Šiame Klemenso „Protreptiko“ fragmente gerai atsi
spindi musica universalis koncepcija, su kuria susidūrė
me kiek anksčiau, susipindama su alegoriniu giliųjų Šv.
Rašto prasmių ieškojimu. Klementas neneigė filosofinio
pažinimo teikiamos naudos ir pripažino propedeutinę
matematinių menų funkciją, tačiau jam daug svarbiau
buvo suprasti krikščioniškojo apreiškimo tie-są ir gy
venti jos šviesoje. Dėl to, viena vertus, jis kvietė kitaip
pažvelgti į muziką, aršiai pasisakė prieš pagoniškas
linksmybes ir, kita vertus, kūrė muzikinėmis alegori
jomispagrįstą simbolių pasaulį27.
Taigi greta dieviško muzikanto – Kūrėjo ir Atpirkėjo
motyvo, kuriame susilieja musica universalis koncepci-ja
ir tipologiniaibiblinės egzegezės paveikslai, – susiduria
me su gausia alegorine muzikos instrumentų simbolika.
Čia trimitas tampa galingu Gerosios Naujienos skelbimo
balsu, kitara – Kryžiumi, dešimtstygis psalteriumas –
dešimtimi Dievo įsakymų ar naujojo tikėjimo žmogumi28.
Ypač populiarūs kitaros ir psalteriumo vaizdiniai ima
reikšti anksti pradėtas skirti aktyviojo ir kontemplia
tyviojo gyvenimo formas, kur pirmenybė visada teikia
ma kontempliacijai... O dangiškosios Jeruzalės garbė
ir amžinojo pokylio scenos, kur didžiausio džiaugsmo
priežastis yra Viešpaties artumas, yra, galima sakyti,
puikiai orkestruoti muzikiniai paveikslai – su tobula
tikinčiųjų santarve ir dorybių derme, su angelu ir šven
tųjų chorais, nuolatos giedančiais amžinąją Dievo šlovę
ir galybę. Sunku paminėti visus muzikinius įvaizdžius,
kuriųgalima rasti Bažnyčios Tėvų ir jų Viduramžių se

Kristocentrinė pasaulėvoka yra Viduramžių muziki
nės minties (kaip, beje, ir visos Viduramžių kultūros)
centras. Tačiau apskritai žiūrint, filosofinės Viduramžių
muzikinės spekuliacijos puikiai dera prie bendros Va
karų muzikos istorijos linijos, iš kurios bene labiausiai
iškrenta Romantizmo epocha, akcentuojanti muzikos
iracionalumą ir aukščiau visko kelianti sentimentalumą.
Romantizmas padarė didžiulę įtaką dabartiniam muzi
kos supratimui, ir dažnai kalbant apie muziką nesąmo
ningai vartojamos romantinės vertinimo klišės. Tačiau
pastaruoju metu vis labiau atsigręžiama į ikiromantines
muzikos racionalumo, matematiškumo temas, ieškoma
muzikos prasmių, pranokstančių girdimo fenomeno ri
bas. Pažvelgus į mūsų autorių argumentus – tokia, netgi
ausims negirdima muzika, nėra paradoksas.


27
Giesel, H., Studien zur Symbolik der Musikinstrumente im Schriftum
der Alten und Mittelalterlichen Kirche, (Von den Anfang bis zum 13.

Jahrhundert), Regensburg, 1978, S. 46.
28
 Plg. Ambraziejus, Explanatio psalmorum XII, Ps 40, 40, 1.
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Jesės medis. Miniatiūra iš XV a. rankraštinio brevijoriaus

paskutinę vietą, atspindėdama tam tikrą pasaulėvoką,
suteikdama šioms interpretacijoms gelmės ir žavesio.
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ceterum censeo...

Ar amoralu būti reakcionieriumi?
Mantas adomėnas

Vienas įdomesnių reginių dabarties
intelektualiniame kraštovaizdyje yra
kategoriškumas, su kuriuo atvirumą
bei toleranciją išpažįstanti pasaulė
žiūra atmeta kiekvieną nuoseklesnį
iššūkį nusistovėjusios, dominuojančios
ideologijos vertybėms.
Dabartinio liberalaus bei pliuralisti
nio diskurso leistinybės ribas nesunku
išmėginti, pavyzdžiui, pasisakius apie
eutanazijos ar klonavimo nusikals
tamumą, arba paprieštaravus, kad
homoseksualų poroms būtų suteiktos
tos pačios teisės kaip ir normalioms
šeimoms, nes tai ardo pačią šeimos
sampratą, arba teigiant, kad konstitu
cinė monarchija – stabilesnė ir racio
nalesnė santvarka negu demokratija.
Išsyk pasipila kaltinimai fanatizmu,
obskurantizmu ir antidemokratiniais
sentimentais. Tai tik keli padriki pa
vyzdžiai klausimų, kurie automatiškai
ir nuosekliai išstumiami už diskusijos
ribų „liberalioje“ aplinkoje. Bet kuris
band ym as kvest ion uot i dab art in ę
moralinę-politinę sanklodą, bet kuris
mėginimas kritiškai ir nuo
sekliai įvertinti joje tvyran
čią idėjų, vaizdinių, sąv ok ų
ir emoc ingų šūk ių s um aišt į
nei šv eng iam ai įvardijamas
kaip „fašizmas“, „rea kc ij a“
ar „dikt at ūr a“.
Turbūt kiekviename dis
kurs e esam a sąv ok ų, ku
rios diskusijoje pasirodo kaip neat
remiamas, galutinis argumentas ar
nuosprendis. Politikos moksluose, o ir
šiaip politika mintančioje kalbėseno
je, tokios sąvokos yra „demokratija“,
„laisv ė“, „žmog aus teis ės“, „lyg ios
galimybės“, lygiai kaip ir neigiamos
– „rasizmas“, „prievarta“, „reakcija“.
Tai – prasmių apykaitos besąlygiškos
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vertės, diskurso pasaulio riboženkliai;
jų turinys lieka anapus diskusijos bei
polemikos. „Žmogaus teisės“ visada
ger ai, o „priev art a“ vis uom et žym i
ką nors nei giam a. Šių sąv ok ų sis
temingas aptarimas drauge būtų ir
savita dabartinio politinio diskurso
kartografija. Jo rezultatas, ko gero,
galėtų pasirodyti visai įdomus, gal
net fantastiškas, kaip ir ankstyvieji
pasaulio žemėlapiai, apgyvento ir pa
žįstamo pasaulio pakraščiuose laips
niškai persiliejantys į mitą: panašiai ir
daugumos šių sąvokų vartosena savo
struktūra primena mitinį Atlantą ar
tris žemę laikančius banginius.
Vienas politinės filosofijos uždavinių
būt ų dem it ol og iz uot i šias sąv ok as.
Tačiau bet koks bandymas demito
logizuoti (pavyzdžiui, mėginimas iš
siaiškinti, kodėl „demokratiškumas“
turėtų būti laikomas tiesos kriteriju
mi) apeliuoja į istorinę perspektyvą, į
žmonijos patirtį, neišsitenkančią kelių
pastarųjų dešimtmečių ideologinėse
tikrenybėse ir neretai joms prieštarau
jančią. Šioje vietoje ima ryš
kėti praraja, žiojinti ne tiek
tarp liberalaus ir konserva
tyvaus leksikono, kiek tarp
dvie jų skirt ing ų mąst ym o
būdų ar žanrų. Vienoje pusė
je – pažangos ir pragmatizmo
ideologija, vertinanti įvykius
pagal tai, kiek jie priartina
kažkur ateityje glūdintį teisingumo,
lygybės ir ištekliaus idealą. Priešais
ją – konservatyvi mąstysena, siekianti
apriboti liberalizmo hegemoniją ieško
dama atramos praeityje, kur daugelis
liberalių dogmų ne tik negaliojo, bet,
jei galima taip sakyti, negaliojo itin
produkt yviai. Pas ak jos, būt ent is
torinėse žmonijos patirties formose

atsiskleidžia tam tikros universalios
tiesos apie žmogų, žmonių santykius
bei visuomenę.
Konservatyvi kritika iškelia ir mo
ralinių absoliutų klausimą. Pavyz
džiui, moraliai neva neutralus lytinių
„mažumų teisių“ reikalavimas per
formuluojamas kaip klausimas apie
bendrąjį gėrį ir moralinius tų mažumų
veiklos metmenis, o sapaliojimai apie
„teisę pasirinkti orią ir beskausmę
mirtį“ atmetami apeliuojant į euta
nazijos moralinę prigimtį ir eutana
zijos praktikos pasekmes visuomenės
moraliniam audiniui. Kaip matyti iš
Olandijos praktikos, patys kraupiau
si eutanazijos kritikų perspėjimai ir
nuogąstavimai jau ima pildytis.
Tačiau apeliavimas į moralinius ab
soliutus ir praeities patirtį neišvengia
mai apkaltinamas „reakcingumu“. Tai,
liberalaus diskurso požiūriu, savaime
amorali laikysena, kurios amoralumas
niekais paverčia jos šalininkų argu
mentus. Pakanka pažiūras pavadinti
reakcingomis, ir samprotavimų seka,
tegul ir griežčiausiai suręsta, nustoja
galiojusi, kritika atšimpa, o pažiūrų
turėtojas ima teisintis buvęs netei
singai suprastas, mat ūmai pasijunta
esąs kaltinamas piktadarybe, kurią
buitiniame lygmenyje atitiktų nebent
nekaltų vaikučių suspardymas. Pa
prastai diskusija tuo ir baigiasi, nes
reakcingumas – amorali, neatsakinga
pozicija – automatiškai atsiduria ana
pus bet kokio racionalaus bei rimto
aptarimo galimybių.
Čia pamėginsiu parodyti, kad yra
atvirkščiai – reakcinga laikysena ne
tik nėra amorali, maža to, dabarties
sąlygomis ji vienintelė atsakinga ir
nuosekli konservatyvi pozicija.
Reakcingos laikysenos „amoralu
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mas“ ir „neatsakingumas“ neva glū
dintis dabarties atmetime, nerealių
praeities idealų vaikymesi, atsisakyme
pripažinti istorinę logiką bei visiškai
naujos istorinės epochos reikalavimus.
Ir iš tiesų – radikaliai istorizuotos
sąm on ės išjaudr int as, vis greič iau
bėgančių įvykių apsvaigintas protas
jaučiasi keistai pavargęs ir izoliuotas,
ats il ik ęs, prar ad ęs ryš į su tikrov e
bei dauguma jį supančių žmogiškųjų
būt yb ių, užs is pyr ėl išk ai, bea tod ai
riškai tvirtindamas tas kitados gal
ir svarbias, tačiau nūnai, regis, be
viltiškai pasenusias ir nebeaktualias
sužlugusių tikėjimų tiesas. Kaip tie
Burbonai, kurie per visus metus nuo
Revoliucijos iki Restauracijos „nieko
nepamiršo ir nieko neišmoko“ – kla
sikinis egoistinės istorinės savimanos
pavyzdys.
Tokia savijauta tik sustiprina libe
ralizmo triumfą, parodydama, kaip
giliai mūsų laikiškumo bei istoriškumo
samprata persmelkta pažangos ideolo
gijos, o mąstymui tikrumą teikia nebe
įsipareigojimas tiesai, bet daugumos
prit ar im as. Lengv ai nus il eid žiam a
lozungams, pamirštant, kad kitados
tokiais pat šūkiais būdavo raginama
dal yv aut i nac ių egz ek uc ij os e, stot i
į komunistų partiją ar užsiverbuoti
KGB: „Nebūk kvailas, negyvenk pra
eitimi, tavo idealai atgyvenę, nuo šiol
viskas bus visiškai kitaip“.
Tačiau reakcinga nuostata iš tiesų
atmeta ne tiek dabartį, kiek besąly
gišką dabartinės padėties legitimu
mą. Abi pasaulėž iūr in es nuos tat as
skiria būtent nevienodas santykis su
dab art im i, skirt ing a „ist or in ių lai
kų“ gramatika. Liberalizmas dabartį
traktuoja kaip galimybę iš praeities
suvaržymų ištrūkti į ateitį, dabartis gi
jam yra imperatyvi praeities atžvilgiu.
Tačiau dabartis, kaip matyti iš minėtų
pavyzdžių, kartais gali būti „visiškai
kitoniška“ dar ir todėl, kad yra radi
kaliai deformuota. Dar nežinia, kaip
istorija išspręs liberalizmo projekto
byl ą – tač iau ypač dab ar anaipt ol
neakivaizdu, ar tikrąjį epochos veidą
geriau atspindi tie visuotinės lygy
bės, taikos bei gerovės vaizdiniai, ar

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2003 / 5

dabarties visuomeninės tendencijos,
kurias Popiežius pavadino „mirties
kultūra“.
Kita vertus, konservatizmas ir re
akcija laiko praeitį itin svarbia, netgi
priv il eg ij uot a dim ens ij a; dab art ies
sprendimų ištakos glūdi žmogiškosios
egzistencijos istoriškume. Tačiau juos
skiria tradicijos samprata.
Burke’o suformuluotas klasikinis
konservatizmo modelis turi daugybę
privalumų. Jis susijęs su prielaida,
kad giliausios visuomeninės tvarkos
logikos neįmanoma suvokti, ji aukš
čiau paskiro žmogaus ir jo istoriškai
riboto racionalumo. Užuot mėginus
tą sudėtingą daugelio kartų statinį
reformuoti pagal paskiro individo, as
menų sambūrio ar netgi vienos kurios
kartos suvokimą bei įsivaizdavimą,
tradiciją reikia sergėti ir puoselėti,
nes tik ji įgalina įprasminti dabartį ir
veikti joje. Tradicija šioje sampratoje
pasirodo nelyginant gotikinė katedra
– daugybės anonimiškų kūrėjų veik
los išdava, kur kiekviena karta šį tą
prideda ir pakeičia, kur kiekvieno sta
tytojo atsakas į laiko iššūkius įsilieja į
laipsnišką organišką raidą, o statinio
pavidalas istorijos būvyje vis tobulėja,
darosi brandesnis ir artėja prie telos,
kuris nežinomas nė vienam statytojų.
Samprata labai patraukli. Tačiau
konservatyvi nuostata neapsaugota
nuo vid in ės eroz ij os des trukt yv ių
istorijos galių akivaizdoje. Trumpai
tariant, jos silpnybė ta, kad klasikinis
konservatizmas neišvengiamai arbit
ralus ir nekritiškas konservuojamos
tradicijos turinio atžvilgiu. Kitaip nė
neg al i būt i, nes ši silp nyb ė sus ij u
si su vienu esminių konservatyvios
nuostatos privalumų: konservatizmas
atmeta galimybę, kad įmanomas ka
žin koks antl aik iškas, ant is tor in is
pož iūr io tašk as, iš kur io žvelg iant
gal im a būt ų nek lyst am ai įvert int i
tradicijos sandų lyginamąsias vertes,
ir apsispręsti vienus palikti, o kitus
atmesti. Tačiau taip tradicija tampa
it kokios „šventosios prosenių tiesos“,
kurių pati senatis yra autentiškumo
ir vertės garantas.
Tač iau kas nut ink a tuom et, kai

tradicija iškreipta? Ir kaip matyti,
ar tradicija, kuriai tarnaujama, yra
teis ing a? Pas yv us kons erv at izm o
santykis ne tik nepajėgus apsaugoti
nuo tradiciją iš vidaus ar išorės defor
muojančių tendencijų, – nuosekliai lai
kantis jo prielaidų, šitokius klausimus
būtų sunku ir iškelti. Tokiais atvejais
reikalinga tradiciją apmąstanti filoso
fija – kaip nepriklausoma instancija,
kuri, netgi patvirtindama tradicijos
galiojimą, būtų jos atžvilgiu suvereni.
Šis klaus im as dar aštriau iškyl a
tais atvejais, kai dabartis yra neabe
jotinai iškreipta, o tradicija nutrūkusi
– kaip dabartinė Lietuvos būklė. Ką
kons erv uos, kok ią trad ic ij ą serg ės
konservatoriai? Neabejotina, kad šiuo
atveju jų vertybės ir veiklos gairės bus
reakcingos: valstybės ir visuomenės
ats tat ym as, mor al in ės ir pol it in ės
tradicijos atkūrimas, grąžinimas to,
kas kartą jau egzistavo, bet buvo prie
šiškų jėgų atimta, sugriauta ir leista
apželti piktžolėmis.
Labai svarbu suvokti, kad apie jokį
pas yv ų, neutr al ų, org an išk ą kon
servat izm ą mūs ų sąl yg om is kalb ė
ti neįmanoma. Kai konservatizmas
sup rant am as kaip „ant i-ideo l og in ė
ideologija“, o realiai egzistuojančios
konservatyvių vertybių tradicijos nė
ra, jo tapatybė suyra ir pasidaro atvira
arb itr alioms, netg i priešt ar ing oms
interpretacijoms. Atsisakydami pozi
tyvių bei preskriptyvių (ir šia prasme
– reakcingų) politinių bei moralinių
idealų, konservatoriai rizikuoja neju
čiomis persiimti kitomis ideologijomis,
kurių skirtumo nuo konservatizmo
nematyti ištirpusios konservatizmo
tapatybės fone. Tik taip galima paaiš
kinti, pavyzdžiui, gajumą požiūrio, jog
ekonominis liberalizmas esąs centrinė
konservatizmo dogma. (Be abejo, tur
būt pagrindinė dabartinio lietuviško
konservatizmo problema yra ta, kad
juo itin dažnai pasivadina apskritai
neapmąstytas sinkretiškas svetimos
patirties ir svetimos eklektiškos ide
ologijos perėmimas.)
Trad ic ij ai atk urt i reik ia mod el io
– tačiau kur ir kaip jį rasti? Sveti
mą pat irt į nuk op ij uot i dažn iaus iai
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neįmanoma dėl radikaliai skirtingų,
išties unikalių krašto sąlygų. Tačiau
tai ner eišk ia, kad neg al im a daug
ko pasimokyti – nors mane žavi tie
inovatoriai, kurie uoliai imasi Rytų
Europoje diegti, pavyzdžiui, britiškos
mokyklų reformos patirtį po to, kai ji
visomis prasmėmis sužlugdė švietimo
sistemą pačioje Didžiojoje Britanijoje.
Kurti visuomenės modelį in abstracto
neleidžia pirmiausia tie sumetimai,
kurie visų pirma ir padarė patrauklų
konservatizmą, neleisdami pasiduoti
utopijų, iš piršto išlaužtų visuomenės
modelių bei radikalių pertvarkų žave
siui. Vadinasi, dera pradėti dairantis į
egzistavusius visuomenės sutvarkymo
modelius ir egzistavusias tradicijas.
Tad esam e priv erst i būt i ist or i
cist ai – priv erst i iešk ot i ist or in ės
išr aišk os, ist or in io pav id al o, kur is
būt ų art im esn is siek iam yb ei neg u
esamoji visuomenės padėtis. Tačiau
draug e priv al u užs ii mt i ir to pav i
dalo kritika bei įvertinti esamybės
potencialą – kaip ir kiek ji gali būti
priartinta prie siekiamybės ir prie jos
grąžinta. Politinis mąstymas turi vykti
per istorinį modelį, kuris būtų mūsų
tapatybės dalis, antraip santykis su
juo neįmanomas. Tai konservatizmas
aukštesne prasme – siekti dabartyje
atkurti mūsų tikrąją tradiciją, geresnę
ir tobulesnę, negu jos galbūt istoriškai
būta. Rezultatas nebus panašus į tą
tradiciją, į kurią žvalgėmės, tačiau
patys atkuriamieji veiksmai galbūt
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paliks tikrovėje žymes, padėsiančias
atsilaikyti prieš laukiančio neaiškaus
šimtmečio išmėginimus.
Konkrečiai kalbant, mums toksai
istorinis modelis duotas prieškario
Lietuvos tradicijoje: jai tebepriklau
some, jai tebesame viską – ar bemaž
viską – skolingi. Kol kas dar tebeįma
noma tą giluminį tęstinumą paversti
tikrov ę form uojančiu princip u, dar
tebegyvi žmonės, suformuoti tos san
tvark os ar paš aukt i jos bet arp išk o
aid o; mum yse teb eg yv i jos idea l ai,
kalba ir institucijos.
Taigi iškreiptos tradicijos akivaiz
doj e būtent reakcija yra vienintelė
atsakinga ir vienintelė įmanoma pozi
cija. Jos veikimo laukas yra dabartyje,
istorijoje, o idealas – ne konkretus
praeities istorinis pavidalas, bet kur
kas sud ėt ing esn is sant yk ių kom
pleksas, kurio ašis remiasi istorijon
ir drauge ją transcenduoja. Reakcinė
nuostata filosofiškesnė negu pasyvus
kons erv atizm o sant yk is. Tai vėlg i
anaiptol nereiškia, kad konservatiz
mas praktikoje dažnai neįgyja reak
cingų bruožų – čia mėginau aptarti ne
tiek empirinius politinius fenomenus,
kiek išgrynintas teorines nuostatas.
Išties laisvi ir atviri tiesai galime bū
ti tik tuomet, jei filosofinį ieškojimą
pradedame ne suspenduodami Dievo
klausimą, kaip to reikalauja impera
tyviai neutrali dabarties pasaulėžiūra,
bet veikiau suspenduodami pačią tą
dabarties ideologinę hegemoniją. Mat

nėra už tikėjimą ankstesnės laisvos
būklės – ar veikiau ta laisvė nieko
bendra neturi su pažadėtąja tiesos
teikiama laisve. Pradėti paiešką su
spendavus tikėjimą reiškia iš anksto
apspręsti jos rezultatą; tai – atviru
mas atvirumui, kuris vėlgi atviras tik
sau pačiam. Kur kas autentiškesnė
nuostata – suspenduoti vadinamąjį
„pasaulį“, o su juo ir vyraujančios da
barties ideologijos primestus prietarus
apie tai, kas sudaro filosofinių pažiūrų
laisvės pamatą. Tai ir būtų reakcinio
sant yk io išr aišk a fil os of in ėj e plot
mėje, o drauge ir atsakas į liberalųjį
„politinio korektiškumo“ reikalavimą:
rea kc ing ą nuos tat ą leg it im uoj a ne
daugumos balsai ar „žmonių norai“,
bet atsakomybė prieš tą tikrovę, kuri
pasirodė pasauliui kaip papiktinimas
ir absurdas, „sunaikinantis išmintin
gųjų išmintį ir niekais paverčiantis
gudriųjų gudrybę“ (1 Kor 1, 19).
***
„Ar jūs iš tiesų taip labai priklau
sote l’Ancien Rйgime, – paklausė jis
šypsodamasis, – kad netgi tikite la
grace de Dieu?“
„Dakt ar e, – pas ak iau aš, – gal iu
jums atsakyti taip, kaip kad mano
bičiulis, švedų aktorius, atsakė kai jo
paklausiau, ar tiki į Dievą: ‘Esu didis
ir baisus skeptikas, – tarė jisai, – aš
netikiu į nieką kita’“.
Isak Dinesen (Karen Blixen)
                              Daguerrotypes 
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Sòtarewicziaus animacija
Lenkų instituto Vilniuje surengtos
III lenkų kino savaitės fone išsiskyrė
kino magu tituluojamo Wùadysùawo
Star ew icziaus (1882–1965) anim a
cijos retrospektyva („Skalvijos“ kino
tea tr as, 04 29–30). Šia prog a ALF
surengta mokslinė konferencija, per
LTV par od yt as apžvalg in is film as.
Varš uv os Nac ion al in ės film ot ek os
160 minučių ankstyviausios erdvinės
animacijos kolekcijoje ir chrestoma
tiniai („Žiogas ir skruzdėlė“, 1912), ir
net žinovams mažiau girdėti darbai
(„Belgijos lelija“ (1915) – į vabzdžių
pasaulį perkelta Pirmojo pasaulinio
karo istorija, ar „Kino operatoriaus
kerštas“ (1912) – flegmatiškų vabalų
atkurta komiška neištikimybės ir pa
vydo drama). Nežinia, ar Starewiczių
nors kiek veikė niūrioji Kafkos „Meta
morfozė“; jei tokio poveikio ir būta, jį
turbūt nustelbė aistra entomologijai ir
pagarba gamtai – protingai, jautriai,
vaikiškai besidžiaugiančiai ir neįkyriai
mokančiai, kad ir smulkiausias gyvis
vertas dėmesio ar net nuostabos. Dar
netobulas kino technologijas Starewi
czius jungė su vabzdžių anatomijos
išman ym u, sužm og ind am as ūsuo
tus, sparnuotus ir šeriuotus „gamtos
vaikus“, be ironijos skirdamas jiems
rimčiausius egzistencinius vaidmenis
(vėliau Starewiczius rinkosi ir stam
besnius gyvūnus („Lapinas Reinekis“,
1930–1931), nors jo „pirmoji meilė“
vabzdžiams davė, matyt, vertingiausių
vaisių). Karkvabaliai, žiogai, skruzdės
ir laumžirgiai jam nėra mokslo populia
rinimo tekstų iliustracijos; jie atspindi
žmonių pasaulio aistras, socialinį susi
skaidymą, politines aktualijas („Belgi
jos lelijos“ agresorių vabalų vadas su
impozantiškais ūsais ir alaus bokalu
rankoje – vienos iš kariaujančių šalių
valdovo parodija). Susidomėjimą šio ki
no meistro kūryba šiandienos Lietuvoje
pakursto jo lietuviška (gal labiau LDK
savimonės prasme) kilmė. Pirmi lėlių
animacijos filmai pasirodė 1909–1912
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m. Kaune, taigi tai ir mūsų kultūrinio
paveldo dalis. – M. Ž.
„Mat’ geroinia“ grįžta
Balandį keli Seimo nariai socdemai
pateikė Valstybės apdovanojimų įsta
tym o pap ild ym o proj ekt ą, kur iuo
siūloma ordino „Už nuopelnus Lie
tuvai“ medaliu apdovanoti motinas,
pagimdžiusias, užauginusias ir gerai
išauklėjusias 7 ar daugiau vaikų. Tai
priminė sovietinių laikų motiną did
vyrę (mat’ geroinia).
Sovietai socialinę politiką grindė
lenktynių principu. Kas virš normos
iškasa anglių – tas „stachanovec“, kas
sparčiai dirba – „udarnik soctruda“, o
kas pagimdo daug vaikų – „mat’ ge
roinia“. Tačiau tokia politika vargu ar
tinka šiuolaikinei valstybei. Be abejo,
valstybės paramos šeimai klausimai
šiandien itin aktualūs. Bet pasiūlymas
Seimui – tai simptominis gydymas.
Pirmiausia reikėtų rūpintis propaguo
ti šeimą, kaip visą gyvenimą trunkan
čią vyro ir moters sąjungą. Tai sunkus
darbas, ordinai čia nepadės. Tačiau
tok ią idėj ą įtvirt in us vis uom en ėj e,
mažėjančio gimstamumo ir gausėjan
čių skyrybų rūpesčiai atlėgtų savaime
ir nereikėtų organizuoti moralės po
žiūriu abejotinų gimdymo varžybų.
Be to, pasiūlymas kelia rimtų prak
tinių problemų. Kaip nustatyti, kuris
vaikas gerai išauklėtas? Turi aukštąjį
išsilavinimą, neteistas? Juk būna ir
nusikaltėlių su aukštuoju išsilavinimu,
o jo neturinčių asmenų – visai neblo
gai išauklėtų. O kada motinai teikti
ordiną? Kaip žinia, vaikai auklėjami
visą gyvenimą, o apdovanojimas po
mirties šiek tiek netenka aktualumo.
Jei įteiksime medalį motinai, kai jau
niausiam vaikui sukaks 18 metų, tai
labai rizikuosime. O gal paskui visi sep
tyni susiburs į bankų plėšikų gaują ar
kitą panašų „šeimos verslą“? Pagaliau,
kodėl apdovanojamos tik moterys? Juk
tai akivaizdi lyčių diskriminacija. Vyrai
vaikų gimdyti nepradės. Bet pagimdyti

nepakanka. Dar reikia užauginti ir ge
rai išauklėti. Įvertinus Skandinavijos
patirtį, galima spėti, kad vyro vaidmuo
čia bus vis reikšmingesnis. Be to, ir
vieniši tėvai gali užauginti bei gerai
išauklėti 7 ar daugiau vaikų.
Ar grįš „mat’ geroinia“ į Lietuvą? Jei
taip, tai reikėtų sekti sovietų pavyz
džiu iki galo ir įsteigti specialų medalį.
Vieną motinoms ir tėvams, kad nebūtų
diskriminacijos. – B. G.
Savita saloninio portreto paroda
Radvilų rūmuose nuo balandžio 16 d.
veikia Vytauto Ciplijausko kūrybos
paroda. Lietuvos dailės muziejus pas

Vytautas Ciplijauskas.
Marijonos Rakauskaitės ir Liudo Truikio
portretas. 1974

kutiniu metu nelepina savo publikos
XX a. Lietuvos dailės, ypač gyvų ir
aktyviai kuriančių autorių darbų,
pristatymais. Šįsyk padaryta išimtis, –
tapytojui, išpopuliarėjusiam dar sep
tintame dešimtmetyje ir po to vis
gausinusiam gerbėjų būrį.
Ciplijauskas apdovanotas autentiš
ku saloninio dailininko talentu,
pasmerkiančiu populiarumui. Ne
nusikalstume istorinei tiesai, palyginę
jį su Amedeo Modigliani. Beje, panaši
ir jų portretų sėkmės formulė: abu
sudvas ina vaizduojamus asmenis,
a p g a u b d a m i j u o s m ą s l u m o b e i
svajingoliūdesio skraiste, abu mėgsta
išilginti veidą ir rankas, sutaurin
dami personažą.
Estetiniu požiūriu paroda būtų lai
mėjusi, jei dailininkas būtų atsidavęs
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į rankas dailės istorikams ir leidęs
akcentuoti jo klasiką – Kazės Zimb
lytės, Birutės Žilytės, Liudo Truikio
ir Marijonos Rakauskaitės, Dzūkijos
kaimo dainininkių portretus, kai
kurias seniau tapytas figūrines kom
pozicijas. Dabartinis eklektiškas vaiz
das sumenkina meniškumo įspūdį,
bet suteikia ekspozicijai kitą vertingą
dimensiją – paverčia ją margu bei
spalvingu mūsų visuomenės skonio,
madų, prietarų atspindžiu.
Su Ciplijausko imaginaciniais isto
rinių personažų atvaizdais lankytojai
susitinka apšepusią kaimo kultūros
namų salę primenančioje patalpoje.
Toliau vaizdas būtų kiek padoresnis,
jei lankytojų atkakliai nepersekiotų iš
žemutinio aukšto sklindantis stiprus
riebių atšildomų patiekalų kvapas.
Toks fonas paaštrina jautrumą inter
jero švarai, priverčia pastebėti ir uni
kalią kadaise baltų užuolaidų spalvą,
ir turbūt iš nuovargio besilupančią
aptrintą kiliminę dangą. Na, o netikro
šilko draperijomis intymiai užtamsin
ta budėtojos alkova, papuošta koketiš
ku samanų spalvos kutu, atmintyje
įsirėžia kaip vykęs apsodas butafori
nėms Ciplijausko personažų brange
nybėms.
Apsilankymas VytautoCiplijausko
kūrybos apžvalgoje suteikia įsimin
tinų ir originalių išgyvenimų. Tačiau
rūšiuojant parodos prisiminimus, gim
sta aiškus ir elementarus supratimas
– mūsų visų ir mūsų brangios tėvynės
kultūros brandos labui vaizdas galėtų
būti maž iau egzotiškas, bet labiau
atitinkantis tai, ką matome nuvykę į
kitas šalis. – G. J.
Mirė Liuteronų vyskupas
Balandžio 25 d. Tauragėje eidamas
55-uosius metus mirė Evangelikų
Liuteronų Bažnyčios Konsistorijos pir
mininkas vyskupas Jonas ViktorasKa
lvanas jaunesnysis. Profesionalus gy
dytojas neurologas ir psichiatras, 1989
m. baigė Rygos evangelikų liuteronų
dvasinę seminariją, 1990 m. Tauragėje
buvo ordinuotas kunigu ir vyskupo
augziliaru, mirus jo tėvui vyskupui
Jonui Viktorui Kalvanui, 1995 m.
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visuotiniame Lietuvos Evangelikų
Liuteronų Bažnyčios Sinode buvo iš
rinktas Bažnyčios vyskupu.
Atsakydamas į šiuolaikinio pasaulio
krikščionybei metamus iššūkius, vysk
upas Kalvanas laikėsi dviejų sunkiai
suderinamų, tačiau neišvengiamų
nuostatų. Jis vedė Lietuvos Liuteronų
Bažnyčią atvirumo bei pasirengi
mo krikščioniškam dialogui keliu.

Vysk. Jonas Viktoras Kalvanas

Buvo labai konservatyvus Liuteronų
Bažnyčios mokymo bei tikėjimo, jos
narių santykio su kintančiu pasauliu
atžvilgiu. Kaip Lietuvos ekumeninės
Bažnyčių tarybos pre-zidentas, Kal
vanas nemažai nuveikė skatindamas
skirtingų Lietuvos krikšč ioniškųjų
Bažnyčių bendrystę. Jo dėka Lietu
vos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia
palaikė aktyvius ryšius su kitomis
prie Pasaulinės Liuteronų Sąjungos
prisijungusiomis liuteronišk omis
Bažnyčiomis. Kita vertus, kaip
tik vyskupo Kalvano iniciatyva
buvo pasirašyta bendros komuni
jos sutartis su liuteroniškajame ir
visame krikščioniškajame pasau
lyje kontroversiškai vertinamu JAV
Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodu
(2001). Ši Bažnyčia nėra Pasaulinės
Liuteronų Sąjungos narė, yra garsi
ir griežtomis nuostatomis bendra
vimo su kitomis krikščioniškomis
Bažnyčiomis atžvilg iu. Sunkioje
posovietinėje situacijoje ėmęs va
dovauti Bažnyčiai, vyskupas ją išvedė
į kelią, kuriame ji šiandien jau gali
įžvelgti neprieštaringų pasirinkimų
perspektyvą. – A. O.

Tarp tikrovės ir iliuzijos
Kasmetinės pavasarį Vilniaus Dailės
akademijos Dailėtyros instituto konfe
rencijos (gegužės 15–16 d.) tema šįkart
buvo „Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietu
vos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai“.
Renginys ne etapinis, eilinis: įprasti
pranešėjų veidai; tai išryškėjantis, tai
nutrūkstantis tikrovės/iliuzijos leit
motyvas (dalis pranešimų niekaip
nesusiję su „dvasinės kultūros šaltinių
tyrimais“); įvairuojantis kalbėjimo
būdas – siekiant palaikyti gyvą ryšį
su auditorija arba skaitant tekstą be
ryškesnių intonacijų ir beveik nepak
eliant galvos. „Eiliniškumas“ – anaiptol
ne priekaištas. Reguliarus susibūrimas
daugumai jo dalyvių yra paskata pasi
tempus šį tą nuveikti, pasižvalgius į
kolegų darželius pasimokyti ir – last
but not least – pasid žiaugti seniau
matytais veidais ir maloniu bendra
vimu. Sykiu tai kone vienintelė proga
patekti į kažkodėl šykščiai atveriamą
Tamošaičių namų anfiladą. Kadangi
a) konferencijos vyksmas buvo menkai
diskusiškas, b) pranešimų nemaža, c)
kėdės nepatogios sėdėti, kaip klausy
tojas ateityje laukčiau trumpesnio (vi
enos dienos) ir labiau apibrėžto turinio
(diskusiškesnio) renginio.
Bene dažniausia tikrovės/iliuzijos
leitmotyvo išraiška buvo pakankamai
paprasta: istorinės tikrovės atkūrimas
remiantis šaltiniais versus iliuziją su
kūrusi istoriografinė tradicija. Žinia,
būta išimčių. Rūta Janonienė atskleidė
istorinę tikrovę kaip prieštaraujančią
tam tikriems istorijos faktams (taigi
kaip istoriografinę iliuziją), o Laima
Šinkūnaitė mėgino rekonstruoti isto
rinę tikrovę vizionieriškais metodais.
Lietingomis dienomis klausydamas
pranešėjų ir žvelgdamas į ekspresyvų
Podgaiskio drožtą Prisikėlusįjį išgy
venau kone religinę patirtį. „Dabar
mes regime lyg veidrodyje, mįslingu
pavidalu, o tuomet regėsime akis į
akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet
pažins iu, kaip pats esu pažintas“
(1 Kor 13, 12). Kaži ar savas šio riboto
pažinimo ir tobulumo ilgesio jausmas
tikrovės tyrinėtojams ir rekonstruoto
jams? – L. J.
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apžvalga
Slaptų santuokų
atsiradimas Lietuvoje
kun. Algirdas Jurevičius

Sugriuvus komunizmo sienoms, iškilo
poreikis juridiškai apibrėžti Bažnyčios
ir valstybės santykius. Įstatymų ba
zės kūrimas yra nuolatinis procesas,
nes jį valdo vis iš naujo reflektuojama
prakt ik a. Šiam e straipsn yj e nor iu
panagrinėti Lietuvos Respublikos ir
Lietuvos Katalikų Bažnyčios požiūrį į
santuoką kaip instituciją ir jos regist
ravimo peripetijas. Tai nėra teisinis,
bet veikiau teologinis esamos prakti
kos komentaras.
1. Problemos pristatymas
Kartą palaiminęs Bažnyčioje san
tuoką, pasakiau jaunavedžiams, kad
paš tu jiems ats iųs iu dok um ent ą,
reikal ing ą civ il in iam jų sant uok os
įreg istr av im ui. Trup ut į nus teb au
išgirdęs atsakymą, kad jiems nerei
kal ing as joks dok um ent as, nes jie
esą neregistruos savo santuokos ci
viliškai. Kokios priežastys paskatina
sutuoktinius taip elgtis? Pagrindinė ir
tikriausiai vienintelė priežastis tegali
būti ekonominiai interesai: vienišos
motinos gali pretenduoti į didesnes
paš alp as, o našliai pens in ink ai – į
našl yst ės pens ij as. Prieš Diev ą jie
jaučiasi teisūs, nes gyvena su „šliūbu“,
tuo tarpu valstybinėms institucijoms
jie tėra viengungiai arba našliai. Kaip
vertinti teisiškai, teologiškai ir mo
1
 Plg. „Decretum de reformatione matrimo
nii“, Caput I, in: Des heiligen ökumenischen
Concils von Trient Canonen und Decrete, hrsg.
Passau: Franz Petz, 1877, S. 277–278.
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rališkai Bažnyčioje sudarytą ir nuo
visuomenės slepiamą santuoką?
2. Slaptai sudarytos santuokos
galimumas
Kalb ant apie slapt ai sud ar om ą
bažn yt in ę sant uok ą, būt in a pris i
minti Tridento visuotinį Bažnyčios
susirinkimą (1545–1563), kuris už
draud ė vad in am ąs ias slapt as san
tuokas (matrimonium clandestinum).
Tuomet dar nebuvo įsitvirtinusi san
tuokos sudarymo forma, todėl san
tuokos buvo sudaromos be aktyvaus
parapinės bendruomenės bei kunigo
dalyvavimo. Dekretas apie santuo
kos ref orm ą pab rėž ia, kad slapt ai
sud ar yt os sant uok os gal ioj a, jeig u
tik laisvai yra išreikštas sutuoktinių
santuokinis sutikimas. Drauge dekre
tas įsako privalomą viešą santuokos
sud ar ym o form ą. Nor int pab rėžt i
viešumą, buvo įsakyta iki santuokos
sud ar ym o trisk art sekm ad ien iais
per šv. Mišias skelbti užsakius, t. y.
informaciją apie tai, kad du asmenys
nori priimti santuokos sakramentą.
Taip krikščioniška santuoka jau ne
galėjo būti sudaroma privačiai, bet
tapo viešu aktu, kurio metu kunigas
Bažnyčios vardu priima sutuoktinių
pas ir yž im ą gyv ent i kart u ir jį pa
laim in a 1. Užs ak ų skelb im as, kun i
 Plg. Kan. 1116–1117, CIC. 1983.
 Plg. Kan. 1130–1133, CIC. 1983.
4
Plg. LR Konstitucija, 38 str.
2
3

go dalyvavimas sudarant santuoką
ir pats sant uok os sud ar ymo akt as
Bažn yč ios (par ap ij os) akiv aizd oj e
garantavo santuokos viešumą. Tiesa,
išl ik o gal im yb ė esant ekst rem al iai
sit ua c ij ai sud ar yt i sant uok ą ir be
kun ig o dal yv av im o, išl aik ant baž
nytinės teisės nuostatus2. Bažnytinė
teisė numato atvejus, kai Bažnyčioje
sudaryta santuoka gali būti slepia
ma esant svarbiai priežasčiai. Tokiu
atv ej u reik al ing as viet os vysk up o
leidimas, o visi santuokos sudaryme
dalyvaujantys asmenys pasižada apie
tai niek am nep as ak ot i. Tač iau šis
įsipareigojimas nesaisto, jeigu šios
paslapties saugojimas sukels didelį
papiktinimą ir grės santuokos sak
ramento šventumui. Slaptai sudaryta
santuoka negali būti registruojama
parapijos santuokos metrikoje, bet tik
vyskupijos kurijos slaptame archyve
esančioje specialioje knygoje3.
3. Bažnytinės santuokos regist
ravimas civilinėje metrikacijoje
Pag al LR  Kons tit uc ij ą, valst yb ė
pripaž įst a ir bažn yt in ę sant uok os
registrac ij ą 4. Šis straipsn is atv ėr ė
gal im yb ę sut uokt in iams sant uok ą
registruoti tik Bažnyčioje, kur gavę
atitinkamą dokumentą sutuoktiniai
gali įregistruoti savo santuoką civili
nėje metrikacijoje. Tačiau ir šis pro
cesas per pastaruosius dešimt metų
nemažai pasikeitė. Iki naujojo Civili
nio Kodekso įsigaliojimo (2001 07 01)
buvo laikomasi tokios tvarkos:  jeigu
santuoka Bažnyčioje buvo sudaryta iki
1992 m. lapkričio 2 d., t. y. iki Kons
titucijos įsigaliojimo, civilinės teisės
požiūriu tokia santuoka neegzistuoja.
Po Kons tit uc ij os įsig al ioj im o ir iki
naujojo Civilinio kodekso įsigaliojimo
valstybė pripažino bažnytinę santuoką
nuo pat sudarymo momento, nesvarbu,
kiek laiko praėjo nuo santuokos su
dar ym o bažn yč ioj e iki jos civ il in io
įregistravimo. Tokia nuostata buvo
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ypač naudinga Bažnyčiai, nes sutapo
teologinė ir juridinė santuokos sakra
mento pradžia. Įsigaliojus naujajam
Civiliniam Kodeksui, yra nustatyta
nauja bažnytinės santuokos įregist
ravimo civilinėje metrikacijoje tvarka:

santuoka laikoma sudaryta nuo tos
dienos, kai ji buvo įtraukta į apskaitą
civilinėje metrikacijoje. O jeigu toks
pranešimas visai nebus nusiųstas, bus
laikoma, kad santuoka nėra sudaryta6.
Norint geriau suprasti šį straipsnį,
būtina išsiaiškinti, ką ga
li reikšti mano išryškinti
žodžiai:
a) „religinės organizaci
jos įgaliotas asmuo“ – spon
taniškai tuoj pat iškyla ku
nig o lem iam as vaidm uo
reg istr uoj ant sant uok ą.
Tokia padėtis yra Lenkijo
je, kur kunigas pats infor
muoja civilinę metrikaciją
apie bažnyčioje palaimintą
santuoką. Lietuvos vysku
pų konferencija nuėjo kitu
keliu, „įgaliotu asmeniu“
pasirinkdama ne kunigą,
o pač ius sut uoktin ius 7 .
Kiek anksčiau buvo apie
tai svarstoma ir kaip vie
nintelis argumentas tokiai
praktikai pateikta dėl ku
nigų senatvės numanomas
teisinis neraštingumas (!?):
„Atsižvelgiant į dabartinę
Katalikų Bažnyčios situa
Hieronymus Bosch. Vestuvės Kanoje. Fragmentas.
ciją Lietuvoje, ypač kaimo
Roterdamas, Boymans-van Beuningeno muziejus
vietovėse, kai daug kunigų
„Atitinkamos religinės organizacijos
yra sen yv o amž iaus, prii mt in esn ė
įgal iot as asm uo priv al o [kurs yv as
būtų galimybė Teisingumo ministe
mano, – A. J.] per dešimt dienų po san
rijos nustatytos formos pažymėjimą
tuokos sudarymo bažnyčios nustatyta
perduoti sutuoktiniams, kad jie patys
tvarka pateikti santuokos sudarymo
įregistruotų savo santuoką civilinės
vietos civilinės metrikacijos įstaigai
valdžios organuose“8;
b) „privalo“ – kalbant apie pareigą
Teisingumo ministerijos nustatytos
civiliškai registruoti bažnyčioje su
form os pran eš im ą apie sant uok os
darytą santuoką, iškyla įvairiausių
įregistravimą bažnyčios (konfesijų)
nea išk um ų. Sant uok ai jaun uos ius
nustatyta tvarka“5. Jeigu per nusta
tytą dešimties dienų terminą prane
rengiantys kunigai privalo sutuokti
šimas apie santuokos įregistravimą
nius supažindinti ne tik su Bažnyčios
bažnyčios nustatyta tvarka civilinės
mokymu apie santuokos sakramento
metrikacijos įstaigai nepateikiamas,
kilnumą, jos vienumą bei neišardo

Remdamosi konstitucija, valstybi
nės institucijos gali taip gyvenančius
„jaun av ed žius“ pat raukt i baud žia
mojon atsakomybėn, nutraukti jiems
nev a prik laus anč ias priem ok as ir
pašalpas, ir net pareikalauti grąžinti
jiems neteisėtai išmokėtus pinigus.
Nenorėdami turėti tokių problemų,
tik bažnyčioje besituokiantys jauna
vedžiai stengiasi per daug nesiafišuoti
ir kuo mažiau atkreipti kitų dėmesį.
Dažn iaus iai jie prii ma sant uok os
sakramentą kitoje parapijoje, kartais
dalyvaujant tik liudytojams ir ma
žam patikimų draugų būriui. Jeigu
valstybinei institucijai (pvz., Sodrai)
kyla įtarimas dėl to, kad konkrečių
asmenų santuoka galėjo būti bažny
čioje sudaryta, ji kreipiasi į parapiją
su užklaus im u. Kun ig as ats id ur ia
dvip rasm išk oj e sit ua c ij oj e: išd uo
ti par ap ij iečius pat eik iant ties ą ar
išl aik yt i par ap ij ieč ių pas it ik ėj im ą,
nes ak ant ties os? Šią par ad oks išk ą
sit ua c ij ą suš veln in o, bet dvip ras
miškumo nepanaikino 2000 m. tarp
LR ir Vatikano pasirašytos sutartys.
Vienas iš sutarties straipsnių sako,
jog „Kanoninė santuoka nuo pat re
liginio jos sudarymo momento sukels
civ il in es pas ekm es pag al Liet uv os
Resp ubl ik os teis ės akt us, jei yra
išlaikyti Lietuvos Respublikos įsta
tymų numatyti reikalavimai“ 10. Tai
reiškia, kad jokių civilinių pasekmių
bažnytinė santuoka nesukels, jeigu

5
Trečioji knyga. Šeimos teisė 3.304 straips
nis § 1, in: Liet uv os Resp ubl ik os Civ il in is
Kod eks as. Ofic ial ių dok um ent ų tekst ai su
pakeitimais ir papildymais iki 2002 m. lie
pos 10 d.
6
 Plg. Trečioji knyga. Šeimos teisė 3.304
straipsnis, § 3, in: Lietuvos Respublikos Civi
linis Kodeksas.

9
 Plg. Šventojo sosto ir Lietuvos Respublikos
Sutartis dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios
ir Valstybės teisinių aspektų (2000 05 05),
13 str. Nr. 3.
10
Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos
Sutartis dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios
ir Valstybės teisinių aspektų (2000 05 05),
13 str. Nr. 1.
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7
 Plg. Liet uv os Resp ubl ik os vyr iaus yb ės
ir Liet uv os vysk up ų konf er enc ij os laik in as
susitarimas dėl katalikų Bažnyčios nustatyta
tvarka sudarytų santuokų įtraukimo į valstybinę
apskaitą, 2001 m. liepos 11 d.
8
Konferencija Lietuvos Respublikos Šeimos
kodekso projektui aptarti, in: Bažnyčios žinios,
1999, Nr. 10, p. 3 (2–3).

mumą, bet ir su civilinėmis santuokos
pas ekm ėm is, num at yt om is Liet u
vos Respublikos įstatymuose, tačiau
galutinė atsakomybė lieka patiems
sutuoktiniams9. Vis dažniau pasitai
ko, kad poros tuokiasi tik bažnyčioje
norėdamos gauti socialines lengvatas,
numatytas nesusituokusiems.
4. Juridinės mįslės
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nebus registruota pagal LR įstatymų
numatytus reikalavimus, kuriuos nu
stato LR kompetentingos valstybinės
inst it uc ij os, suder in us su Liet uv os
vyskupų konferencija11. Bažnytinės
sant uok os registr av im o civ il in ės e
inst it uc ij ose tvark a buv o nus tat y
ta, tač iau dviprasm išk um as išl ik o.
Bažnytiškai santuoka egzistuoja, bet
civiliškai – ne. Tokia situacija netie
siogiai prieštarauja LR Konstitucijos
38 straipsn iui 12 , nes nep rip až įst a
bažnytinės santuokos registracijos.
Palyg in ti su ankst esn e bažn yt in ės
santuokos civilinio registravimo prak
tika (nuo 1992 m. lapkričio 2 d. iki
2001 m. liepos 1 d.), tarp Vat ikano
ir LR  sudaryta sutartis sumenkina
sant uok os sakr am ent o pad ar in ius,
tarsi S ant uok os kaip sakr am ent o
galiojimas priklausytų nuo civilinio
įregistravimo datos.

valstybės ir Bažnyčios sąlyčio taškai.
Nauj as is Civ il in is Kod eks as (str.
3.229) numato galimybę kartu gyventi
įstatymų nustatyta tvarka įregistra
vus partnerystę. Ši bendro gyvenimo
forma dar nėra paplitusi, nes trūksta
poįstatyminių aktų. Bažnyčia oficialiai
nepritaria dviejų žmonių partnerystei,
t. y. laikinam gyvenimui kartu, nors
ir turint tikslą kada nors susituokti,
nes dviejų žmonių gyvenimas kartu
negali būti neapgalvotas ir laikinas
„pab and ym as“. Partn er yst ė, kaip
bendro gyvenimo forma, yra vidujai
prieštar ing a, tač iau, esant tok iam
spec if in iam Bažn yč ios ir valst yb ės
požiūriui į santuoką, tampa priim
tina valstybei, o Bažnyčiai taip pat
„netrukdo“ dėl to, kad yra sudaryta
Bažnyčioje kaip neišardoma Santuoka,
nors civiliniu požiūriu ji labai nesun
kiai išardoma.

5. Galimos bendro gyvenimo formos

6. Teologinis įvertinimas

Esant tokiai įdomiai situacijai, Lie
tuvoje įstatymiškai įsiteisino penkios
bendro gyvenimo formos, iš kurių kai
kurias palankiai vertina Bažnyčia, o
kai kurias – valstybė (pliusas reiškia
palankiai, o minusas – nepalankiai):

Iš lentelės aišku, kad tik dvi pas
kutinės bendro gyvenimo formos yra

Bažnyčia pripažįsta, kad kanoniškai
sudaryta santuoka tarp krikščionių
yra sakramentas. Sakramentas reiš
kia regimą Kristaus įsteigtą ženklą,
teik iant į Diev o mal on ę. Sant uokos
sakramentalumas ryškiausias laiške
Efeziečiams: krikščioniška santuoka
rea l iai ženk lin a Krist aus kaip su
žadėtinio ir Bažnyčios kaip nuotakos
susitikimą, meilę ir ištikimybę vienas
kitam13. Priimdami sakramentus ir
gyvendami priimtų sakramentų tei
kiamomis malonėmis, tikintieji pa
liudija savo tikėjimą bendruomenės ir
visuomenės akivaizdoje. Tik išimties
tvarka vietos vyskupas gali leisti slap
tai sudaryti santuoką, registruojant ją
slaptame vyskupijos archyve esančioje
knygoje14. O šiaip Bažnyčia moko, kad
joks sakramentas negali būti „priva
tizuotas“, nes išreiškia ir išryškina
bendrą Bažnyčios tikėjimą. Sutuok
tin iai, pas it ik ėd am i Diev o paž ad u,
„gali kūrybingai išreikšti Kristaus ir

Plg. ten pat. 13 str. Nr. 2.
 LR  Kons tit uc ij a, 38 straipsn is: „Vals
tybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį.
Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos
registraciją“.

Plg. Ef 5, 22–33; KBK 1617.
 Plg. CIC, can. 1130–1133.
15
Santuokos sakramentas. Romos apeigynas,
Įvadas, Nr. 11, Vilnius, 1997, plg. KBK 1126;
Walter, K., Zur Theologie der christlichen Ehe,

Bažnyčia	Valstybė

1. Tik Bažnyčioje
sudaryta santuoka

+

–

2. Tik civiliškai
registruota santuoka

–

+

3. Civiliškai nustatyta
tvarka įregistruota
partnerystė

–

+

4. Bažnyčioje sudaryta
ir civiliškai registruota
santuoka

+

+

5. Bažnyčioje sudaryta
santuoka, kuri civiliškai registruojama
kaip partnerystė

+

+

11

12
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Bažnyčios vienybės paslaptį, patys
pavyzdingai gyvendami vienybėje ir
visiems visur ją liudyti“15. Savo esme
santuokos sakramentas nėra joks pri
vatus, bet viešas reikalas. Katalikų
katekizmas santuoką supranta kaip
bendruomenei tarnavimo sakramentą,
ugdantį Dievo tautą16. Kaip krikščio
nys liudys Dievo ir Bažnyčios meilę ir
kaip ugdys bendruomenę, slėpdami
nuo kit ų bend ruom en ės nar ių, jog
gyvena bažnytinėje santuokoje? Gal
būt tie sutuoktiniai, kurie dar prieš
santuokos sudarymą nusprendę slėpti
sav o sant uok ą, nus ik alst a, nes de
facto iš anksto apsisprendžia nepri
pažinti santuokos sakramentalumo,
t. y. neliudyti pasauliui per santuokos
sakr am ent ą išr eikšt os Kristaus ir
Bažnyčios meilės paslapties? O jeigu
iš Bažnyčioje sudaromos santuokos
eliminuojamas esminis sakramento
bruožas – sakramentalumas, ar galio
ja toks sakramentas? Tai klausimai, į
kuriuos dar privalo atsakyti Bažnyčios
teisininkai ir teologai.
7. Moralinis įvertinimas
Persekiojimo laikais tikintieji slap
ta priimdavo sakramentus, bijodami
prarasti darbą. Tokį slaptumą galima
buvo pateisinti, tačiau dabartiniai lai
kai ypač reikalingi autentiško krikš
čionių liudijimo. Tarpukaryje išleisti
Santuokos sakramento kanonų ko
mentarai taip aiškina slaptų santuokų
užd raud im ą Trid ent o sus ir ink im e:
esant slaptoms santuokoms, „buvo at
viras kelias savivalėms ir konfliktams
tarp sąžinės ir išorinės srities, todėl
jos imtos drausti“17. Giliau panagri
nėję dabartinę susidariusią situaciją
pastebėsime, kad mažai kas pasikei
tė. Ypač skaudžiai iškyla konfliktas
tarp esam os prakt ik os ir sąž in ės:
Bažnyčioje sudaryta santuoka tampa
priemone sąžinei nuraminti ir gauti
socialines pašalpas iš mokesčių mokė
Mainz, 1977, S. 49.
16
 Plg. KBK, 1534.
17
Malakauskis, P., Moterystės Teisės, t. 2,
Kaunas, 1926, p. 110.
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tojų pinigų. Šiuo atveju Bažnyčia kaip
soc ial in io teis ing um o skelb ėj a pat i
sukuria prielaidas socialinei neteisy
bei atsirasti. Lietuvos Respublikos ir
Bažnyčios teisiniai aktai numato mo
ralinę atsakomybę už sutuoktiniams
nep rik laus anč ių pin ig ų grobst ym ą
patiems „slaptiems“ sutuoktiniams:
jie patys kalti, kad civiliškai neįregist
ravo santuokos! Pastaruoju metu šiuo
klausimu labai susidomėjo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija, siūly
dama įstatymo pataisą, numatančią,
jog socialines pašalpas ir kompensa
cijas pretenduojančios gauti vienišos
motinos turės deklaruoti savo vaikų
tėvą bei jo pajamas. Juk pirmiausia
ne valstybė, bet vaiko tėvai privalo
rūpintis savo atžalomis. Mokant pa
šalpas apgaule jas išsirūpinančioms
šeimoms, blogesnėje padėtyje palie
kam i maž as paj am as gaun ant ys ir
vaikus santuokoje auginantys žmonės.
Pas ak min ist er ij os darb uot oj ų, ne
susituokusių žmonių galimybę gauti
socialines pašalpas ir kompensacijas
būtina riboti ir dėl psichologinės vaikų
18
 Plg. „Bus bandoma mažinti nesantuoki
nių vaikų skaičių“, BNS agentūros pranešimas
2003 03 07, in: www.delfi.lt.

gerovės, nes nuo pat mažens vaikas
tokioje šeimoje mokomas nesąžiningai
pelnytis iš kitų18.
Žinant sudėtingą teisinį šios prob
lemos kontekstą, atrodo suprantama
tų kun ig ų poz ic ij a, kur ie ats is ak ė
Sodrai suteikti bet kokią informaci
ją apie sudarytas santuokas. Esama
praktika nėra naudinga nei valsty
bei (finansine prasme), nei Bažnyčiai
(krikščioniško liudijimo nebuvimas,
sąmoningas santuokos sakramenta
lum o ign or av im as). Juk sant uok os
sakramentas negali būti degraduoja
mas vien tik iki „civilinių padarinių“,
bet turi pasireikšti visa savo pilnatve,
neignoruojant teologinės bei sakra
mentinės santuokos pusės.
Slaptų santuokų atsiradimas Lie
tuvoje tėra tik vienas nelabai vykęs
bandymas atrasti teisinę bendrystę
tarp valstybės ir Bažnyčios santuokos
srityje. Vis labiau aiškėja, kad esama
praktika reikalauja gilesnės teologinės
refleksijos, kuri ištrauktų santuokos
sakramentą iš slaptumo šešėlio ir pa
dėtų jai atgauti savo kaip Bažnyčios
sakramento pilnatvę.


Gandrai – euroskeptikai?
Paulius Subačius

Poe tai ir svaj ing ai nus it eik ę pil ie
čiai vaizduojasi, kad meilės reikalai
smarkiai sus ij ę su pav as ar iu, kad
atbundanti gamta pažadina jausmus.
Užuom in os apie parl ėk us ius gand 
rus – įprastas drovus naujos gyvybės
įvardijimas, sutampa žemdirbiškos
Gandrinės ir krikščioniška Viešpaties
Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmė.
Nuo 1991 m. Jono Pauliaus II ragini
mu įvesta pasaulinė Gyvybės diena
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taip pat švenčiama pavasarį, paskutinį
balandžio sekmadienį. Nors seksolo
gai bei demografai teigia, kad lytinis
žmonių aktyvumas mažai priklauso
nuo metų laiko, ir gimstamumas žie
mą–vasarą svyruoja labai nežymiai, į
tradicinį kalendorių žvalgosi ne vien
„konservatyvūs“ gyvybės puoselėtojai,
bet ir „modernūs“ jos niekintojai. Jau
kelerius metus iš eilės vos pirmieji
gandrai ima sukti ratus virš Lietuvos,

Vyriausybė ir Seimas puolasvarstyti
žmogaus orumą paminančius įstaty
mus, rengt i nauj us žud ymo būd us
propaguojančias konferencijas. Per
nykšt is pav as ar is buv o ankst yv as,
ir pol em ik a dėl rag in im ų įteis int i
apvaisinimą mėgintuvėlyje prasidėjo
dar kovą. Šiemet žiema ilgiau laikėsi,
bet balandį nušvito saulutė, ir užvirė
aistros dėl medikamentinio aborto.
Viena vertus, politikų ir „reproduk
cijos specialistų“ veiksmai kartojosi,
kit a vert us, steb in o pak it us i tiek
žin iaskl aid os, tiek Bažn yč ios nuo
stata. Kaip ir pernai, buvo mėginama
nuslėpti kontroversiškų sprendimų
„stūmimo“ procedūrą, pirmuoju smui
ku vėl grojo valdančioji partija. Nors
po vieš o kor upc in ių žyg ių siek iant
įteisinti mifepristoną demaskavimo
avansc en oj e pas ir od ė tik soc iald e
mokratų kordebaletas, jo išsidėstymas
bylojo apie buldozerinę AMB režisūrą.
Tačiau prieš metus gyvybės gynėjams
buv o nep ap rast ai sunk u paskleist i
savo požiūrį didžiaisiais informacijos
kanalais, dienraščiai ciniškai ironi
zavo kalbančius apie užsimezgusios
gyvybės orumą, tuo tarpu pastarųjų
savaičių publikacijų jau niekaip nepa
vadinsi spardymu į tuos pačius vartus.
Veikiau priešingai, žurnalistai – įkan
din judėjimo „Už gyvybę“ aktyvistų ir
konservatorių lyderių – triuškino far
macijos firmų užsakymu atliekamus
Seimo narių pas. Vyskupai, 2001 m.
gegužę rūsčiai pasmerkę manipulia
cijas embrionais bei vienišų moterų
dirbtinį apvaisinimą, ir šiemet sutei
kė postūmį diskusijai apie abortus,
bet bažn yt in ių instit uc ij ų rengt oj e
Gyvybės dienoje vyravo ne protestai,
o džiaugsmo nuotaika.
Norėdami suvokti, kodėl viešosios
nuomonės fronte vis dažniau pralai
mi vadinamieji „modernieji“ gyvybės
naikinimo propaguotojai, o krikščio
niškas požiūris įgyja daugiau svorio,
pažvelkime į Seime vykusios konfe
rencijos apie medikamentinį abortą
kont ekst ą, užk ul is ius ir atg ars ius.
Kaip pavienė istorija, ji vargu ar nu
sipelno detalios analizės, bet leidžia
modeliuoti visuomeninę priešpriešą,
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kuri, matyt, ilgai išliks aktuali. Tai
pav yzd in is atv ej is, kai sus igr um ia
moraliniai principai ir nemaži pinigai,
kai į trapų įsčiose kiūtantį žmogutį
kėsinasi neva „moderniai mąstančių“
naivumas bei priemonių nepaisantis
grobuoniškas interesas.
Pirmieji lietuviškos spaudos atsi
liep im ai apie „žmon ij os pest ic id u“
vadinamą mifepristoną, kuris sukelia
abortą, pasirodė prieš metus, tačiau
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai
kat eg or išk ai ats is ak ius prep ar at ą
reg istr uot i Liet uv oj e, svarst ym ai
nut il o. Ir štai bal and žio vid ur yj e
pas klid o žin ia, kad Seim e, Kons ti
tucijos salėje, rengiama konferencija
apie med ik am ent in į abort ą. Viet oj
„pasklido žinia“, matyt, derėtų sub
til esn is pos ak is, nes konf er enc ij os
organizatoriai nesistengė jos viešinti,
kvietimus gavo tik tam tikri parinkti
žmonės. Nė žod žiu apie konf er en
cij ą neb uv o užs imint a inic iat or ės
– Šeim os plan av imo ir seks ua l in ės
sveikatos asociacijos (ŠPSSA) – in
terneto tinklapyje. O Seimo svetai
nės paieška (bent pagal vartotojų už
parl am ent o rib ų užk laus ą) ner ad o
tarnybinėse stotyse informacijos ne
tik apie konferenciją, bet ir apie ant
rąjį jos rengėją – Visuomenės plėtros,
reprodukcinės sveikatos ir teisių par
lamentinę grupę. Renginio slėpimas
byloja apie strategiją, kuri jau ne sykį
taikyta rengiant dirvą korupciniams
sprendimams – publika surenkama
pag al vien ą kurp al į, pak vieč iam i
„apdoroti“ numatyti parlamentarai ir
„prieinama vieningų išvadų“. Jomis
it vėzdu (pritarė konferencija Seime!)
mojuojama „stumiant“ teisės aktus,
form uoj ant vis uom en ės nuom on ę,
nuteikiant valdininkus. Šiuo atveju
svarbiausias taikinys buvo Sveikatos
aps aug os min ist er ij os spec ial ist ai,
ats is ak ę reg istr uot i mif epr ist on ą.
Tokį spėjimą patvirtino Seimo Etikos

ir procedūrų komisija, kurios nutari
me siūloma Seimo valdybai susilai
kyti nuo renginių, kurie „sudarytų
priel aid as dar yt i spaud im ą kit oms
valstybinėms institucijoms“1.
„Suveikti tyliai“ nepavyko. Konfe
rencijos laikas – Didysis Penktadienis
– tapo geru pretekstu kardinolui Aud
riui Juozui Bačkiui ir arkiv. Sigitui
Tamkevičiui pasiųsti protestą orga
nizatoriams bei Seimo pirmininkui.
Kai buvo numatyta kita konferencijos
data – balandžio 30-oji, judėjimo „Už
gyv yb ę“ vad ov ai priek aišt av o, kad
pasirinkta savaitė tarp Gyvybės die
nos ir Motinos dienos. Reaguodamas
į hierarchų laišką, Artūras Paulaus
kas nurodė atšaukti konferenciją ir
atsiprašė „už įvykusius nesklandu
mus“2, tačiau vėliau Seimo valdyba
davė leidimą renginiui ir apmokėjo
jo išlaidas. Išsiduodami, kaip vengia
viešumos, ŠPSSA vadovai net mėgi
no „įtikinti“ ELTA, kad ši neplatintų
Bažnyčios vadovų pareiškimo, tačiau
netrukus apie jį rašė visa spauda. Mat
buvo paviešinta dar viena aplinkybė
– pol it ik ams ir vis uom en ės veik ė
jams organizuojamas svarstybas apie
neregistruotą medikamentą galima
traktuoti kaip jo reklamą. O tai drau
džia LR Farmacinės veiklos įstatymo
17 straipsnis3 ir Sveikatos apsaugos
ministro 2000 05 30 įsakymas Nr. 298
„Dėl vaistų reklamos taisyklių patvir
tinimo“4. OMNI Laike iškeltą įtarimą
dėl neteisėtų veiksmų5 patvirtino Sei
mo nariams Andriui Kubiliui ir Jurgiui
Razmai adresuotas, į jų paklausimą
atsakantis Valstybinės vaistų kon
trolės tarnybos vadovų raštas. Jame
apt ar iam i 6 atv ej ai (konf er enc ijos,
straipsniai, vadovėliai, paskaitos), kai
mifepristonas neteisėtai reklamuotas,
ir teigiama: „Iš kvietimo į organizuo
jamą Seime konferenciją matyti, kad
tai taip pat galėtų būti susiję su LR 
įstatymų pažeidimu“.

Nei kalt in im ai pras il enk im u su
įstatymais (dėl kurio Vilniaus arki
vyskupijos kurija atšaukė krikščio
nių vardu kalbėti deleguotą gydytoją
Virg il ij ų Rud zinsk ą), nei įtar im ai
viešųjų ir privačiųjų interesų derini
mo konfliktu, nuskambėję per Irenos
Degutienės surengtą spaudos konfe
renciją, nesustabdė Visuomenės plėt
ros, reprodukcinės sveikatos ir teisių
parlamentinės grupės pirmininko Jono
Korenkos. Iškilus grėsmei, kad planas
prastumti mifepristoną gali žlugti, už
kulisiuose nebenustygo „užsakovai“.
Prieš konferencijos pradžią Konsti

1
 Žr. „LR Seimo Etikos ir procedūrų komisijos
išvada dėl Lietuvos Respublikos Seime sureng
tos konferencijos ‘Medikamentinis abortas:
politiniai, moraliniai ir medicininiai aspektai’“,
2003 05 12, Nr. 101-I-16, url: http://www3.lrs.
lt/pls/inter/w3_viewer.ViewDoc?p_int_tekst_

id=24966&p_int_tv_id=339& p_org=0.
2
 Žr. Seimo pirmininko 2003 04 15 raštas Nr.
010-S-114 „Dėl konferencijos ‘Medikamentinis
abortas. Medicininiai aspektai’ atšaukimo“.
3
 Žr. Valstybės žinios, 2002, Nr. 58-2348.
4
 Žr. Valstybės žinios, 2000, Nr. 46-1334.

5
 Garbaravičienė, B., „Įstatymo pažeidimai
braunasi į Seimo Konstitucijos salę“, in: OMNI
Laikas, 2003 04 16, url: http://www.omni.lt/
index.php?base/z_97497.
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Gyvybės diena Vilniuje. 2003 m.
balandžio 27 d. Jūratės Tutlytės nuotr.

tucijos salės vestibiulyje negausius
atvykstančius sveikino ir žiniasklaidos
dėmesį traukė ne patalpų šeimininkas
parl am ent ar as ar ŠPSSA direkt o
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rė Esmeralda Kuliešytė, o Vadimas
Grebinskis – „Medisana“ generalinis
direktorius ir „Mifegyne“ pavadinimu
mifepristoną Lietuvoje mėginančios
įregistruoti prancūzų įmonės Exelgyn
France atstovas6.
Lemiamas argumentas, kurį ver
slininkas pateikė gana kibiai jį tar
dantiems žurn al ist ams, buv o toks:
Europoje medikamentinį abortą su
kel iant ys prep ar at ai reg istr uot i 7 ,
vadinasi, tie, kurie priešinasi jų įtei
sinimui Lietuvoje, nori šalį atitolinti
nuo ES. „Tik euroskeptikai priešinasi
medikamentiniam abortui“, – teigė
prieš TV  kam er as Greb insk is. Įta
resnis žmogus išsyk būtų pamanęs,
kad tok ios kalb os eur oint egr ac in io
referendumo išvakarėse – prorusiškų
jėgų provokacija. Kas galėtų paneigti,
kad į spaudą prasprūdęs ES ir abortų
tapatinimas pagausino ratą piliečių,
besipriešinančių integracijai? Vien jau
už euroskeptinį konferencijos šleifą,
ką ir kalbėti apie renginyje dalytas
tikrąja to žodžio prasme reklamines
abortinio preparato brošiūras, social
demokratai jos organizatorių, savo
frakcijos narį Korenką turėjo gerokai
papurtyti. Kur tau. Plačiai išgarsėjo
Algirdo Brazausko žygiai įteisinant
apvaisinimą mėgintuvėlyje, o socdemų
sveikatos apsaugos ministras Juozas
Olekas tik po žiniasklaidos įtarinėjimų
dėl interesų konflikto atsistatydino iš
ŠPSSA pirmininko pareigų. Tiesa, kai
jau žinome apie Korenkai nepalankų
Etikos ir procedūrų komisijos spren
dimą bei triuškinantį jo pralaimėjimą
„Prašau žodžio“ laidoje (2003 05 15),
gąsdinimas neeuropietiškumu prime
na apgailėtiną pastangą sausam išlipti
iš gilios balos.
Ir kvietime į konferenciją, ir įva
diniame Korenkos žodyje buvo ypač
pabrėžta, kad renginys skirtas išim

tinai medicininiams aspektams (tik
kodėl jie turi būti svarstomi Seime?).
Viename iš dviejų pranešimų – Šeimos
planavimo centro vadovo Vytauto Kli
mo kalboje – mediciniškumo aptikti
nepavyko. Nebent mediciniškai veri
fikuojamu būtų laikomas tvirtinimas,
kad „moteriai nepageidaujamas gim
dymas kenksmingesnis sveikatai nei
abortas“ arba klinikinės vertės turėtų
raginimas „populiarinti saugiausius
moters sveikatai nėštumo nutrauki
mo būdus“ (kursyvas mano, – P. S.).
Nenusisekė konferencija ir kitais po
žiūriais – parlamentarai pabūgo kon
servatorių perspėjimų, kad dalyvauti
joje reiškia prisidėti prie įstatymo pa
žeidimo, ir aplenkė salę. Operatoriams
taip pat buvo įdomiau filmuoti, o TV 
žinioms – rodyti ne apytuštę audito
riją, bet Nepriklausomybės aikštėje
protestuojančius „Už gyvybę“ asocia
cijos aktyvistus studentus.
Žiniasklaidos reakcijos liudijo: vi
suomenė nepritaria „saugaus“ aborto
propagandai ir suvokia, kad tariamas
rūpestis dėl „nelaimės ištiktos“ moters
orumo pridengia akiplėšiškai ginamą
materialinį interesą. Tiesa, „Lietuvos
ryte“ paskelbto Ramunės Sotvarie
nės straipsnio pradžia, skambėjusi
kaip odė mifepristonui8, liudija, kad
gal ėj o būt i pas tang ų pav eikt i žur
nalistus. Sunku kitaip paaiškinti ir
dienr ašč io skait yt oj ų int ern et in ių
atsiliepimų apibendrinimą: moterys
pritaria medikamentiniam abortui.
Mat juos patyrinėjus paaiškėjo, kad
iš 78 komentarų 25 palaikė mifepris
tono registraciją, 30 buvo kategoriškai
prieš, o likusieji svarstė kitus dalykus
arba… sveikino su Motinos diena9.
Tačiau dauguma kitų publikacijų kon
ferenciją vertino kritiškai, o Korenkos
ir Sveikatos apsaugos ministro žings
nius – įtariai. Ministerijos pareigūnai

žada paskirti specialistus, kurie tirtų
mifepristono naudą ir žalą. Nejaugi
pamirštas ankstesnio Sveikatos ap
saugos ministro 2002 09 23 įsakymu
Nr. 469 sudarytos komisijos absoliučia
balsų dauguma priimtas nutarimas,
jog medikamentinį abortą sukeliančių
vaistų registracija Lietuvoje netikslin
ga? Gal naujos komisijos sudarymas
reiškia socdemų žadamą ryžtingą ir
subalansuotą sveikatos apsaugos re
formą? O gal Oleko įsipareigojimus
tiems, kurie apmokėjo jo keliones į
medikamentinį abortą propagavusius
renginius Paryžiuje?
Pernai panašūs klausimai apie val
džios vyrų, taip pat ir premjero, inte
resus buvo kelti Vyskupų Konferen
cijos spaudos konferencijoje, o šiemet
hier arc hams pak ak o tik pav iešint i
ŠPSSA planus. Sujudo žiniasklaida,
parlamentinė opozicija, gydytojai. Tai
aiškiai liudija, kad prieita prie tam
tikros ribos, kurios peržengti visuo
menė taip lengvai neleis.
Kit a vert us, ir Bažn yč iai tok ioj e
sit ua c ij oj e lengv iau pak eist i laik y
seną. Iki šiol Gyvybės diena būdavo
pasitinkama moralizuojančiomis pa
skaitomis ir niūrokais pamokslais,
eit yn ėm is prie abort us atl iek anč ių
gydymo įstaigų, paminklų negimu
siems kūdikiams šventinimais. Šiemet
katalikiškuose renginiuose, ypač Vil
niuje, Kaune, Šiauliuose, garsiausiai
skambėjo džiaugsminga padėkos už
gyvybę malda. Margučius ridenan
čių, vėjo malūnėliais žaidžiančių, su
„Tel eb imb am“ dain uoj anč ių vaik ų
šėlsmas, eilėraščių „Noriu broliuko,
noriu sesutės“ konkursas kūrė gyvybės
triumfą įkūnijančią nuotaiką. Vilniaus
arkivyskupijos Šeimos centro vadovas
Alg is Petr on is Laisv os ios Eur op os
rad ij ui paa išk in o: „Juk švenč iam e
Gyvybės, o ne aborto dieną“.


6
Įdom ios p. Greb insk io vis uom en in ės
pareigos – Lietuvos privačių medicinos įstai
gų asociacijos prezidentas, Seimo sveikatos
komiteto neetatinis ekspertas, Nacionalinės
sveikatos tarybos visuomeninis patarėjas ir t.

t., žr. url: http://www.medisana.lt/default.asp?
DL=L&TopicID=15.
7
Iš ties ų tik kai kur ios e ES šal ys e, pir
miausia, turinčiose problemų dėl imigrantų
populiacijos.

8
Sotvarienė, R., „Naujas vaistas keikiamas ir
giriamas“, in: Lietuvos rytas, 2003 05 03.
9
 Žr. url: http://www.lryt as.lt/cgi-bin/
comm ents/comm ent_show.cgi?81018806
4.817339.
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Mūšis dėl žalios spalvos
Manfredas Žvirgždas

„Milžinkapių Lietuvos“
įžeidimas?
Bene smarkiausiai įsisiūbavęs ir ga
lutinės kulminacijos dar nepasiekęs
pastarųjų mėnesių konfliktas, sukel
tas literatūros kūrinio – tai Mariaus
Ivaškevičiaus ir politinių kalinių bei
tremt in ių org an iz ac ij ų, taip pat ir
nemažos dalies vyresnės kartos inte
ligentijos sankirta dėl romane „Žali“
p at eikt os part iz an ų gen er ol o Jon o
Žemaičio biografijos interpretacijos.
Emocijoms kaistant, iš kaltinančios
pusės pasigirsta radikaliausių pasiū
lymų, kaip sutramdyti „įsisiautėjusį“
rašytoją – pakvimpa net represijomis:
„Apšmeižtųjų rezistentų giminės pri
valo M. Ivaškevičių patraukti teisinėn
atsakomybėn. Būtina, kad ir Kaimo
rašytojų sąjungos pagrindu, sukurti
tautai atstovaujančių rašytojų sąjungą,
ne išlepintą čekistų privilegijomis, o iš
ugdytą jų pogrindžių tamsos“1. Aišku,
sunkoka diskutuoti su žmogum, šven
tai įtikėjusiu, kad atstovauja tautai,
kad turi pakankamai kompetencijos
nurodinėti, kas „būtina“ ir „privaloma“.
Tokį kalbos toną pateisintų gyveni
miškoji patirtis, tiesioginė sandūra
su totalitarinio režimo propaganda,
priv erst in ė dem okr at in ių trad ic ij ų
užmarštis. Tai vox populi, paprasto
provincijos žmogaus balsas, nepadai
lintas, savaip suprantamą neteisybę
demaskuojantis dramatiškomis into
nacijomis. Turime nuliūdinti: teismai
ir Rašytojų sąjungos išvaikymas nieko
nepadėtų – reikia išmokti tiesą atrasti
ginčuose, kad ir kaip sunku, įtikinti
1
 Varnagaris, V., „Kas „Žali“?“, in: XX amžius,
2003 02 26, Nr. 16, p. 12.
2
Ivaškevičius, M., „Ketvirtas kartas, arba
Lietuviškos metamorfozės“, in: Šiaurės Atėnai,
2002 12 07, Nr. 45, p. 11.
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ną, kurio vienas lęšis vaizdą baisingai
išdidina, o kitas neįprastai sumažina.
Turėkime sąžinės, neskriauskime žai
džiančio rašytojo! Kita vertus, rimtų
abejonių kelia pats romanas: jei tai
niekam neįsipareigojančios pasąmo
nės koliažas, kam reikėjo įvilkti jį į
„istorijos“ drabužius, aitrinti neužgi
jusias žaizdas? Suprantama, autoriui
neskauda dėl praeities, jis patetiškai
pareiškia nenorįs mylėti „raudančios
Lietuvos“4. Jei taip, kam imtis temų,
kurios tokiosnemielos – ar iš inercijos,
kad visi apie tai rašo, kad apie tai, ko
pats nematei, rašyti lengviau, kad net
ir ironiškai nuspalvintas šio laikotarpio
vaizdas atrodys nušviestas romantine
aura, kurios trūksta dabarčiai, apsiei
nančiai be herojų?

argumentais. Metus žvilgsnį anapus
nematomo fronto linijos, akivaizdus
priešingos stovyklos pozicijų silpnu
mas. Svaidomos kandokos pašaipos
strėlės į konservatyviųjų kritikų sto
vyklą, laikomasi arogantiškai, pasišai
pant iš tų, kurie lėtai slenka tradicijos
keliu – autorius mieliau paknopstomis
skuodžia paskui postmodernizmo eks
presą. Rašytojui patinka eksponuoti
sav e įvairiais rakursais, jis tariasi
įgijęs „pagreitį per itin trumpą laiką,
perėjęs nuo jaunuolio, kuris pastirsta
matydamas visa, kas vakarietiška, iki
vyro, kurį siutina viskas, kas menkina
jo orumą“2. Matyti, jog autoriui nepri
klausomos valstybės gyvavimo patir
tis atsiliepė asmeniškai – jis išsiugdė
globalaus masto orumą, kuris nė kiek
nekliudo lyginti save su Zaratustra,
kalbėti kartos vardu, palinkėti kai
kuriems skaitytojams ramaus poilsio
milžinkapiuose. Sąmonę užburiantis
„tautos atstovo“ sindromas kamuoja
abi ginčo puses.
Pernelyg neį sigilinus, gal ir gali
ma pamanyti, kad naivus geranoris
jaunuolis Ivaškevičius buvo užpultas
gausios, agresyvios ir gerai organizuo
tos senukų komandos, pasiryžusios jį
sutrypti, paniekinti taurias intencijas
(taip situaciją nušviečia pats jos „kal
tininkas“)3. Esą „milžinkapių Lietuva“
prisikėlė desperatiškam šuoliui prieš
tą, kuris netyčia pasižiūrėjo į pokarį
ne pro rožinius heroizmo akinius, pro
kuriuos vyresniųjų dėka įpratome ste
bėti šio laikotarpio istorinę panoramą,
o pro postmodernistinį žaislinį žiūro

Sklando gandai, kad romanas rašy
tas specialiai Frankfurto knygų mugei,
todėl istorinė aplinka vaizduota labai
paviršutiniškai – tiek, kiek reikia ei
liniam vokiečiui ar danui, rūpinantis,
kad pastariesiems nebūtų nuobodu.
Kaip tvirtina Gintaras Beresnevičius,
tai esąs ilgai visų lauktaseuroromanas,
grynosios literatūros, išsilaisvinusios
iš visokių pasaulėžiūrų jungo, pavyz
dys. Romano pasakotojas anaiptol ne
nihilistas, jis net niekio neiškelia kaip
atskaitos taško, tik žaviai šypsodama
sis traukia iš iliuzionisto skrybėlės vis
naujus radinius – personažus, kurių
pavardės įrašytos į istorinį kontekstą,
tačiau elgiasi su jais taip, lyg istorija
jau būtų galutinai pasibaigusi: „Nihi
listo pozicija perdėm moralizuojanti,
o Ivašk ev ič ius vien int el is sėd i sau
po akacija ir rašo literatūrą, kuri yra
ne kovos vėliava, o literatūra“5. Man
ding, mūzų ir patrankų priešprieša,
kurią Ivaškevičius romane tariamai
išsprendžia grynojo estetinio malo
numo naudai, apskritai sunkiai pa
grindžiama. Juk bet koks teiginys,

3
Ivaškevičius, M., „Meno pauzė“, in: Šiaurės
Atėnai, 2003 03 08, Nr. 9, p. 7.
4
Ibid.
5
Beresnevičius, G., „Euroromanas“, in: Li

teratūrinė sofa, http://www.neo.lt/sofa/inside.
phtml?se=1&s=69.
6
Ivaškevičius, M., Žali, Vilnius: Tyto alba,
2002, p. 8.
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kurį autorius atskleidžia skaitytojui,
liudija ir jo pilietinę laikyseną. Jei
literatūros pasaulis būtų tik baltose
lankose romiai rupšnojantys juodi avi
nėliai, juk nepultų rašytojas atsakinėti
savo oponentams, kaltindamas juos
visomis nuodėmėmis – nuo narcizmo
(gal narcisizmo?) iki nacizmo. Aišku,
Ivaškevičius romanu nesiekė specialiai
įžeisti partizanų atminimo (jis tvirtina
ketverius metus „su didžiausia pagar
ba“ gilinęsis į Jono Žemaičio biografiją),
tačiau europinio mastelio jam taip pat
geriau kol kas netaikyti.
Išlyginant supainiotas „Žalių“ siužetines linijas, galimi netikėti „atradimai“.
Antai skaitytojas išsižios sužinojęs, kad
prieškarinės Lietuvos karinėms struk
tūroms vadovavo ir į Fontenblo artile
rijos kursus Žemaitį siuntė kažkoks
grafas, gyvenęs prie jūros (Tiškevičius?),
kad 1938 m. Fontenblo kursantas Že

visai ne sovietų okupantai, o kitas Jonas
Žemaitis, kuriam sunaikinti generolas
metė visas apgailėtinas pajėgas – ant
rankos pirštų suskaičiuojamą luošių
kompaniją, kurią vainikavo ryšinin
kė, pravarde Pieninė, hiperseksuali
moteriškė, turinti keistų fiziologinių
sutrikimų. Akivaizdu, kad tokie „nuošir
dumą žaidžiantys“ veikėjai, kokius juos
nulipdė rašytojas, niekada negyveno,
nelaimėjo nė vieno mūšio, juolab nenu
sipelnė nė eilutės istorijoje. Iš Rusijos
gilumos atvykę tvarkos įvesti jau pusę
Europos „vadavę“ kariškiai pamėgino
priešintis šios miškingos šalies pragaiš
tingai mistikai, tačiau galop atsuko gin
klus vieni prieš kitus. Ko jie čia atvyko?
Pasirodo, vos ne humanitarinės misijos
vykdyti: „Aš to ruso vietoje, bet jeigu
tik būčiau rusas, apie nieką daugiau
negalvodamas, susikraučiau kuprinę ir
važiuočiau pribaigt išsigimėlių“6. Taigi
kūrinys suręstas pagal Vakaruose
prigijusius politinio korektiškumo
principus, kai siekiama išgirsti
tarpusavyje disonuojančius bal
sus – Ivaškevičiui vienodai smagu
„kariauti“ tiek rusų, tiek „žalių
jų“ pusėje, nes kariauti vis viena
tenk a pop ier in iais šaut uv ėl iais
butaforiniame prasto filmo pavil
jone. Kinematografinę stilistiką
išduoda gausūs, nutylėjimų ir ne
artikuliuotos ištarmės kupini dia
logai bei „montažo žirklių“ efektas,
kai lygia-grečiai sujungiami tolimi
veiksmo planai, nesutaikomų priešų
stovyklos, praeitis, dabartis ir net
numanoma ateitis (postmodernistinė
aliuzija – mažas Marcelijus Marti
naitis ant generolo Žemaičio kelių).
Vertinant meniškumo, įtikina
mumo kriterijais, „Žaliuose“, ypač
tada, kai pasakojimas nukrypsta į
reminiscencijų, apmąstymų ūka
nas, yra fragm ent ų, kur ie kiek
Mariaus Ivaškevičiaus knygos „Žali“ ketvirtas
viršelis. 2002
apkarpyti tiktų gerai novelei (pa
sakotojo talento kibirkštimis blyksi
maitis neveikė nieko kita, tik valandų
Žemaičio santykiams su Elena skirtas
valandas leido kirpykloje pas mįslingąją
12 skyr ius). Tač iau daug um ai vei
gundytoją Nataliją. Skaitytojas sužinos,
kėjų poelgių pristinga motyvacijos,
kad Lietuvos partizanai kariavo „ver
nėra nieko, kas leistų „euroromano“
tikalų karą“ dėl „žalios spalvos“, kad
skaitytojui suprasti, kodėl Lietuvos
svarbiausias Jono Žemaičio priešas buvo
miškuose dešimt metų aidėjo šūviai,
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dėl ko žuvo tie, kurie nenorėjo prisi
taikyti ir kolaboruoti. „Tik nereikia
politikavimo“, – susirauks šiandienis
cinikas. Tačiau ar įmanoma gyventi
anapus politikos, neatsistojus po jo
kia vėliava? Net ir žaisdami žmonės
pasirenka vieną stovyklą, vieną pusę,
kuri atrodo teisi. Pokario partizanų
pasirinkimas buvo radikalesnis: jie
žinojo esą pasmerkti pralaimėti, su
vokė, kad tai toli gražu ne žaidimai. Ir
ilgai nepasidavė. Bet nežinojo, kad dėl
šio savo užsispyrimo teks netiesiogiai
teisintis ne prieš kolaborantus, o prieš
kai kuriuos vaikaičius. Gal ne veltui
Žemaitis finalinėje tardymo scenoje,
kank in am as psic hol og in iais met o
dais, rėkia budeliams-literatoriams:
„Gražiai [...] sugebėjot atimti mane iš
manęs paties“7.
Autorius mėgina besielius herojus
„gaivinti“ vietoj dirbtinio kvėpavimo
taikydamas elektrošoką – Žemaitį į
savo pinkles įtraukia juslingos, seksua
liai dominuojančios moterys, kartais
sugrįžtančios iš atminties (Paryžius,
Font enb lo), nuk reip ianč ios dėm es į
nuo visai neerotiškos tikrovės (žemi
nė – šalčio, ligų, mirties, išnykimo,
o ne meilės erdvė). Nestebina, kad
be rimtesnio dokumentinio pagrindo
generolas Žemaitis autoriaus valia
įstumiamas į miglotas meilės peri
petijas vien todėl, kad taip teoriškai
galėjo būti. Kai kitų argumentų nėra,
galime atsidusti – tokia herojaus dalia
postmodernizmo laikais – būti stum
dom am ten, kur aut or ius užs in or i:
„[postmodernus] kūrinys turi sukelti
tam tikrą moralinę, psichologinę reak
ciją, ir visai nesvarbu, kad toji reakcija
nėra estetinė“8, – tad, literatūrologo
Vytauto Kubiliaus požiūriu, skaitytojo
pasipiktinimas iš anksto užprogra
muotas. Pribloškiantis paties rašytojo
argumentas, išreikštas poleminiame
straipsnyje: „Ne už kalnų tie laikai,
kai išvysime ir Kęstučio lytinį aktą su
Birute, ir Mindaugo su Morta. Gana
lietuviškai krūpčioti ir raudonuoti.
Ibid., p. 325.
Kubilius, V., „Apie istorinę savimonę“, in:
Knygų aidai, 2003, Nr. 1, p. 3.
7
8
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Visi jie, kaip ir Jonas Žemaitis, isto
rijos požiūriu – superžvaigždės, mūsų
tautos ženklai, o menas, deja, kaip
tik ir minta tokiomis asmenybėmis.
Toks jau tas menas šlykštus“9. Apie
kokį meną ir kokią istoriją kalbama?
Gal etinio ir estetinio sąmyšio laikais
vertėtų nubrėžti ribą tarp dėmesį pri
traukiančios asmenybės ir skandalų
šleifo lydimos „superžvaigždės“, kurios
šviesa apakina, šokiruoja, atstumia?
Ar Kęstučio ir Birutės lytinis aktas ko
kio nors romano puslapiuose jau visai
neišvengiamas, ar tai yra kaip tik tai,
ko trūko jų psichologiniam portretui,
ar dar galima be šito apsieiti? Be to,
juk pornografija kaip žanras irgi gali
turėti savo istoriją, konvencijas bei
stilių periodizaciją ir netgi savo kriti
kų stovyklą. Net ir traktuodami šios
rūšies kūrybą palyginti rimtai, tikė
kimės, kad Ivaškevičius į tokį „meną“
dar nesiorientuoja (nors antai kitas
postmodernistas Herkus Kunčius šioje
baloje senokai pliuškenasi).
Nep aisant mėg in am o įžiebt i „su
peržvaigždės“ spindesio, 327 puslapių
knyga atrodo ištįsusi ir perkrauta:
pilna poetinį kalbėjimą mėgdžiojančių
pakartojimų, vaikų darželio skaičiuotes
primenančių pasišnekučiavimų, befor
mių pasažų, kuriuose susilieja idiliškos
prieškario promenados grafo dvare,
neišsisklaidantis Paryžiuje gerto kon
jako kvapas, absurdiškos haliucinacijos,
sapnų skeveldros, protarpiais išblaško
mos kulkosvaidžio kalenimo. Žodžiu,
romanas tarsi išpildo vidutinio Vakarų
skaitytojo pageidavimus: jei norite ne
tradicinės erotikos, rasite pikantiškų
meilės trise scenų, jei pasiilgote ko nors
rafinuotai prustiško – jums turėtų tikti
cigarą rūkantis ir net seniai supiltame
kape nuolat atgyjantis, vis į tą patį
prarastą laiką besigręžiojantis, pamo
kymus dalijantis išmintingas grafas.
Šiais laikais madingos „tikros istorijos“,
tad kodėl pačiam nepabandžius iš atsi
tiktinai prirankiotų faktų sumontuoti
ką nors panašaus, pagamintą mišrainę
apliejant tirštu fantazijų padažu? Štai
9

Ivaškevičius, M., „Meno pauzė“, p. 8.
Ivaškevičius, M., „Ketvirtas kartas, arba

10
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Rusijoje Viktoras Pelevinas parašė pro
vokuojantį romaną apie Čiapajevą – na,
ir ką, juk gyvas liko, dar ir išgarsėjo. O
pamąsčius, kas galėtų tikti į Čiapajevo
vietą Lietuvos sąlygomis, aišku, per
šasi Žemaičio kandidatūra. Nesvarbu,
kad apie jį nepasakojama anekdotų
– jei labai pasistengsim, bus romanasanekdotas, skirtas palinksminti tuos,
kurie Lietuvos nepažįsta ir praeitimi
nesidomi: gal pasiseks verčiantis per
galvą pritraukti žiovaujančio vakarie
čio mecenato dėmesį (būtent kurio nors
leidėjo; skaitytojas ar juolab jo reakcija
mažiau svarbūs, o kritikuojančius ga
lima laidoti milžinkapiuose).
Pralaimėtas žaidimas
Ivaškevičius greta romano „Žali“ nese
niai parašė ir trumpą Lietuvos istorijos
kursą, tilpusį šveicarų dienraščio Neue
Zürcher Zeitung puslapiuose. Ši pub
likacija pasirodė 2002 m. Frankfurto
knyg ų mugės kontekste ir pristatė
vak ar ieč iui nep až įst am ą Liet uvos
valstybę kone zoologiniais terminais.
Lietuva čia šmėkšteli kaip dinozauras
Viduramžiais, įsiutęs pinčeris kovų su
lenkais laikotarpiu ir galop encefaliti
nė erkė, pribaigusi milžinišką SSRS10.
Norėta šmaikščiai pokštaujant supažin
dinti vokiškai kalbančius skaitytojus su
nežinios ūkuose paskendusiu kraštu.
Galima pasiginčyti, ar ši interpretacija
verta tarptautinės viešumos: sunkiai
nubrėžiama riba, kur baigiasi sveika
autoironija ir prasideda pigūs juokeliai
apie XIX a. lietuvių „entuziastų ratelį“,
mėginusį žaisti tautinėmis idėjomis, ar
primityvo akimis regima XX a. istorija:
nevykėliai mūsų tautiečiai 1926 m. pasi
rinkę „tautinę nelaisvę“, Antanas Sme
tona atsidūręs visai greta Stalino–Hitle
rio–Mussolinio kraugeriškosios trijulės,
1941 m. lietuviai svyruodami prie naujo
pasirinkimo kryžkelės, vadovavosi...
(pinč erio?) uosle ir klusniai nusekė
paskui „geriau kvepiančius“ nacių oku
pantus. Reprezentacinis straipsnis ne
padarė perversmo formuojant valstybės
Lietuviškos metamorfozės“, p. 7.

įvaizdį, tačiau nemažai pasakė apie patį
autorių, atskleidė problemą, vis giliau
prasiskverbiančią į kūrybos erdvę – rim
to, suinteresuoto kalbėjimo stoką ar net
baimę ką nors teigti, aiškiai išreikšti
pasaulėžiūrą. Bijoma, kad skaitytojui,
kuris žino apie Lietuvą tik kaip apie
krepšinio šalį, bus nuobodu nuo faktų
ir tikslesnių apibrėžimų. Tačiau juk ir
ironija gali būti nepatraukli, lėkšta,
neskoninga. Lietuva, besilaisvinanti
iš sovietinio komunizmo – „encefali
tinė erkė“, tačiau jos vardu prabilęs
pilietis – būsimasis Zaratustra... Su
pratingai palinksėkime: nesistebime,
juk tai tik juokai, jau esam pripratę prie
tokių palyginimų. Bet kažkodėl nela
bai juokinga. Erkė visuose galimuose
kontekstuose – nemalonus padaras, ir
domimasi ja tik iš reikalo, kai norima
kuo greičiau pašalinti.
Nacionaliniai simboliai civilizuotame
pasaulyje retai patenka į postmodernios
ironijos taikiklį, o jei ir patenka, tai ra
šytojas turi būti neabejotinas intelektu
alinis autoritetas, kad drįstų pajudinti
mitus, įaugusius į tautų sąmonę (tokių
maišt aut oj ų vaidm uo lenkų lit er a
tūroje teko Witoldui Gombrowicziui,
čekų – Milanui Kunderai, rusų – Jo
sifui Brodskiui; visi jie turėjo progą
emigracijos sąlygomis pamatyti tėvy
nę iš šalies). Tačiau nekonformistinei
kūrybai neužtenka tik maišto dvasios,
kad konstatuotume jos vertę: šokiruo
jančias idėjas ar įvaizdžius turėtų grįsti
savitas rašytojo stilius, nepriekaištinga
pasakojimo technika. Lietuviški „mitai“
dar nėra sulaukę „pilnametystės“, par
tizanų aukos atminimas neįsitvirtinęs
piliečių sąmonėje. Patriotizmo ir pilieti
nės savimonės „stuburas“, neleidžiantis
pasiduoti amnezijai ir nihilizmui, dar
nesutvirtėjęs.
Mes dar daug ko nežinome ir daug ką
atrasime nuvalę dulkes ir melo purvą,
šiuos atradimus papildys ir istorijai
atidūs literatai. Tačiau būtina kai ką
patikslinti. Ne dėl žalios spalvos ir ne
dėl nykstančių dinozaurų žuvo pokario
gimnazistai ir studentai, ne dėl to, kad
patvirtintų absurdo pergalę. Ir dar:
menas, kitaip nei melas, nėra šlykštus,
o toks, kokį mes jį sukuriame.
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Geriausieji XX a. lietuvių rašytojai
Per paskutinį savo suvažiavimą Lietuvos rašytojų sąjungos nariai išrinko 10 iški
liausių XX a. lietuvių rašytojų. „Kultūros barų“ ir „Naujojo Židinio-Aidų“ redakci
jomsparūpo sužinoti ir skaitytojų vertinimus.
Abu žurnalai, taip pat Omni Laiko tinklapis šių metų pradžioje paskelbė 60 rašytojų
sąrašą, iš kurio pasiūlė savo skaitytojams atrinkti pagal jų vertinimą 10 geriausiųjų.
Skelbiame apklausos rezultatus.

„Naujojo Židinio-Aidų“ skaitytojai

„Kultūros barų“ skaitytojai

153 respondentai

180 respondentų

1.

MAIRONIS

1.

2.

Bernardas BRAZDŽIONIS

2.	Justinas MARCINKEVIČIUS

3.

Salomėja NĖRIS

3.

Salomėja NĖRIS

4.	Vincas MYKOLAITIS-PUTINAS

4.	Vincas MYKOLAITIS-PUTINAS

5.	Justinas MARCINKEVIČIUS

5.

6.	Vytautas MAČERNIS

6.	Vytautas MAČERNIS

7.	Vincas KRĖVĖ-MICKEVIČIUS

7.

8.

8.	Romualdas GRANAUSKAS

Balys SRUOGA

9.	VAIŽGANTAS

9.

Bernardas BRAZDŽIONIS
Ieva SIMONAITYTĖ
Balys SRUOGA

10.	Jonas AISTIS

10.	Vincas KRĖVĖ-MICKEVIČIUS

„Omni Laiko“ skaitytojai

Lietuvos rašytojų sąjungos nariai

65 respondentai

136 respondentai

1.

MAIRONIS

1.	Justinas MARCINKEVIČIUS

2.	Justinas MARCINKEVIČIUS

2.

3.	Vincas MYKOLAITIS-PUTINAS

3.	Vincas MYKOLAITIS-PUTINAS

4.

Salomėja NĖRIS

4.	Vincas KRĖVĖ-MICKEVIČIUS

5.

Bernardas BRAZDŽIONIS

5.

Balys SRUOGA

6.	Vincas KRĖVĖ-MICKEVIČIUS

6.

Bernardas BRAZDŽIONIS

7.

7.

MAIRONIS

8.	Antanas ŠKĖMA

8.

Sigitas GEDA

9.

9.	VAIŽGANTAS

Ieva SIMONAITYTĖ
Balys SRUOGA

10.	Romualdas GRANAUSKAS
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MAIRONIS

Salomėja NĖRIS

10.	Jonas AISTIS
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Istorija, politika ir paminklai

tegorija apjungia istorinės atminties
dabartinės raiškos formas (paminklai,
gatvių pavadinimai, muziejai), sritis
(menas, politika, mokslas, mokykla,
kultūra) ir strategijas (politinė val
džios kova, mokslinis tyrimas, meninė
kūryba, mokyklinis ir užmokyklinis
lavinimas, paveldosauga). Į šias sri
tis, formas, strategijas istorinės kul
tūros teorijoje žvelgiama kaip į tokią
praeities įprasminimo veiklą, kuria
siekiama spręsti dabar iškylančias
problemas (identiteto paieškų ir sta
bilizavimo, emancipacijos, tautinės
savigarbos). Visos jos suvokiamos kaip
vienos mentalinės galios – istorinės
sąmonės – pasireiškimo vieta.
Nikžentaitis, pranešime „Vasario
16-oji ir Lietuvos istorinė kultūra“
didžiausią dėmesį sutelkęs į Lietuvos
atmintinų dienų ir valstybinių šven
čių sąr aš ą, pab rėž ė, kad „ist or in ės
kultūros formavimas Lietuvoje gali
greitai įgauti iškreiptą vaizdą, kuris
neatitinka mūsų istorinio pažinimo
lygio [...], menkinti Lietuvos įvaizdį
šalies viduje ir už jos ribų“. Švenčių
ir minėtinų dienų sąraše atsispindinti
antiistoriška lietuviškumo samprata
lietuvių tautą apibrėžianti pagal kal
binius požymius, ir šitaip nepastebinti
LDK politinės tautos, į kurią įėjo ne
tik lietuvių, bet ir gudų etnosų atsto
vai, tad nuvertinanti tam tikrus LDK
istorijos įvykius, asmenybes, reiški
nius. Nikžentaitis Lietuvoje minėtinų

dienų sąraše atrado net vad. „dviejų
genocidų“ teoriją ir atkreipė dėmesį,
kad Liet uv a įėj o į Eur op os ist or ij ą
kaip vienintelė valstybės sunaikini
mo datą mininti šalis ir pasiūlė savų
istorijos įprasminimo variantų, pvz.,
suaktualino Gegužės 3-iosios konsti
tucijos datą.
Bumblauskas „Aktualiausios isto
rinės kultūros aktualijas“ aptarė pa
sitelkęs LDK Valdovų rūmų pavyzdį,
sutelkdamas dėmesį ne į jų atkūrimą,
o į paskirtį. Rūmai esanti ideali erdvė
istorinei kultūrai pasireikšti, juolab
kad tai numato ir 2001 m. spalio 17
d. LR Vyriausybės patvirtinta LDK
Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties
koncepcija. Dokumente išskleista is
torinės kultūros samprata įpareigoja
naujai pateikti valstybingumo isto
rijos idėją. Istorinės kultūros teorija
akcentuoja dabarties vertybiškumą, o
tradicinė istorijos samprata praeitį lai
ko savaimine vertybe. Pasak istoriko,
būtent prioritetai nulems, ar Valdovų
rūmai taps paminklu LDK valdovams
ir tradiciniu muziejumi kaip praeities
formų saugykla, ar daugiafunkciniu
istorinės kultūros centru, kur bus įgy
vendinamas dabartinės visuomenės
poreikis ne tik „vartoti“ istoriją, bet
ir dalyvauti ją „atkuriant“.
Bumblauskas ir Nikžentaitis kreipė
dėmesį į politikų vaidmenį formuojant
istorinę kultūrą, tačiau ar jų pačių pa
sisakymai, Lietuvos istorijos instituto
parengtas projektas dėl Lietuvos par
lamentarizmo istorijos aktualizavimo
Seim o rūm ų int erj er e, ar pag al iau
TV laidų ciklas „Būtovės slėpiniai“2
neliudija, kad istorikas galų gale at
randa savo vietą istorinėje kultūroje
ne tik kaip jos tyrėjas, bet ir kaip jos
kūrėjas? Juk iš tiesų šitoks naujas
žvilgsnis į istoriją suteikia galimy

1
Beje, kad tokia idėja nėra nauja, liudija
1998 m. išleista Gyvosios istorijos programa:
ist or in ė kult ūr a šiuol aik in ės sąm on ės for
mav im ui (aut. Alfredas Bumb lausk as, sud.
GinasDabašinskas, Vilnius: Kultūros paveldo
institutas, 1998), kuri siekia daugelio kultūros
sričių veiklai suteikti konceptualaus kryptin
gumo, pateikia kultūros politikos prioritetus
ir hierarchijas. Plačiau žr. Gyvosios istorijos
programą.

2
Istorikus Gudavičių ir Bumblauską visuo
menėje išpopuliarinę „Būtovės slėpiniai“ de
biutavo 1993 m. Kadangi „Būtovės slėpinių“
autoriai įsitikinę, jog istorija – tai ne muziejinis
eksponatas, o „atspirties taškas, galintis padėti
žmogui susivokti šių dienų chaose, suteikti jo
gyvenimui tam tikras prasmes“, formuluodami
laidų tematiką ir problematiką jie orientuojasi
į šiandienos istorinę sąmonę ir taip mokslinius
tyrimus integruoja į visuomenę.

Rasa Čepaitienė, Rūta Šermukšnytė

Apie kai kurias istorinės
kultūros formavimo tendencijas
Lietuvoje
Paskutiniaisiais metais įvairių istori
nių sukakčių renginiai ar jų programos
rodo sveikintinus pokyčius, kai neapsi
ribojama medalių teikimu ir jubilieji
niais vakarais, bet ir užsiimama knygų
leidyba, pastatų renovacija, muziejų
steigimu bei konferencijų organizavi
mu. 2003 m. vasario 16-osiosir kovo
11-osios progomis LR Seime buvo su
rengtos konferencijos „1253–2003-ieji:
Lietuvos istorijos ir parlamentarizmo
europietiškasis aspektas“ bei „Isto
rinės raidos įprasminimas Vilniaus
miest e“. Į konf er encij as buv o pa
kviesta politikų, istorikų, architektų,
menininkų bei kitų kultūros baruose
dirbančių ar kultūros politiką formuo
jančių žmonių.
Greta samprotavimų apie Lietuvos
ėjimą į Europos politinę sistemą, iš
pranešėjų ir diskutantų lūpų nuskam
bėjo ir siekiai paskiriems praeities
įprasminimo veiksmams, dabar Lie
tuvoje kuriamoms ir realizuojamoms
programoms suteikti kryptingumą1.
Tai paskatino plačiau aptarti praei
ties įprasminimo programų kūrime
ir turinyje įžvelgtinas teigiamas ir
neigiamas tendencijas, atidžiau pasi
žiūrėti į istorinės kultūros formavimo
problemas.
Istorikas – istorinės kultūros
tyrėjas ir/ar kūrėjas?
Apie istorinės kultūros Lietuvoje
spec if ik ą bei akt ua l ij as ir kalb ėj o
konferencijose pasisakiusieji hab. dr.
Alvydas Nikžentaitis ir prof. Alfredas
Bumblauskas. Šiuolaikiniame Vakarų
mokslo diskurse istorinės kultūros ka
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k u l t ūr a
bę istorikų bendruomenei peržengti
XIX a. sus if orm av us ias prof es in ės
kompetencijos ribas. Anot vokiečių
istorijos teoretiko ir didaktiko Jörno
Rüseno, ir teoriniai, ir empiriniai is
torinės kultūros tyrimai turėtų būti
ne savitiksliai, o vesti prie konkrečių
užduočių realizavimo3. Tad istorikui
keliama užduotis – ne tik tirti, ver
tinti istorinės sąmonės pasireiškimus
kultūroje, bet ir užsiimti jos forma
vimu, strategijų numatymu, spręsti,
kokie istoriniai turiniai turėtų būti
sureikšminami, idant taptų aktualūs
šiandien. Minėtų dviejų konferencijų
pavyzdžiai rodo, jog istorikai atkreipė
dėmesį į esamus disonansus interpre
tuojant praeitį, būtent į siūlymų praei
tį įprasminti paradigmines prielaidas,
kur ias gal im a laik yt i daug iausiai
neįsisąmonintomis ir stereotipinėmis
(tradicinis sustabarėjęs lietuviškumo
supratimas, kurio ištakos siekia XIX
a. ir pan.) bei paminėjo potencialius
ist or ij os akt ua l iz av im o sunk um us.
Jų „užč iuop im o“ ir suv ald ym o pro
blema yra labai rimta, nors istorinės
kultūros srityje dirbantys specialistai
bei plačioji visuomenė ne iki galo ją
įsisąmonina. Būtina paminėti, kad
per istorinės kultūros kategoriją foku
suotas žvilgsnis į istoriją visuomenės
gyvenime, savita istorikų „ekspansija“
į kitų mokslų sritis ar disciplinas Va
karuose atsirado neatsitiktinai. Dirvą
parengė istorinės sąmonės tyrimai,
kuriais užsiėmė ir užsiima šiuolaikinė
istorijos didaktika4.
Lietuvoje pastebimas istorikų su
aktyvėjimas nereiškia, kad jie siekia
uzurpuoti visą istorinės kultūros kū
rimo darbą, – tai tiesiog suteikia jam
daugiau konceptualaus kryptingumo,
pagrįstumo ir sąmoningumo. Tačiau
ar tokios pretenzijos bus adekvačiai
sutiktos galią turinčiųjų, kurie įpratę
naudotis istorikais savo politiniams

Rüsenas istorinėje kultūroje įžvel
gia politinę, estetinę, kognityvią di
mensijas, kurių tarpusavio santykiai
įtempti, ir atkreipia dėmesį, jog vienai
kuriai nors dimensijai vyraujant, is
tor in ė kult ūr a tamp a vienp us išk a.
Estetinio matmens dominavimas veda
prie istorinės atminties estetizavimo,
kogn it yv ių įprasm in im o strat eg ij ų
vyr av im as – prie pač ios ist or in ės
kult ūr os ideo l og iz av im o, pol it in ės
dimensijos viešpatavimas – prie is
torinės atm int ies polit izavim o (pa
vyzdžiui, istorijos kaip propagandos
priemonės)5.
Pav oj ų „perl enkt i lazd ą“ gal im a
įžvelgti konferencijų metu politikų,
arc hit ekt ų, dail in ink ų ir kit ų spe
cialistų pateiktose įvairiose istorijos
įprasminimo Vilniaus mieste idėjose.
Jų pranešimai parodė, jog praeities
akt ua l iz ac ij a sost in ėj e suv ed am a
daugiausia į politinę dimensiją; pa
grind in is atm int ies raišk os form ų
atrankos kriterijus – valstybingumo
trad ic ij a. Konf er enc ij os e buv o pa
teikt a įvair ių prae it ies įamž in im o
pavidalų: parlamentarizmo istorijos
atskleidimas Seimo rūmų interjere,
Liet uv os kult ūr os cent ras (Taut os
namai), Lietuvos Nacionalinė dailės
galerija, Jaunimo rekreacinis parkas
ir t. t., tačiau greta to itin pabrėžtas
poreikis statyti paminklus. „Vilniuje
iki šiol nėra paminklo Žalgirio mūšiui
(Vytauto ir Jogailos), nėra paminklo
V. Kudirkai ir J. Basanavičiui, L. Sa
piegai, M. K. Čiurlioniui, Maironiui
ir V. Mykolaičiui-Putinui ir t. t. Nėra

ir amžinosios ugnies, ir nežinomo ka
reivio kapo, ir įamžintų svarbiausių
istorinių datų“, – vasario 16-ąją teigė
istorikas ir politikas Vytenis Povilas
Andriukaitis. Perskaičius tokias min
tis, kuriose galima įžvelgti aidint dar
1995 m. Romo Batūros propaguotas
Vilniaus pertvarkymo idėjas 6, kyla
ne vienas klausimas. Kodėl taip pa
brėžiami būtent paminklai – viešieji
monumentai, o ne kitos istorinės at
minties raiškos formos, gatvių pava
dinimai, paminklinės lentos, muziejai,
arc hyv ai, kap av iet ės? Ar ne dėl to,
kad šie „atminties pramonės“7 „pro
duktai“ palankūs reikštis politiniams
int er es ams, nes sav o viz ua l in iais
pranešimais neišvengiamai perteikia
tam tikras vertybes? Šie paminklai
ypač ankstesniais laikais buvo ski
riami pilietiniam ugdymui ir drauge
politinio elito sluoksniuose palaikomų
idėj ų pop ul iar in im ui vis uom en ėj e.
Savaime suprantama, kad kiekvienai
valdžios formai reikia pritarimo, ir
būtent šiuo požiūriu didelę reikšmę
įgyja istorinė atmintis, kuri greta kitų
funkcijų atlieka politinės legitimacijos
paskirtį – tradicija paliudija valdžios
teisėtumą. Nacionalinė istorija neretai
virsta politiniu resursu, naudojamu
ne tik tautiniams identitetams kon
struoti, bet ir valdžios bei privilegijų
formoms pateisinti ir įtvirtinti. Todėl
nėra atsitiktinumas tai, kad politinė
vald žia sąm on ing ai puos el ėj a tam
tikr ą trad ic ij ą, pris ist at o „ist or ij ą
išn eš ioj anč iuos e“ simb ol iuos e (ges
chichtsträchtigen Symbolen) 8.
Minėti Andriukaičio siūlymai kelia
ir kitų abejonių: ar būtina tą pačią idė
ją dubliuoti skirtingomis formomis? Be
to, ar privalu sostinėje įamžinti su ja
mažai ką bendra turinčias personali
jas, kurioms skirtų paminklų ar kitų
įamžinimo formų Lietuvoje jau esama?
Andriukaitis primena, kad Vilniuje iki

3
 Rüsen, J., Historische Orientierung. Über
die Arbeit des Geschichtsbewusstseins, sich in
der Zeit zurechtzufinden, Köln–Weimar–Wien:
Böhlau, 1994, S. 235–245.
4
Ibid., S. 212–213.
5
Ibid., S. 219–229.
6
Batūra, R., „Sostinės istorijos paminklų vizi

ja“, in: Dienovidis, 1995, Nr. 3, p. 12–13.
7
Memory industry terminą, matyt, ne be
ironijos nukaltą pagal analogišką „paveldo pra
monės“ sąvoką, vartoja Kerwinas Lee Kleinas.
Anot jo, šiuo metu Vakarų istoriografija jau
svarsto paveldo ir istorinės atminties proble
mų sąsajas dekolonizacijos, postkomunistinių

visuomenių transformacijų (dėmesys eks-Jugos
lavijai), integracinių ir dezintegracinių procesų,
regionalizmo, lokalumo, poindustrinės eros
kontekstuose; žr. Klein, K. L., „On the Emer
gence of Memory in Historical Discourse“, in:
Representations, 2000, Nr. 69, p. 127.
8
 Rüsen, J., op. cit., S. 223.

270

tikslams pasiekti? Ar Lietuvos isto
rik ams įman om a tapt i vis uom en ės
lūkesčių ir poreikių ekspertais ir įgy
vendintojais?
Politinė istorinės kultūros di
mensija
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šiol nėra paminklo Žalgirio mūšiui, bet
mas šalių suverenitetas ir kultūrinis
ar Vilnius buvo tiesiogiai su juo susi
ident it et as, bet strop iai saug om as
jęs?9 Nesą paminklo Vincui Kudirkai,
ir prit aik om as šiuol aik in iams po
bet yra paminklas miestelyje, pava
reikiams kultūros paveldas. Ir mes
dintame šio kultūros veikėjo vardu
tur im e taip dar yt i, kad neb ūtum e
(o kiek dar mūsų kultūrininkų buvo
panašūs į bajorus, pametusius savo
taip įamžinti?). Jonas Basanavičius
kilmės dokumentus“. Tačiau jo pa
palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse,
ties Vilniaus miesto įamžinimo vizija
ir šiuo atveju paminklas sutampa su
liudija veikiau priešingą tikslą – ne
antkapiu, Druskininkuose ir Kaune
saug oti ir šiuolaikinėms reikmėms
Čiurlioniui ir Maironiui atminti skirti
pritaikyti bei naudoti autentiškas kul
memorialiniai muziejai ir paminklai,
tūros vertybes, o kurti naujas. Galbūt
o Mykolaičio-Putino memorialinis bu
šiuo atveju nevertėtų užsipulti vien
tas-muziejus įsikūręs pačiame Vilniu
šio politiko. Susidaro įspūdis, kad tai
je. Nežinomo kareivio kapas bei kiti
gaji mūsų kultūros tendencija. Pana
klasikiniai nacionalizmo atributai dėl
šios nuostatos reiškėsi ir tarpukario
Lietuvos istorijos raidos aplinkybių
Lietuvos visuomenėje. Ryškiausias
yra atsidūrę Laikinojoje sostinėje, ir
pav yzd ys – pol it in io elit o suk onst
juos dubliuoti irgi atrodytų netiks
ruotas Vytauto Didžiojo kultas, kurį
linga. Atsižvelgiant į tai, vėl aktuali
prof. Vosylius Sezemanas apibūdino
tampa dar 1998 m. „Gyvosios istorijos
taip: „daug kalb am a apie Vyt aut ą,
programoje“ išsakyta mintis dėl
„gausybės paminklų idėjų, pa
teikiamų pagal vienos ar kitos
grupės žmonių istorinės atmin
ties prov erž ius, neį sig il in ant
į sisteminę Lietuvos istorijos
įvykių ir asmenybių reikšmę“10.
Šioje programoje pasiūlyti ga
na griežti atr ank os princip ai
vieš ųj ų mon um ent ų Viln iuj e
statybai pagal tūkstantmečio,
ats kir ų epoc hų, miest o per
spektyvas. Itin rimtų abejonių
kelia Andriukaičio idėja dėl Šv.
Jokūbo ligoninės kaip naciona
linės taikomojo meno galerijos
– juk senųjų paveldo objektų,
šimtm eč iais išs aug oj us ių sa
vąj ą pas kirt į, tur im e ne tiek
jau daug.
Tam tikrą nuostabą kelia po
litiko optimizmas visiems šiems
projektams tikėtis finansinės
paramos iš Europos, kuri pati
„pers is ot in us i“ klas ik in ėm is
nacionalizmo raiškos formomis.
Beje, pats Andriukaitis teisin
Marktkirche portalas. Skulpt. Gerhard Marcks. 1957.
gai pažymėjo, kad ES „gerbia

bet beveik visiškai nesirūpinama tin
kama ano laikotarpio architektūros
paminklų apsauga. Beveik visi, jau ir
šiaip negausūs gotinės architektūros
paminklai, kurie dar buvo pirmaisiais
nepriklausomybės metais Lietuvoje,
yra per pask ut in ius 20 met ų dau
giau ar mažiau apgadinti nevykusių
rem ont ų, arb a ties iog nug riaut i“ 11.
Atsižvelgiant į tai, kad paveldo ap
saugos finansavimas šiandien, kaip ir
tarpukariu, yra itin menkas, galima
klausti, ar istorija nesikartoja?

2), Paris, 1984.
10
Gyvosios istorijos programa, p. 35–36.
11
Sezemanas, V., „Valstybė ir praeities kul
tūros ir grožio apsauga“, in: Naujoji Romuva,
1938, Nr. 22–24, p. 512.
12
Musil, R., Memoires presposthumes, Pa

ris: Seuil, 1965.
13
Debray, R., „Trace, forme ou message?“,
in: La confusion des monuments. Les Cahiers
de médiologie, Nr. 7, Paris: Gallimard, 1999,
p. 43.

Hanoveris

9
 Pranc ūz ų Ann al es ist or ik ų grup ė, 8–9
dešimtmečiais parengusi 7 tomų straipsnių
rinkinį „Atminties vietos“, atkreipė dėmesį,
kad „atminties vietos“ neretai yra susijusios su
lokaliais praeities pėdsakais dabarties landšaf
te; žr. Les lieux de memoire, vol. II (La Nation
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Ar dar reikia paminklų?
Konferencijose akcentuotas viešųjų
monumentų statybos poreikis ir po to
kilusi nevienareikšmė visuomenės,
ypač žiniasklaidos, reakcija skatina is
torikus atidžiau pažvelgti į šios istori
nės atminties įamžinimo formos
vietą šiuolaikinėje visuomenėje.
„Atsakymą į klausimą dėl naujo
paminklo reikalingumo lemia
ne įvyk io ar asm en yb ės nuo
pelnai praeičiai, bet jo svarba
dab arč iai ir ate ič iai“, – teigė
Nikžentaitis. Robertas Musilis
viename tekste juokaudamas
pat eik ė rec ept ą, kaip gal im a
užsitikrinti didžiųjų istorinių
veikėjų, vietų ar datų kolektyvi
nę užmarštį – tereikia pastatyti
jiems paminklą. Pasak jo, šių
statulų ir pastatų gausa išvirsta
į savo pačios priešingybę – su
kurtos, idant būtų matomos, jos
tampa neregimos12.
Pav eld os aug os spec ial ist ai
išskiria keletą pagrindinių pa
minklų nepopuliarumo priežas
čių, nors pažymi, kad kol kas
per anksti pranašauti galutinę
jų mirtį – juk monumentas pri
klauso „ilgajam istorinio laiko
lygmeniui“, todėl dabartinė jo
padėtis galbūt tėra mutacija13.
Pirmoji tradicinio monumen
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to nunykimo šiuolaikinėje visuomenė
je priežastis – valstybės, kaip piliečių
auklėtojos, vaidmens susilpnėjimas.
Valst yb ė neb es ij auč ia tur int i teis ę
formuoti ir skleisti vertybes ar pa
vyzd žius – „vis uot in iai dem okr at i
zac ij os proc es ai smark iai apr ib oj o
jos gal ias ir ji priv erst a slėpt is už
vieš os ios nuom on ės nug ar os“ 14. Be
to, paminklai turi atspindėti istori
nius nac ij os nuop eln us, yra skirt i
iliustruoti didžiuosius kolektyvinius
pasakojimus, kurie dabar praranda
savo rišlumą ir įtikinamumą. Antra,
paminklai priklauso „ilgajam istori
nio laik o lygm en iui“, jie suk urt i iš

pat var ios ir ilg aa mž ės med žiag os,
tuo tarpu šiandienė fast food kultūra
deklaruoja laikinumą. Trečia, būdami
skirti ryšiams tarp kartų užmegzti ir
kol ekt yv in ei tap at yb ei sus tipr int i,

paminklai šiandien susiduria su nau
jais iššūkiais pasaulyje, kurį valdo
karalius Individas ir karalienė Eko
nomika – šie viešpačiai atmeta grupi
nes vertybes ir viską matuoja greitu
peln u (juk pam ink lo suk ūr im as ir
pastatymas daug kaštuoja ir neteikia
pinigais pamatuojamos naudos). Ket
virta, mes gyvename postmodernioje
– nuoplaišų, fragmentų „brikoliažo“
– epochoje, o bet koks, tegu ir pats
pasaulietiškiausias, paminklas turi
sakralinio turinio. Šiame kontekste
pam ink las-pran ešimas 15, reik al au
jantis laikytis pagarbios distancijos
ir išgyventi tam tikrus jausmus (pa
sid id žiav im ą, liūd es į ir pan.), yra
dekonstruojamas, netenka prasmės,
todėl lieka simboliu, kurį reikia dešif
ruoti16. Iškilmingumui ir pompastikai
priešpriešinamas paprastumas ir be
tarpiškumas. Penkta, mėgiamiausiu
tradicinio paminklo-pranešimo perso
nažu buvo „didžiosios asmenybės“17,
kurių tikslas – propaguoti tikėjimo
ir „tikrąsias vertybes“. Didvyrių ko
lekt yv in is prip až in im as įman om as
tik palaikomų vertybių dėka, kurios
irgi nebėra universalios – stebimas
vertybių politeizmas. Plečiasi politinių
pažiūrų spektras, pabrėžiantis asme
ninį politinį angažavimąsi, perimantį
grup in ę mit ol og ij ą su „lok al in iais
herojais“ (pavyzdžiui, Steponas Kai
rys imponuoja socialdemokratams ir
pan.). Viešajame gyvenime vis labiau
pastebimas politikos, praeityje turė
jusios stiprų galios autoriteto krūvį,
ir etikos išsiskyrimas („Būtovės slėpi
niai“ šlovinguosius kunigaikščius pa
verčia „Viduramžių reketininkais“).
Tod ėl trad ic in ius didv yr ius, kaip
elgs en os pav yzdžius, keič ia kin o,

pramogų verslo ir sporto žvaigždės.
Likę be ceremonijų ir ritualų, pamin
klai tampa nebeaktualūs.
Galiausiai specifinis pokomunisti
nėse visuomenėse stebimas polinkis
atmesti paminklus slypi komplikuo
tam e ir skausm ing am e sant yk yj e
su totalitarinės monumentalistikos
palikimu. Nepamirškime, kad būtent
monumentalistika ilgiausiai išlaikė
totalitarinio meno princip us ir yra
laikoma klasikine tokių režimų ap
raiška. Par ad oks al u, kad nes en iai
nuv ert us nek enč iam os sant vark os
simbolius, politikai siūlo statyti nau
jus. Galbūt poreikis išlaikyti naciona
linę valstybę kintančiame pasaulyje,
ypač atsižvelgiant į eurointegracinius
ir glob al iz ac ij os proc es us, skat in a
„gynybinio nacionalizmo“ apraiškas,
verč ia grįžt i prie klas ik in ių, laik o
išbandyt ų praeit ies įamž inimo for
mų? Viešieji paminklai, kaip vienas
tipiškų nacionalizmo ideologijos vi
zualinių atributų, gausiai statyti tar
pukario Lietuvoje ir ne tik Vytautui.
„Šiandien Lietuvoje labai maža bėra
miestų, miestelių, kurių aikštėse ne
būtų paminklo“, – konstatavo Paulius
Galaunė, pasipiktinęs tokia nekon
troliuojama ir ne itin aukšto meninio
lygio „paminklomanija“18. Tačiau šis
vajus veikiai ėmė kelti problemų, nes
nepaisant paminklų masiškumo, jie
buvo greitai užmirštami ir paliekami
klimato kaprizams. „Įsivaizduokim
sau, kad pas mus plint a tur izm as,
mūsų miestelius lanko svetimšaliai;
visi žino, kad karas senokai praūžė,
o pas mus, Lietuvoje, paminklai be
rankų, be herbų, be kitų savo dalių
ir atributų“19.
Pažymėtina, kad šiais laikais (ypač

Ibid., p. 39.
 Anot Régis Debray, paminklas-pranešimas
(antkapis, obeliskas, kripta, monumentas ir
pan.) nurodo realų ar mitinį praeities įvykį. Jis
labiau negu kiti paminklų tipai yra pažeidžia
mas dėl keršto, vandalizmo ar nugriovimo,
dažnai stovi ant pjedestalo ir yra aptvertas.
Paminklui-pranešimui nebūdinga nei meninė
(serijinės gamybos antkapiai), nei senoviškumo
vertės. Jis atlieka tik simbolinę paskirtį – pri

minti, perspėti, sąlygoti ceremoniją, įkvėpti
jaunąją kartą. Be šio paminklų tipo Debray
skiria dar paminklą-formą (t. y. tradicinį „is
torijos“ paminklą) ir paminklą-pėdsaką (be
etinės ar estetinės motyvacijos mus pasiekusią
praeities liekaną); žr. ibid., p. 31.
16
Ibid., p. 41.
17
 Anot Musilio, labiausiai stebina tai, kad
paminklai iš esmės statomi didiesiems istorijos
veikėjams. „Ar tai nebus apgalvota kiaulystė?

Kadangi negalima jiems daugiau pakenkti, tai
belieka pririšus memorialinį akmenį po kaklu
įmesti juos į užmaršties vandenyną“; cit. pagal:
Guillaume, M., „Du stereotype comme art“,
in: La confusion des monuments. Les Cahiers
de mediologie, Nr. 7, Paris: Gallimard, 1999,
p. 222.
18
 Galaunė, P., „Tvarkytinas paminklų reika
las“, in: Lietuvos aidas, 1932, Nr. 73, p. 5.
19
Ibid.

Marktkirche portalo fragmentas. Skulpt.
Gerhard Marcks. 1957. Hanoveris
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Vakarų visuomenėse) labiau linksta
ma ne formuoti kolektyvinį identitetą
naujai pastatytų paminklų teikiamais
pranešimais, bet stiprinti bendruo
menės tapatybę per jos disponuojamą
paveldą. Tam ypač pasitarnauja įvai
rios aktyvaus naudojimosi paveldu
formos, pasiekusios ir Lietuvą. Kaip
bene ryškiausias šiuolaikiškos pavel
donaudos pavyzdys ir drauge valsty
bingumo įprasminimo forma Lietuvo
je paminėtinas Kernavės muziejaus
organizuojamas festivalis – „Gyvosios
archeologijos dienos“, rengiamas Min
daugo karūnavimo proga. Šios datos
įprasminimas yra akivaizdus istorijos
„darymo“ ir keleriopos rekonstruk
cij os pav yzd ys – atk ur iam a ne tik
iki/ist orinių laik ų kasd ienyb ė, bet,
kaip žinia, pati istorinė diena buvo
rekonstruota prof. Gudavičiaus. Tad
jeigu tarpukario Lietuvos visuomenė
je dėl susiklosčiusių sociopolitinių ap
linkybių ypač sureikšminta Vytauto
Didžiojo figūra, tai nūnai karaliaus
Mindaugo asmuo naujai įprasmintas
ne tik kaip valstybės įkūrėjas, bet ir
Liet uv os pol it ik os eur opin ės kryp
ties pradininkas. Reikšminga ne tik
tai, kad per „Gyvosios archeologijos
dienas“ realizuojamos eksperimen
tinės archeologijos idėjos: remiantis
išlikusių artefaktų kūrimo technolo
gijomis, mėginama atgaivinti senuo
sius amatus ir taip šiandienos žmogų
priartinti prie archeologijos, istorijos,
antr op ol og ij os žin ių. Svarb iaus ia,
mūs ų man ym u, kad šis rengin ys
vaizdiniams ir mintims apie ikimin
dauginius ar Mindaugo laikus geba
sut eikt i tok ias dim ens ij as, kurios
negali būti atrandamos per negyvas
paminklų formas.
Grįžtant prie konferencijų, norisi
konstatuoti, kad šie renginiai atsklei
džia skirtingų visuomenės požiūrių į
praeities įprasminimo pobūdį trintį.
Vienoje pusėje – specialistai, pabrė
žiantys reikšmingų praeities įvykių
ir asmenybių įamžinimą tradicinė
mis priemonėmis (t. p. ir paminklu),
kitoj e – ist or ik ai, bes is teng iant ys
tapt i akt yv iais ist or in ės kult ūr os
form uot oj ais ir bes iek ią šį proc es ą
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pirmiausia pradėti nuo istorinės są
monės pažinimo. Tačiau atsižvelgiant
į politikų įprotį patiems spręsti pra
eities įprasminimo problemas, kyla
abejonė, ar dar kartą nepasitvirtins
Nikž ent aičio išs ak yt a mint is, kad
prie ist or in ės kult ūr os ats ir ad im o
ben e maž iaus iai pris id ed a pat ys
istorikai, o pagrindiniai kūrėjai yra

visų pirma politikai? Vis dėlto poli
tik ų kviet im ai disk ut uot i nut eik ia
opt im ist išk ai. Tad skirt ing i konf e
rencijų dalyvių požiūriai atidengia
ir gilesnį, daliai visuomenės aktualų
nerimą dėl istorinės patirties sąly
got o mūs ų tap at yb ės išs aug oj im o
eur oint egr ac in ių ir glob al iz ac ij os
procesų kontekste.


Netoli pietuose, prie Vyslos
Lenkų publicistikos apžvalga
Vytautas Dekšnys

Liet uv os spaud os skait yt oj as mat o
eurointegraciją, masinės kultūros ant
plūdį, naujus ekonominius projektus,
politikų ir valdininkų korupciją, vaka
rietiškas statybas ir lūšnynų neviltį,
girdi gąsdinimus, kad kažkas išpirks
mūsų žemę ar ištvirkins mūsų vaikus,
pavydi kaimynui, augina vaikus ar
anūkus, slaugo ligonius, laidoja miru
sius, be to, kartais patiria malonumą
skaitydamas knygą ar sėdėdamas prie
upės. Lenkas mato ir girdi beveik tą
patį. Kita vertus, Lenkija turi savitas
žurnalistikos, literatūros ir humani
tarinių mokslų tradicijas.
Turbūt neverta pulti į dienraščių
aktualijų masę. Tačiau kiekvieną sa
vaitę lenkų spaudoje rastume daugiau
publ ic ist ik os, neg u vien as žmog us
paj ėgt ų pers kait yt i. Pab and žiau iš
šios gausybės subjektyviai išrinkti tai,
kas man krito į akį ir kuo trumpiau
pateikti lietuviškai.
VYTAUTAS DEKŠNYS (g. 1972 m.) – VU 
filosofijos magistras (1996), 2001 m.
baigė doktorantūros studijas Socialinių
mokslų mokykloje prie Lenkijos mokslų
akademijos Filosofijos ir sociologijos
instituto.

Bal and į lenk ų publ ic ist ik oj e dėl
suprantamų priežasčių vyravo trys
temos – Velykos ir Didžioji Savaitė,
kar as Irak e ir int egr ac ij a į ES. Be
abejo, lenkų visuomenė ir spauda gy
veno įprastą gyvenimą, tad pakako
ir kitų temų. Pasirodė naujų knygų,
komp oz it or iai ginč ij os i, kas nut ik o
muzikai XX a., vis dar netyla ironiškos
publicistų užuominos į nesenas korup
cijos aferas, o istorikai ir sociologai
pavydėtinai išradingai narstė socia
lizmo laikų istorijos patirtį. Solidus
žurnalas Res Publica Nowa praktiškai
visas skirtas civilizacijų susidūrimui,
„Azijos vertybėms“, konfucianizmui
ir isl am ui. Tač iau pirm iaus ia apie
tai, ką lenk ai tur ėj o pas ak yt i apie
„didžiąsias“ temas.
Irako karas išskyrė Rytų ir Vakarų
Europos intelektualų pozicijas. Bene
žymiaus i Ryt ų Eur op os dis id ent ai
Vaclavas Havelas, Adamas Michni
kas ir Gyorgy Konradas vienaip ar
kitaip parėmė ginkluotą Irako režimo
nuvertimą, ir tokia pozicija sukėlė su
maištį tarp jų senų draugų – kairiųjų
Vak ar ų Eur op os int el ekt ua l ų. Šio
nustebimo kupini italų filosofo Paolo
d’Arc ais atv ir as laiškas Michn ik ui
ir kair iųj ų rad ik al ų vet er an o Da
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nielio Kohn-Bendito interviu Gazeta
Wyborcza. Apskritai, šio dienraščio
spausd in am i Vak ar ų int el ekt ua l ų
atsiliepimai (minėtinas dar interviu
su britų politologu Timothy Gartonu
Ashu ir garsaus amerikiečių žurna
list o Norm an o Mail er io straipsn is)
daugiausia kritiški, atkreipia dėmesį
į neišnaudotas diplomatinio spaudimo
ar spec ial iųj ų tarn yb ų org an iz uo
to perversmo galimybes, kritikuoja
sumanymą įvesti demokratiją jėga,
JAV neryžtingumą kitų su žmogaus
teisėmis nesiskaitančių režimų aki
vaizdoje, pasyvumą tada, kai Irako
režimas sus id or oj o su kurd ų suk i
lėliais. Patys lenkų apžvalgininkai,
priešingai, linkę pabrėžti karo veiks
mų neišvengiamybę, aštriausia kri
tika tenka Prancūzijos ir Vokietijos
pozicijai, nors ironijos sąjungininkų
atžvilg iu taip pat pak anka. Ypač
kliūva kolegoms karo žurnalistams.
Leidinyje Pressa Piotras Zdanowiczius
rašo: „Gyvų transliacijų mados padari
nys – informacijos paviršutiniškumas.
Montuotos medžiagos, leidžiančios įsi
gilinti į temą ir pažvelgti iš distancijos,
sunkiai pakliūdavo į eterį. Maža to,
patys korespondentai kadre tapdavo
pagrindiniais įvykių dalyviais. Kai
kurie iš tiesų puikiai įsijautė į Ter
min at or iaus vaidm en į, elg ės i tars i
dalyvautų dideliame žaidime ir darė
reportažus it apie fejerverkų šou, o ne
apie karą, rodė sensacijas, aukodami
karo realybę.
Blogiausia, kad žurnalistai perėmė
net armijos kalbą („pentažargoną“):
reportažai buvo pilni tipiškų karinių
eufemizmų. Kalba tapo manipuliaci
jos forma (NBC korespondentui buvo
priekaištaujama, kad civilių aukas jis
reportaže pavadino „šalutiniais nuos
toliais“). Žurnalistiniam objektyvumui
prieštarauja ir naujas įprotis vartoti
žodį „mes“, kalbant apie amerikiečių
kar iuom en ę, ir „priešas“, kalb ant
apie irakiečius. Kyla pernelyg įkyrus
džiaugsmingo sirgimo už „mūsų vyrukus“
įspūdis“ (cit. iš Tygodnik Powszechny).
Irako karui skirtas ir ironiškas Lie
tuvoje neblogai žinomo rašytojo Jerzio
Pilcho balsas žurnale Polityka: „Vokie
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čiai neina į karą, nes neturi būtiniau
sios šiam karui priemonės – kalbos.
Neįmanoma kariauti, jei negali laisvai
kalbėti apie karą ir jo aprašinėti. Šiame
pasaulyje niekas apskritai neįmanoma
be tinkamos ir tikslios kalbos, gal tik
Seimo komisijos tyrimas“. Vokiečiai
šiame kare suparalyž iuoti – pač ios
paprasčiausios sąvokos, kaip „vokie
čių divizijos“ „vokiečių bombonešiai“
„vokiečių naikintuvai“, įpainiotos į net
nedviprasmiškas asociacijas.
Prancūzai apskritai jau seniai do
misi tik savimi pačiais, tad ne veltui
jų verdanti savose sultyse kultūra ir
dvesianti literatūra pagimdė dekonst
ruktyvizmą, taip Pilchas atsiliepia
apie Prancūzijos vaidmenį konflikte.
Tarp gausių Didžiajai Savaitei ir
Velykoms skirtų pamokslų, esė ir me
ditacijų kun. Janas Kracikas (Gazeta
Wyborcza) svarsto, kodėl įprastinėje
katalikų tradicijoje vyrauja Didysis
Penktadienis – Graudūs Verksmai,
kryžiaus keliai, rekolekcijos – o apie
Prisikėlimo džiaugsmą taip mažai turi
ma ką pasakyti. Šiandienos Bažnyčios
doktrinoje ir liturgijoje stengiamasi
kuo labiau sieti Kančią ir Prisikėlimą,
bet eilinėse parapijose tai dar labai
sunkiai skinasi kelią: „Jei nenorime
paversti kryžiaus vien simboliu, kuris
keliamas ant kankinių sienos, o ne į
žmogaus širdį, jei nenorime, kad toje
širdyje kryžius užsklęstų Dievo ir kitų
žmonių reikalus jauduliuose, gestuo
se ar neveiklioje atjautoje, ant jo turi
kristi šviesa, kuri sužibo Velykų naktį.
Bet ši šviesa turi nušviesti kelią kla
jojantiems, o ne būti rožinė lempelė,
po kuria kvėpinamos pasaulio žaizdos,
užuot jas perrišinėjus“.
Gazeta Wyborcza spausdinami naujos
poeto Jaroslawo Mareko Rymkiewic
ziaus knygos apie Bibliją fragmentai,
skirti Lozoriaus prikėlimo paslapčiai:
„Ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos
ir kojos dar buvo suvystytos aprišalais,
o veidas apvyniotas drobule“ (Jn 11,
44) – numirėlis gyvas, tačiau jo veido
nematome, ir ši drobulė ant veido yra
lyg įspėjimas, kad niekad nesužinosi
me, kokiu pavidalu ir kada prikeltas jo
kūnas. Toliau randame: „Ten buvo jam

iškeltos vaišės. Morta tarnavo, o Lo
zorius kartu su svečiais vaišinosi prie
stalo“ (Jn 12, 2). Vėl nematome jo veido:
galbūt vėl yra apvyniotas drobule? Ar
tai pūvantis mirusio žmogaus veidas,
ar stebuklingai atjaunintas veidas, ar
nematomas mistinis veidas? Ar Lozo
rius įmestas į šį laiką ir egzistuoja tik
sėdėdamas už stalo, ar vienu metu sėdi
už stalo, guli kape ir dar nepaguldytas
į kapą? Atsakymo nėra.
Yra krikščioniška legenda apie Lozo
rių – pirmąjį Marselio vyskupą. Tačiau
Jono Evangelijoje rašoma: „Aukštieji
kunigai dabar nusprendė nužudyti
ir Lozorių, nes daugybė žydų per jį
atsitraukė nuo jų ir įtikėjo Jėzų“ (12,
10–11). Tad Lozorius veikiausiai buvo
užmėtytas akmenimis arba nukryžiuo
tas. „Jo seserys Morta ir Marija vėl
vysto jo rankas ir kojas tais pačiais
apraišalais ir vėl paguldo (veidas vėl
apvyniotas drobule) į tą patį kapą.
Ten tamsu, anga vėl užrista tuo pačiu
akmeniu, kuris buvo nustumtas prieš
keletą ar keliolika dienų. Lozoriaus
kūnas pradeda gesti antrą kartą.“
Gazeta Wyborcza nuolat spausdina
istorikų straipsnius ir interviu apie
socializmo laikų Lenkijos visuomenę
ir jos kasdienybę. Jerzio Kochanowskio
interviu kalbama apie juodąją rinką
to meto žmonių gyvenime. Visuotinio
deficito metais kasdienis eilinio žmo
gaus gyvenimas praktiškai nebuvo
įmanomas, neturint reikalų su mėsos,
benzino ar kojinių ir marškinių speku
liantais. Į visus planinės ekonomikos
ir socialistinės teisės kaprizus juodoji
rinka reaguodavo žaibiškai ir tuojau
pat atkurdavo trūkstamų prekių pa
siūlą. Valdžia ir ekonominis pogrindis
buvo mirtini priešai iš prigimties, tai
abipusiais interesais susiję partneriai,
tai toje pačioje realybėje veikiantys
konkurentai. Kochanowskio teigimu,
ekss pek ul iant ų vaidm ens kur ian
tis kap it al izm ui pok om unist in ėj e
Lenkijoje būta daug svarbesnio, nei
privatizacijoje dalyvavusios komunis
tinės nomenklatūros – juo labiau kad,
žlungant komunizmui, dalis tos pačios
nomenklatūros seniai buvo nemažai
investavusių į juodąją rinką.
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1968 m., lenkų komercinio turizmo
įkarštyje, milicija didžiuodamasi de
monstravo konfiskuotą spekulianto
užrašų knygutę su įrašais: „Bukarešte
Dupudi Lazarete ligoninėje parduoti
lietpalčius ir šukas. Dalį lėjų iškeisti
į cigarečių blokus, kad laive turėtume
kavai. Likusias lėjas vežtis į Beirutą,
ten duoda po 5 dolerius už 100 lėjų.
Beirute konfiskuojamos cigaretės, ne
keisti nei gatvėje, nei uoste. Prisipirkti
maudymosi kostiumų po 1,5 dolerio.
Graikų valiuta yra drachma. 1 drach
ma lygi 3 zlotams. Korinte už pakelį
cigarečių pakelis razinų. Fotojuostas
„Agfa“ parduoti po 12 drachmų“.
Karo metais vienas populiariausių
būdų saugoti iš spekuliacijos gautas
paj am as buv o lengv ai pas lep iam i,
transportuojami, o, esant reikalui, ir
praryjami smulkūs briliantai. Istori
ko tėvas buvo matęs, kaip juodosios
rinkos „ryklys“ mokėjo chirurgui už
vaiko operaciją: „Spekuliantas pylė
iš butelio plačiu kakleliu į gydytojo
saują briliantus. Po kurio laiko nustojo
pilti ir pasižiūrėjo gydytojui į akis. Šis
linktelėjo galva: užteks; ir ėmė ruoštis
operacijai“.`
Nemažai publikacijų skirta ES plėt
rai. Anna Wollf-Powęska (Tygodnik
Powszechny) net pradeda nuo Gintaras
Beresnevičiaus citatos: „Kas mus ten
mylės“ ir aptarinėja Rytų europiečių
išskirtinumo komp leksą. Verta dė
mesio rašytojo Jaceko Bochenskio esė
(Gazeta Wyborcza). Kažkieno sugal
votą Lenkijos dabartinės integracijos
palyginimą su Lenkijos krikštu Mieško
I laikais autorius atmeta ir verčiau
imasi Lietuvos iki unijų pavyzdžio –
jau susidūrusios su krikščionybe ir
raštinga stačiatikių kultūra. O kas, jei
dar Mieško laikais būtų organizuotas
referendumas? „Būtų triuškinančiai
pralaimėtas, ir būtume likę pagonys.
Mokėti dešimtinę popiežiams ir negau
ti jokių tiesioginių išmokų laisviesiems
valstiečiams? Atsisakyti Piastųsuve
renumo? Būti svetimųjų pakalikais?
Gal dar račius restruktūrizuoti ir suž
lugdyti? Nesulauksit, gausiai Romos
ir čekų apmokami išdavikai!“
Blogiausia, anot Bochenskio, kad
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apie integraciją kalba daugiausia po
litikai, kuriuos eterio laiko stoka būti
nai verčia išnaudoti brangias minutes
dar ir priešininkams pabadyti. Ką gali
šioje situacijoje daryti žurnalistas? Jis
turi laikrodį, privalo pademonstruoti
savo sugebėjimus, be to, yra paruošęs
chao t išk ų, pikt ų klausim ų rink in į,
kurį turi perskaityti iki galo. Jis yra
prof es ion al as, tad jam mok am a už
šiuolaikišką agresyvią žurnalistiką,
ir jis neturi praleisti progos parodyti
politikus kvailiai. „Kiekvieną pasisa
kymą, pavojingai artėjantį prie kokų
nors poz it yv ių išv ad ų, žurn al ist as
turi nutraukti dalykišku klausimu.
Niekam nevalia leisti suformuluoti
argumento su logiška pradžia ir pa
baiga, vientiso, rišlaus, juo labiau ra
maus argumentavimo – nervingumas
būtinas besąlygiškai. Kiekvienas turi
karštligiškai ir nerišliai, springdamas
žodžiais pasakyti savo tris sakinius,
rūsčiai stebint žurnalistui ir tiksint
jo laikrodžiui.
Nervingumu privalo užsikrėsti ir
žiūr ov ai, nes aistra – populiarumo
motina. Šie, kaip žinia, niekada netu
ri laisvo laiko, nė minutės, nors kaip
tik sėdi ant sofos, įsmeigę atbukusius
žvilgsnius į televizorių.“
Tad dažnas žiūrovas ir toliau jau
čiasi stumiamas į Europą, net nesitei
kiant argumentuoti.
O Europ a glob alių konflikt ų aki
vaizd oj e sui nt er es uot a maž int i at
stumą tarp „centro“ ir pakraščių, kad
nereikėtų vėliau rūpintis skurdžiais
kaimynais. Tad turime progą tiesiog
pragmatiškai įsitraukti į bendrą vers
lą, idanrt rastume sau patogesnę vietą
pasaulyje.
Vienas didžiausių iššūkių šioje situ
acijoje – santykiai su JAV. Bochenskis
nesijaučia tikras, „ar Lenkija visiškai
teisi šiuo klausimu. Tačiau kai ame
rikiečiai ir jų sąjungininkai greitai ir
sėkmingai baigė operaciją Irake, kyla
klaus im as, ar tikr ai Lenk ij a, o ne,
pavyzdžiui, Prancūzijos prezidentas
praleido gerą progą patylėti?“
Kai Europos šalių vadovai fotogra
favosi Atėnų agoros ir Hefaisto šven
tykl os fone, jaunos atėnietės jiems

įteikė alyvos, Atėnės medžio, šakeles.
„Kad išminties deivė Atėnė užgimtų
iš Dzeuso galvos, savo laiku Hefaistui
teko trinktelti Dzeusui į pakaušį kir
vuku taip, kad nepakenktų dieviškajai
sveikatai. Pagalvojau, kad Hefaisto
kaimynystė už plėtros signatarų nu
garų – gera pranašystė ES“.
Pats laikas pastaboms, ką išsirink
čiau paskaityti, jei bastyčiausi po kurį
nors lenk ų didm iest į su šiok iom is
tokiomis pinigų atsargomis (turistus
intelektualus įspėju – knygos Lenki
joje gana brang ios). Tarp spaud oje
apž velg iam ų nauj ų knyg ų dėm es į
patraukia trejetas nesenos Lenkijos
istorijos studijų. Vargu ar jos pačios
pat raukt ų Liet uv os skait yt oj ą, bet
užtat leidžia eretiškai savęs klausti,
kiek atrastume panašios tematikos

Žurnalo Polityka viršelis. 2003 m.
balandžio 19 d.

knygų Lietuvos humanitarinių kny
gų rinkoje?
Jerzio Wąglewskio „Žurnalistai. Iš
Lenkijos Liaudies Respublikos isto
rijos“ (Dziennikarze. Z historii PRL.,
Iskry, 2003) pateikia plačią viso lai
kot arpio žurn al ist ų bend ruom en ės
pan or am ą. Knyg oj e prak alb in am i
įvairių kartų, įvairių pažiūrų žurna
listai; nevienoda jų socialinė situacija
ir santykis su sistema. Tačiau kiek
vienas jų turi savą, laiko suformuotą
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pož iūr į į tai, kas yra žurn al ist ik a.
Jerz io Bralcz yk o „Apie dev int o ir
dešimto dešimtmečio lenkų politikos
kalbą“ (O języku polskiej polityki lat
osiemdziesiątych i dziewięã dziesią
tych, Trio, 2003), Gazeta Wyborcza
knygų apžvalgininko liudijimu, dar
ir puikiai parašyta, tad taip pat įdomi
anaiptol ne vien akademiniam skaity
tojui. Sociologė Hanna Úwida-Ziemba
knygoje „Nutrauktas skrydis“ (Urwa
ny lot, Wydawnictwo Literackie, 2003)
analizuoja pokario jaunimo, taigi ir
savo kartos patirtį ir situaciją, gau
siai cituoja autentiškus dokumentus,
interpretuoja ir savo pačios išgyveni
mus bei biografiją.
Visa kita – verstinė literatūra. Len
kai kaip tik išl eid o skand al ing ąj ą
Martino Walzerio „Kritiko mirtį“ (kai
kur ių apž valg in ink ų liud ij im u, tai

tiesiog labai gera proza iš Guntherio
Grasso ir Heinricho Böllio draugijos),
garsiosios čekų prieškario žurnalistės,
Franzo Kafkos bičiulės Milenos Je
sensky publicistikos rinktinę „Daugiau
nei mes pajėgiame. Čekai, vokiečiai
ir žydai“, taip pat dar vieno puikaus
pasakotojo – čekų prozininko Jozefo
Škvoreckio apsakymų rinkinį „Gegu
tės istorija ir kiti apsakymai“.
Tad medžiagos apmąstymams ga
lime rasti daugiau nei pakankamai.
Tačiau iš visos informacijos, aprašy
mų, pasakojimų ir apmąstymų lenkų
spaudoje lavinos bet kokioje apžval
goje įmanomas tik atsitiktinis atspin
dys. Jei kam šio atspindžio nepakaks,
siūlau užeiti bent jau į www.wyborcza.
pl ir į www.tygodnik.com.pl ir susi
daryti savo nuomonę. Visada geriau
susivokti pačiam.


Savivalda ar feodalizmas?
Alfredas Karčiauskas

Paskutiniai savivaldybių rinkimai,
sujungus juos su prezidento rinkimais,
vyko bene trimis mėnesiais anksčiau,
nei turėjo vykti įprasta tvarka. Dau
gelis bijojo, kad ilgai užsitęsęs tarpu
valdis savivaldybėje sukels netvarką,
dar kelis mėnesius formaliai valdys
sen os ios tar yb os, tač iau ir nauj ai
išrinkti deputatai sieks įvesti savo
tvarką. Vis dėlto niek as nep rogn o
zavo, kad netvarka gali užsitęsti dar
ilgiau. Per tokį laiką galima susitarti
dėl koalicijų, išsidalyti postus ir net
sukurti didžiausias veiklos programas.
Paskutinė pastaba, matyt, yra per
nelyg optimistinė, nes tuo Lietuvoje
niekas neužsiima. Tačiau ir padorioms
valdžios dalyboms laikoneužteko. Iki
šiol keturios savivaldybės, tarp jų du
iš penkių didžiausių miestų – Vilnius
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ir Šiauliai, gyvena be merų, nes jų
įgaliojimus sustabdė teismas.
Tai pirmas toks atvejis nuo 1995 m.,
kai buvo reformuota savivalda ir mies
tų bei rajonų tarybas buvo pradėta
rinkti pagal naujus įstatymus. Daug
kas gali sakyti, kad nestabilumo sa
vivaldybėse visada pakako, ir rodyti
pirštu, pavyzdžiui, į Kauną, kuriame
merai keisdavosi vos ne kasmet. Ir be
teismo sprendimų Kauno savivaldybė
retai dirbo normaliai. Tačiau Kaunas
tikrai buvo išimtis. Daugumoje savi
valdybių ne tik nuo 1995 m., bet ir nuo
pat 1990 m. pasikeitė tik po du tris
merus. Būtent savivaldybėse galima
rasti tikrų ilgaamžiškumo politikoje
rekordininkų. Birštono meras Anta
nas Serafimas Zenkevičius vadovauja
miestui bene nuo 1966 m. Kiti gerai

žinomi ilgaamžiai – Neringos meras
Mikelis ir Ignalinos meras Ropė. Dar
bene 12 savivaldybių merai nepasikeitė
nuo 1997 m. Lieka tik priminti, kad jei
šių savivaldybių merai išsilaikys visą
kadenciją, o jų versti niekas neketina
ir vargu ar galėtų, jie išbus savo pos
tuose bent po dešimt metų. Nėra net
kaip lyginti su Vyriausybės vadovais,
kurie kartais keičias, ir dažniau nei
Kauno merai. Iš tiesų 2002 m. rinkimai
šį stabilumą, kuris šiek tiek panašus
net į stagnaciją, turėjo įtvirtinti dar
labiau. Iš 60 savivaldybių net 43-ose
daugiausia balsų gavo tos partijos,
kurioms atstovavo merai, 38 merai
liko savo postuose.
Užsitęsę konfliktai turi vieną atsitik
tinę formalią priežastį – Konstitucinio
Teismo sprendimą, kuris sujaukė jau
tarsi nusistovėjusias tradicijas, kad
merai vadovauja ir savivaldybių ta
ryboms, ir administracijoms bei kad į
tarybas gali būti renkami Seimo nariai
bei apskričių vadovai. Įgyvendindamas
šį sprendimą, Seimas nutarė neliūdinti
savo narių ir leido jiems dalyvauti pir
majame naujų savivaldybių posėdyje.
Galbūt kurį nors deputatą išrinks meru
ir jis nutars, kad tai naudingiau nei
trinti kėdę visų keikiamame Seime.
Vienas deputatas taip ir padarė. Ir
buvo išrinktas Panevėžio meru. Prak
tiška. Konstitucinio Teismo įgaliojimai
Lietuvoje taip pat praktiški – Kon
stitucijai prieštaraujančių įstatymų
galiojimas sustabdomas tik po Teismo
sprendimo, o visa, kas vyko iki spren
dimo – teisėta.
Kart ais prakt iškum as yra ger ai.
Juk neg al im a pas kelbt i, kad nuo
1995 m. sav iv ald yb ių sprend im ai
buvo neteisėti (o juk daugelyje buvo
deputatų – Seimo narių). Tačiau jei
kalba eitų apie įstatymus, varžančius
žmogaus teises ar susijusius su nuo
savybe? Šiek tiek neramu, kad aštuo
nis metus niekas neatkreips dėmesio
arba tiesiog bylos lauks savo eilės.
Kaip ir dabar laukia, o savivaldybės
gyv en a be rea l ios vald žios. Juol ab
kad tais yd am as rink im ų įstat ym ą,
Seimas leido sau keturiems metams
pratęsti teisinę netvarką ir neįgyven
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dinti Konstitucinio Teismo sprendimo
bę prieš rinkėjus. O Lietuvos politikų
net tada, kai jis jau yra paskelbtas.
bėgiojimas iš vienos partijos į kitą dėl
Įstatymo nuostata, jog žmogus turi
visiškai konjunktūrinių priežasčių da
iškart apsispręsti, ar bus Seimo, ar
rosi tiesiog nepakenčiamas. Geresnė
savivaldybės deputatas, priimta jau
išeitis būtų ne balsavimo biuletenių
dabar, tačiau įsigalios tik po ketverių
tvirt in im as, o dem okr at išk esn ės ir
metų. Ir šiuo metu, po savivaldybių
kompetentingesnės partijos. Tuo tarpu
deputatų skundų, Konstitucinis Teis
dabar net visiškai susikompromitavęs
mas vėl sprend žia, ar tais yd am as
politikas gali nesunkiai susirasti vie
nekonstitucinį įstatymą Seimas vėl
tą kitoje partijoje, svarbu, kad turėtų
nepažeidė Konstitucijos.
nors šiek tiek šalininkų ir rimtų rėmė
Visos keturios minėtos skundų teis
jų. Panašių pavyzdžių savivaldybėse
mams istorijos šiek tiek skirtingos,
tikrai daug.
tač iau tur i lab ai pan aš ių bruož ų.
Šiauliuose rinkimų rezultatai turbūt
Vilniuje, kaip visi jau turbūt labai
buvo apskųsti iš principo, nors ir ten
geraižino, Lenkų rinkimų akcijos at
merą išrinko pats mažiausias būtinas
stovai, beje, iš tikrųjų ėję į rinkimus
skaičius tarybos deputatų. Šiauliuose
su šūkiu „Mes remiame Artūrą Zuo
partijos tiek kartų keitė savo pozici
ką“, iš pradžių net pasirašė
bendradarbiavimo susitarimą
su lib er al ais, bet rinkd am i
mer ą bals av o prieš jį. Zuo
ko šalininkai tada apskundė
rinkimų rezultatus, nes juose
dalyvavo keli Seimo nariai,
tarp jų ir Eduardas Šablins
kas, kuris vėliau televizijoje
gyrėsi, kad be jo plati Paviržį
meru išrinkusi koalicija ne
būtų suformuota.
Kauno rajone iš anksto lyg
ir buvo sudarytos dvi aiškios
koalicijos, tačiauvienas dau
gumos atstovas, kuriopavar
dė į viešumą taip iki šiol ir
neiškilo, balsavo prieš merą.
Kad ang i po to ši daug um a
liko tik vieno balso, opozicija
Artūras Zuokas protesto mitinge Rotušės aikštėje. Vilnius.
nutarė, kad verta pabandyti
2003 m. balandžio 12 d. Tomo Vyšniausko nuotr.
organizuoti dar vienus mero
rinkimus. Pirmųjų rezultatai irgi buvo
jas, kad dabar jau sunku suprasti,
apskųsti dėlto, kad rinkimuose daly
kas ką apgavo. Ir ne be reikalo. Mat
vavo vienas Seimo narys.
šiame mieste kairieji ir dešinieji ne
Kaišiadoryse socialdemokratai taip
tik pasiskirstė po lygiai, bet tarp jų
pat nebuvo užtikrinti, kad jų sufor
dar įsis praud ė Mind aug o Murz os
muotoje daugumoje nebus išdavikų,
nacionaldemokratai, su kuriais bend
ir, bent jau opoz ic ij os tvirt in im u,
rad arb iaut i ir vien iems, ir kit iems
pap rasč iaus iai pat ikr in o, kas kaip
nelabai smagu. Todėl galiausiai koa
balsuoja. Dar praktiškiau. Tiesa, šiek
liciją turėjo sudaryti socialdemokratai
tiek nukrypstant į šalį, iš tikro neaiš
ir konservatoriai.
ku, ar reiktų daug ironizuoti. Partinė
Taig i sav iv ald yb ių tar yb ų nar iai
drausmė nėra labai didelė yda, iš tiesų
principingai gina demokratines pro
pagal sąrašus renkamose tarybose ji
cedūras ir Konstitucijos viršenybę.
turėtų padėti užtikrinti atskaitomy
Galima pažymėti, kad tik Kaišiado
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rys e pat ys sav iv ald yb ės dep ut at ai
nesilaikė tokių procedūrų, tuo tarpu
kiti skund ai ats ir ad o dėl abej ot in ų
Seim o prii mt ų įstat ym ų pat ais ų.
Tačiau vargu ar principai suvaidino
labai didelį vaidmenį, nes problemos
kilo tik ten, kur mer o rink im uos e
viską lėmė vienas arba keli balsai.
Seimo nariai dalyvavo renkant merus
ir kai kuriose kitose savivaldybėse,
tač iau jos e pral aim ėj us iej i neb uv o
labai priekabūs.
Vargu ar galima tikėti, kad merų
rink im ų rez ult at ai bus kit ok ie ir
min ėt os e ket ur ios e sav iv ald yb ės e,
net jei juos reiks surengti iš naujo.
Seimo narius savivaldybių tarybose
jau pakeitė jų partijų kolegos, kurie
turėtų balsuoti lygiai taip pat.
Vis dar besitęsiantys liberalų
rypavimai, kad kažkas skriau
džia jauną modernų Vilniaus
mer ą Zuok ą, kel ia nev ilt ies
jausmą. Zuokas labai nemo
dern iai nem ok a pral aim ėt i
normaliuose demokratiškuo
se rink im uos e. Rink im uose
liberalų gautų balsų skaičius
neleidžia kalbėti apie tai, kad
nep ais om a viln ieč ių nuom o
nės. Šiuose savivaldybių rin
kim uos e Viln iuj e klaus im as
„už Zuok ą ar prieš Zuok ą“
buvo labai svarbus. Tai, kad
73% rinkėjų nebalsavo už li
beralus, kalba jo nenaudai. O
tai, kad Lenkų rinkimų akcija
sulaužė savo pažadus, galės
įvertinti tik jos rinkėjai per
kitus rinkimus.
Aukos įvaizdis kartais padeda Lie
tuvoje padaryti gerą politinę karjerą.
Tačiau Zuokas nepanašus į neteisin
gai skriaud žiam ą. Veik iau atv irkš
čiai. Po farsu virtusio bandymo antrą
kartą rinkti merą nesulaukus teismo
sprend im o ir dal yv auj ant vos pus ei
Tar yb os nar ių, jis lab iau pan aš us
į žmog ų, vis ais būd ais pas ir yž us į
išs il aik yt i vald žioj e. Tuo daug iau
kenkdamas ir su centristais besijun
giantiems liberalams, ir kitiems savo
koa l ic ij os partn er iams Viln iuj e.
Nej uč ia kyl a mint is, kad šit aip
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stengtis galima tik dėl pinigų. Tačiau
šios hipotezės toliau plėtoti neverta.
Yra labai daug gandų ir apie Zuoko,
ir apie jo priešininkų interesus, taip
pat ir apie Tarybos nariams siūlomas
didžiules pinigų sumas už jų balsą
per mer o rink im us. Tač iau iki šiol
niekas rimtai nesiėmė įrod yti, kad
tai tiesa.
Apskritai mažai kas domisi, ką vei
kia ir kur pinigus deda savivaldybės.
O iš tikrųjų daugelis savivaldybių,
ypač anksčiau minėtos „stabiliosios“,
tampa panašios į didelius ūkius, tėvo
nijas, kuriose merai ir kiti galingieji
daro ką nori. Kad tai dažnai patenkina
žmones, paaiškintiína tuo sovietiniu
idea l u, kad ger as pol it ik as – tai iš
tikro tik geras ūkininkas. O valdžio
je ilgai esantys, jei jie kartais tėviškai
pagloboja, turėtų būti geri ūkininkai.
Blogiausia, kad tai tampa integralia
politinės sistemos dalimi.
Viktoras Uspaskichas, turbūt pir
masis susikūręs tokią tėvoniją, ren
giasi taisyti Konstituciją, kad vieti
niams magnatams būtų paprasčiau
patekti į Seimą. Beveik visos partijos
taip pat lipdo koalicijas iš Vilniaus,
norėdamos įgyti kuo daugiau įtakos
arba bent neleisti jos įgyti ypač pavo
jing iems konk ur ent ams. Ne velt ui
ir Viln iaus sav iv ald yb ės lik im as
sprendžiamas ir Seime, ir Vyriausy
bėje, ir Prezidentūroje. Kaip atrodys
liberalai, jei vieną „bedarbį“ jų pirmi
ninką pakeis kitas „bedarbis“ – taip
ir neatsikovojęs mero posto Zuokas?
Nelabai solidžiai. O ir savivaldybių
„adm in istr ac in iai res urs ai“, kaip
sako rusai, per rinkimus tikrai ne
sutrukdys.
Taigi dar viena aplinkybė, dėl ku
rios į savivaldybes buvo atkreiptas
toks dėmesys – trapus politinių jėgų
balansas po šių savivaldos rinkimų.
Part ij oms, kur ios prad ed a rengtis
artėjantiems Seimo rinkimams, dabar
tampa svarbūs visi resursai. Merai,
ypač did žiųjų miestų, lengv iau pa
tenka į žiniasklaidos akiratį, prieš
rinkimus gali pasistengti mestelėti
kokią „dovanėlę“ rinkėjams. Gal todėl
merų rinkimų intrigose aktyviausiai
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dal yv av o soc iald em okr at ai, kur ie
jaučia mažėjant savo populiarumą,
ir liberaldemokratai, kuriems žūtbūt
reikia įsitvirtinti Seime po ateinančių
rinkimų. Tačiau ar nuo to nors viena
savivaldybė ims dirbti geriau?
Šiuo met u bev eik vis os part ij os
sut ar ia, kad reik ia rengt i ties iog i
nius merų rinkimus. Ir mato čia vos
ne panacėją– savivaldoje netvarka,
reikia kažką daryti, o štai yra jau se
niai parengtas projektas, kurį reikia
tik patvirtinti. Tačiau net nedisku
tuojama apie tai, kaip savivaldybės
funkcionuos, jei tuo pačiu metu bus
išrinktas meras ir jam priešiška tary

ba. Jei meras bus renkamas paprasta
balsų dauguma, toks variantas labai
tikėtinas, kaip rodo dabartiniai įvy
kiai Vilniuje. Tuo tarpu Savivaldy
bių asociacija pateikė Konstitucijos
pataisos projektą, kuris turėtų grą
žinti senus gerus laikus, kurie buvo
iki Konstitucinio Teismo sprendimų.
Tiesiog Konstitucijoje būtų įrašyta,
kad mer as yra vykd om oj i vald žia,
bet kart u vad ov auj a sav iv ald yb ės
tarybai. Net nebandoma įgyvendin
ti valdžios atskyrimo principo, kuris
bent pot enc ial iai gal ėt ų pad id int i
sav iv ald yb ių veikl os skaidr um ą ir
efektyvumą.


Apie plyšius ir jų naudą
Artūras Dudoitis

Praė jus ių met ų spal į prez id ent as
Valdas Adamkus lankėsi Vokietijos
Užsienio reikalų draugijoje, kur skaitė
paskaitą apie Lietuvos ateitį euroat
lantinėje bendrijoje. Tačiau, kitaip
negu per ankstesnius pasisakymus
šia tema, anąkart prezidentas buvo
priverstas ne tik kalbėti apie Lietuvos
paž ang ą int egr ac ij os kel yj e, bet ir
išsklaidyti auditorijos būgštavimus,
jog ši bendrija vis mažiau panėšėja į
vienybės ir santarvės bastioną prieš
tarav im ų drask om am e pas aul yj e.
Aišku, stovint už Vakarų valstybių
politinio klubo durų, visuomet kyla
pagunda žvelgti į narystę NATO ir
ES kaip į lengvai suderinamus tiks
lus. Tačiau šiandien, kai mes viena
koja jau esame euroatlantinės ben
drijos viduje, tampa akivaizdu, kad
vien teiginiais apie savo europietišką
tapatybę čia neapsiribosi. Iškovojus
Vakarų pripažinimą, atėjo laikas pri
siminti, jog Lietuva taip pat turi kas
dienių poreikių ir ilgalaikių interesų,

ir ieškoti būdų jiems patenkinti.
Pastaruoju metu Europa ir Jungti
nės Valstijos išgyvena toli gražu ne ge
riausią tarpusavio santykių laikotarpį,
ir tai akivaizdu. Daug daugiau nesu
tarimų kyla dėl klausimo, kiek rimta
tvyranti įtampa? Robertas Kaganas,
prestižinio Carnegie’o tarptautinės
taikos fondo vyriausiasis bendradar
bis, pateikia vieną įmanomą atsaky
mą. Jo žymusis straipsnis „Galia ir
silpnybė“ prasideda žodžiais – „atėjo
laikas liautis apsimetinėti, jog euro
piečiai ir amerikiečiai turi vienodą po
žiūrį į pasaulį ar netgi kad jie gyvena
tame pačiame pasaulyje“1. Kaganas
aiškina abipus Atlanto kylančius ne
sutarimus per filosofinę prizmę. Anot
jo, Eur op a gyv en a pos tmod ernioj e
utopijoje, kuri artėja prie Immanue
lio Kanto amžinosios taikos idealo.
Europiečių požiūris yra rafinuotas ir
subtilus – jiems tarptautinė politika
yra nesibaigiantis procesas, jie atlai
džiai žiūri į nesėkmes ir propaguoja
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diplomatinius sprendimus, jie suvokia
ekonominių, kultūrinių ryšių svarbą ir
tiki tarptautinės teisės galia.
Tuo tarpu JAV vis dar gyvena hob
siškame pasaulyje. Vašingtonas ma
no, kad be jo karinės galios ir ryžto
įsikišti gyvenimas šiame pasaulyje
taptų „vienišas, varganas, bjaurus,
gyvuliškas ir trumpas“. Todėl ameri
kiečiai labiau pasitiki savo karinėmis
pajėgomis nei tarptautinėmis sutar
timis, jie mieliau pastebi tradicines
grėsmes nei postmodernias negandas
ir dažnai aptarinėja reikalus prie juo
dai balto pasaulio žemėlapio. Ten, kur
europiečiai mato nuolatinį vyksmą ir
susipinančių klausimų virtinę, ame
rikiečiai įžiūri tik atskiras problemas,
kurias derėtų išspręsti vieną kartą ir
visiems laikams. Kagano ir daugelio
kit ų pes im ist ų nuom on e, pras il en
kiantys požiūriai į tarptautinę politiką
ilgainiui žada nutolinti Europą nuo
Amerikos. Pasak jų, dabartiniai nesu
tarimai euroatlantinėje bendrijoje yra
ne išimtis, kaip bando teigti daugelis
politikų, o visiškai naujos susvetimė
jimo eros pradžia.
Kagano mintys iš tikrųjų užčiuopia
dalį tiesos. Ne veltui Javieras Solana,
dabartinis ES Bendrosios užsienio ir
saugumo politikos atstovas, primygti
nai siūlė savo pavaldiniams perskai
tyti minėtą straipsnį. Jeigu išeisime
iš Brius el io kor id or ių priet em os į
šurmuliuojančias Europos gatves, be
kita ko, išgirsime nuoširdų pasipik
tin im ą JAV  įsiv eš ėj us ia „než ab ot a
ginklų kultūra“, išgąstį dėl ten augi
namų genetiškai modifikuotų augalų
ar nuoširdų susirūpinimą amerikiečių
požiūriu į socialinę apsaugą. Labiau
apsiskaitęs praeivis galbūt primintų
ir prek yb os kar us dėl jaut ien os ar
bananų. Tačiau didžiausias euroatlan
tinės bendruomenės skilimo įrodymas
tariamai yra pačių JAV elgesys tarp
tautinėje politikoje: tai amerikiečiai
atsisako ratifikuoti tarptautines su
tartis (pavyzdžiui, dėl sausumos minų

uždraudimo ar kovos su visuotiniu
klimato atšilimu), tai pradeda kurti
kokią nors nacionalinę priešraketi
nės gynybos sistemą, tai įsiveržia į
suverenų Iraką. Iš čia ir neginčijama
išvada – Vakarai skyla!
Politikoje pavadinimai dažnai klai
dina. Tai, kad JAV  neturi užsienio
reikalų ministro, dar nereiškia, jog
amerikiečiai neužsiima užsienio poli
tika. Europoje yra priešingai: tai, kad
turime bendrą užsienio ir saugumo po
litiką, dar nereiškia, jog ji turi ką nors
bendra su užsienio politika ar atspindi
visų ES narių nuomonę. Netgi po 50
integracijos metų Europa išlieka labai
skirtingų ir savitų valstybių bendrija.
Todėl teiginiai apie vieningą Europos
požiūrį į JAV yra tiek pat verti kiek ba
rono Miunhauzeno pasakojimas, kaip
jis išvengė mirties už plaukų ištraukęs
save iš pelkės. Kas gi privertė Kaganą
patikėti tokia pasaka? Kandesni liežu
viai sako, kad tai buvo šlovės ilgesys ir
iškalbingas leidėjas.
Kita vertus, JAV užsienio politika
semiasi idėjų ir stiprybės iš kelių skir
tingų mąstymo tradicijų. JAV Senate
ir Kongrese galime rasti ir tradicinio
realizmo, ir izoliacionizmo, ir Wilsono
idealistinės politikos sekėjų. Visi su
tinka, kad dabartinė JAV politika yra
linkusi į vienašalius veiksmus ir kari
nius sprendimus. Vis dėlto dabartinis
viceprezidentas Richardas Cheney, dar
būdamas Busho vyresniojo administ
racijoje, 1991 m. rugsėjį ragino prezi
dentą paspartinti SSRS suskaldymą2
ir vesti vienašalę užsienio politiką. Be
to, dabartinės administracijos „vana
gai“ – Donaldas Rumsfeldas, P. Wolfo
witzas, J. R. Boltonas ir kt. visuomet
garsėjo savo griežtomis pažiūromis.
Todėl dabartinės JAV politikos ištakų
reikėtų ieškoti pačiame George Busho
kabinete, o ne neva pakitusiame ame
rikiečių požiūryje į Europą.
Viena kregždė – dar ne pavasaris,
todėl kalbėti apie kokybišką JAV ir
Europos santykių perversmą yra per

anksti. Pastarojo meto įvykiai byloja
ne apie strateginį susvetimėjimą eu
roatlantinės bendrijos gretose, o apie
aiškiau ir drąsiau išsakomus nesuta
rimus tam tikrais klausimais. Bend
ros vert yb ės, glaud ūs ekon om in iai
santykiai ir neretai panašūs požiūriai
į kyl anč ias prob lem as reišk ia, kad
JAV ir ES ir toliau liks artimiausios
partnerės tarptautinėje arenoje. Ira
ko karui judant į pabaigą, net Jacqu
es’as Chiracas suskubo pareikšti, kad
„amerikiečiai yra mūsų sąjungininkai
ir draugai“3. Vis dėlto nesutarimų bu
vo, yra ir bus. Todėl šiandien Lietuva
turi aiškiai apsispręsti, ką ji parems
tada, kai Briuselis ir Vašingtonas vėl
sukryžiuos savo ietis.
Bene pirmą kartą Lietuva pateko
į tokią situaciją 2002 m. vasarą, kai
įsiplieskė skandalas dėl Tarptautinio
baudžiamojo teismo (TBT). Nors visi
aplinkui žinojo, jog JAV nepritaria idė
jai suteikti šiam teismui universalią
jurisdikciją, 1998 m. prezidentas Bil
las Clintonas pasirašė Romos statutą,
įsteigiantį TBT. Busho administracija
pabandė išspręsti susidariusią teisinę
raizgalynę prašydama Rytų ir Centri
nės Europos šalių suteikti amerikiečių
kariams teisinį imunitetą nuo TBT.
Šįkart Europos Taryba reagavo ne
delsdama – ji paragino būsimas kan
didates „laikytis pasirašytų sutarčių“
ir „nepasiduoti JAV spaudimui“. Apie
tai, kad Lietuva buvo visiškai nepa
siruošusi tokiai situacijai, vaizdžiai
byloja faktas, kad paskiri politikai
ir URM net keletą mėnesių kartojo,
jog Lietuva „konsultuojasi su part
nerėmis NATO ir ES“ dėl galutinio
sprendimo.
Antr as is išband ym as buv o daug
rimtesnis. Šįkart nesutarimai kilo dėl
Busho pasiryžimo jėga nuversti Sa
damą Huseiną. Nors didysis Europos
tandemas (kartu su Belgija) griežtai
pasisakė prieš karą, Vilniaus dešimtu
kas labai aiškiai parėmė Busho pusę.
Maž a to, Viln iaus deš imt uk o šalys

1
Kagan, R., „Power and Weakness“, in:
Policy Review, 2002, Nr. 113, p. 1.
2
Fitz ger ald, F., „Geo rg e Bush and the

world“, in: The New York Review of Books,
2002, September 26.
3
 Ventrob, J., „Po mneniju Jacka Chiraca

transatlantičeskije sviazi ne prervany“, in: Le
Figaro, 2003, April 4.
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išplatino savo pareiškimą dar vasario
pradžioje, kai diplomatinė kampanija
buvo tik prasidėjusi. Prancūzijos va
dovas tokį elgesį pavadino blogu tonu
ir nesusivaldęs pridėjo, esą būsimos
narės „praleido gerą progą patylėti“.
Tačiau neatrodo, kad Chiraco grasi
nimai būtų ką nors įbauginę. Netgi
priešingai, užsienio reikalų ministras
Antanas Valionis viename interviu
taikliai pastebėjo: „mes nestojame į
Sąjungą, kur mums sakoma, ką daryti
ir kaip galvoti“.
Kol kas sunku pasakyti, ar apsi
sprendimas dėl karo Irake signalizuoja
apie naują Lietuvos strategiją, ar tėra
dar vienas jausmingas pareiškimas.
Tačiau aišku, kad artimiausių porą
dešimtmečių Lietuva daug įdomiau
leistų laiką su ryžtingu dėde Semu, nei
su išmintingu dėde Prodžiu. Kai gyve
ni kryžkelėje tarp Vakarų ir Rytų Eu
ropos, visuomet tenka ieškotis stiprių
sąjungininkų. Pažvelgus į pastarųjų
50 metų istoriją paaiškėja, kad Euro
pos valstybės paprastai imasi ginti
demokratiją asamblėjose ir tarybose.
O jei pažvelgsime į šiandienes išlaidas
gynybai – ES vis dar priklauso distro
fikams. Tuo tarpu JAV turi moralinę
viziją ir jūrų laivyną, kurie leidžia ap
ginti Vakarų vertybes ne tik oponentų,
bet ir okupantų akivaizdoje.
Stovint ant ES  slenksčio taip pat
verta prisiminti, kad netgi demokra
tiškiausiose ir laisviausiose sąjungose
vis uom et est i lyd er iai ir dom in uo
janč ios valst yb ės. Ši išm int is ypač
tinka ES , kur, atr od o, maž ai kas

sugeba ar nori suvaldyti Prancūzijos,
Vokietijos ir Belgijos politinį triumvi
ratą. Tenka konstatuoti, kad tokioje
situacijoje tiesiausias kelias į lygybę
ir brolybę eina per Vašingtoną. Chira
cas mėgsta kalbėti apie Europą kaip
apie did el ę valst yb ių šeim ą, o kas
gali geriausutvirtinti brolių ir seserų
meilę, jei ne truputis pavydo? Neseni
įvykiai Vilniaus miesto taryboje pa
rodė, jog politikoje net maža frakcija
gali laimėti didelį prizą. Svarbiausia
yra teisingai ir laiku pasirinkti, su
kuo draugauti.
Pastaruoju metu pastebiu, kad apie
tarpt aut in į prest iž ą drįst a svaj ot i
tik didžiausi idealistai ar tarpukario
pris im in im ais gyv en ant ys žmon ės.
Mes pern el yg dažnai gird im e, kad
kai nėra už ką pirkti runkelių, sva
joti apie prestižą nepadoru. Tačiau
skeptikai pamiršta, kad tarptautinis
pripažinimas ne nuperkamas už pi
nigus, o iškovojamas rodant ryžtą ir
prisiimant savo atsakomybės dalį už
pasaulio tvarkos palaikymą. Iki šiol
mūsų kariai, esantys Kosove, Bosnijo
je-Hercogovinoje, Afganistane ir Irake,
prisidėjo prie brandaus Lietuvos įvaiz
džio formavimo nepalyginti daugiau
negu bet kokios humanistinės rezo
liucijos ar didžiadvasiai komentarai.
Deja, per pastaruosius dešimt metų ES 
pasižymėjo būtent šia veikla, tuomet,
kai bendradarbiavimas su JAV suteikė
progų ir praktikoje įrodyti atsidavimą
vakarietiškoms vertybėms.
Visa tai pasakius, reikia prisiminti ir
kitą aforizmą – šachmatai nėra pigus

sportas, ypač kai žaidi prie vieno stalo
su didžiosiomis valstybėmis. „Ameri
kietiškoji“ rokiruotė taip pat turi savo
kainą. Užtenka pasižvalgyti po Lietuvą
ir pamatysime, kad šiandien Rusija
yra gerokai arč iau nei prieš trej us
metus. Be Russkoje Radio dabar jau
turime televizijos 1 Baltiskyj kanal;
įkandin Jukos į Lietuvos energetinį
sekt or ių ate in a Gazp rom; nauj as is
Snoro šeimininkas yra Maskvos Kon
versbank. Rusija taip pat aršiai gina
nevaržomo jos piliečių tranzito teisę
ir netgi ES dalyvavimas derybose ne
visuomet leidžia rasti tinkamą kom
promisą su rytiniu kaimynu. Jeigu
Lietuva pasirinktų plėtoti glaudžius
sant yk ius su Eur op a, galbūt ilgai
niui būtų įmanoma sukurti atsvarą
plint anč iai Rus ij os įtak ai. Tač iau
eidami su JAV, turėsime susitaikyti
su funkciniu mūsų „pilkosios zonos“
padalijimu: politiškai ir strategiškai
Lietuva priklauso Vakarams, bet eko
nomiškai regione viešpatauja Rusija.
Kitaip tariant, rusišką botagą keičia
rusiškas rublis.
Be amžinojo Rytų klausimo anksčiau
ar vėliau tenka prisiminti ir tai, kad
Lietuva yra maža valstybė. Paprastai
mažos valstybės kuria savo gerovę per
daugiašalius forumus, taikią diplomati
ją ir teisinius sprendimus. Tokia užsie
nio politika atneša mažiau rezultatų,
bet daugiau stabilumo. Investuodami
savo laiką, resursus ir diplomatines
pastangas į artimų ryšių su Vašing
tonu palaikymą, lietuviai laimėtų ne
palyginti daugiau. Tačiau kur didelis

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
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LR II programoje nuo pirmadienio iki penktadienio
14.05–15.00 klausykitės „Mažosios studijos“ laidų:
I – „Popiežius ir pasaulis“, „Septintoji diena“
(kartojimas)
II – „Kultūra ir religija“, „Poetiniai skaitymai“ arba
„Muzikos menas“ (kartojimas)
III – „Noriu tikėti“, „Diskusijų klubas“
IV – „Poetiniai skaitymai“, „Muzikos menas“
V – „Noriu tikėti“, „Diskusijų klubas“ (kartojimas)
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pelnas – ten ir rizika. Todėl jeigu vieną
dieną netikėtas kataklizmas pakeistų
strateginių jėgų santykį pasaulyje ar
ba į Baltuosius Rūmus ateitų prisiekę
izoliacionistai, Lietuva taptų pažeidžia
mesnė ir atviresnė politiniam spaudi
mui iš svetur. Lietuviai susiduria su
paprasta dilema – kas geriau: stabilūs
ir kuklūs dividendai ar rizikingi ir pel
ningi verslo sumanymai? Iki šiol mūsų
nes ug eb ėj im as aps is pręst i ner et ai
atvesdavo prie rizikingų ir tuo pačiu
metu mažai pelningų investicijų. Tad
tikėkimės, kad bent šį kartą nesupai
niosime dilemos ragų.
Per pastaruosius trylika metų Lie
tuvos užsienio politika pasiekė labai
įspūdingų rezultatų – tapome NATO
nar iais ir greit tur ėt um e tapt i ES 
pil ieč iais, užm ezg ėm e draug išk us
santykius su kaimynais ir pamažu
skin am ės kel ią į pas aul io rink as.
Tačiau nesuklysiu pasakęs, kad visą

šitą laiką Lietuva ruošė diplomati
nius namų darbus: mes narpliojome
iš tarpukario užsilikusius skaudulius,
bandėme ištaisyti apmaudžias Real
politik pasekmes ir siekėme grįžti į
laisvų, demokratinių valstybių ben
driją. Tuo tarpu šiandien atėjo laikas
pradėti savarankišką ir įžvalgią diplo
matiją. Šios diplomatijos tikslas yra
sukurti sąlygas Lietuvos klestėjimui
ir jos sėkmė didele dalimi priklauso
nuo to, kaip greitai mes išmoksime
žaisti pagal nerašytas tarptautinės
politikos taisykles. Juk šiandien mes
vis dar matome institucijas, nors rei
kėtų įžvelgti už jų stovinčias valsty
bes; gilinamės į taisykles ir principus,
nors daug svarbiau suvokti tikslus,
kuriems jie tarnauja; graudinamės
dėl prarasto skatiko, nors laimime
auksinį. Tikrai yra apie ką pamąstyti
besirengiant tapti visateisiais euroat
lantinės bendrijos nariais.


Pasistvėrus Picasso balandį
Richard Wagner

Karas baigėsi, tačiau pasaulio pabaigos
ekspertai vis nenori nutilti. Iki šiol bu
vo bauginama kraupiais karo veiksmų
padariniais, kurių tokiu mastu nebuvo,
o dabar geraširdžiui žiniasklaidos žmo
geliui rūpi tariamai neteisinga būsimoji
pokario tvarka. Visi kalba Irako tautos,
ypač vaikų, moterų ir kitų bejėgių var
du, tarytum būtų atėjęs laikas iš naujo
išradinėti Caritas.
Richard  Wagner (g. 1952) – gimė
Rumunijoje, dirbo vokiečių k. mokytoju,
žurnalistu, vokiečių k. rašė poeziją ir
proz ą. Užsitraukęs draudimą dirbti ir
skelbti savo kūrybą, 1987 m. emigravo
iš Rumunijos. Gyvena Berlyne.
Iš vokiečių k. vertė Antanas Gailius.
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O juk amerikiečiai ir britai ką tik
nuvertė žiaurų diktatorių, kuris jau
kel is deš imtm eč ius kėl ė grėsm ę ir
savajai tautai, ir daugumai kaimy
nin ių šal ių, įskait ant Izr ae l į. Bet
arg i tai svarb u žmon ėms, kur iems
rūp i pas aul io taik a. Pan aš u, kad
niek as nesiv arg in a pam ąst yt i, jog
šios taikos nebuvo įmanoma išsaugoti
taikdariškomis priemonėmis. Kitaip
neb ūt ų tok ių pol it ik ų sus it ikimų,
koks neseniai įvyko Sankt Peterbur
ge, kur buvo tylomis akceptuojama
Čečėnijos katastrofa ir neatsakingai
kuriami aljansai, tarytum Rapalo ne
būtų turėjęs mums visiems žinomų
pad ar in ių. Be Rap alo neb ūt ų buv ę
Hitl er io–Stal in o pakt o, o be Hitl e

rio–Stalino pakto Vokietija nebūtų
1939 m. užpuolusi Lenkijos.
Tok iam žmog ui kaip aš, pat yr u
siam Šaltąjį karą ir turėjusiam kęsti
pad ar in ius, kur iuos XX a. suk ėl ė
did ys is tot al it ar in ių nac ion als oc ia
lizmo ir stalinizmo galybių pasikėsi
nim as į dem okr at ij ą, nauj oj i taik os
ist er ij a ir jos ins trum ent al iz ac ij a,
kur ios grieb ias i vid aus pol it ik os
pož iūr iu bankr ot ą priė jus i vyr iau
syb ė, yra šiurkšt aus nea pd air um o
išraiška: pirmą kartą Vokietijos Fe
deracinės Respublikos istorijoje dalis
viešuomenės drauge su raudonųjų ir
žal iųj ų vyr iaus yb e priv ert ė pas aul į
sua bej ot i mūsų tvirt a prik laus om y
be Vak ar ams. Kod ėl ir kod ėl kaip
tik dab ar?
Klajojantys įvaizdžiai
Vien ą pask ut in iųj ų šešt ad ien ių,
išėjęs iš Kurfiurstendamo požeminių
traukinių stoties, pamačiau Atminimo
bažnyčios pusėn traukiančią nedidelę
demonstraciją. Plakatuose, kuriuos
neš ės i žmon ės, gal ėj ai pers kait yt i:
„Šal in med žiokl es“, „Med žiokl ė su
var ov ais – Stal ingr ad as žvėr ims“,
„Taika nedaloma. Nešaudykit nei į
žmones, nei į žvėris“, „Karui ne, šalin
medžiokles“.
Šioje gyvūnų globotojų demonstra
cijoje itin įspūdingai į vieną daiktą
susijungė vis labiau isterijon puolan
čios vokiečių viešuomenės įvaizdžiai:
Antrasis pasaulinis karas ir Irakas
kaip propagandinės akcijos motyvai,
ginant pavojuje atsidūrusius gyvūnus.
Nuo to laiko, kai prasidėjo debatai apie
oro karą ir diskusijos apie deportaci
jas, vokiečiai vėlei geba suvokti save
kaip aukas. Kaip aukas kar o, kurį
kariavo sąjungininkai, pirmiausia –
amerikiečiai, pravardžiuoti žodeliu
„Amis“. Šis šlykštus žodis šiandien
vėl girdimas, kaip tik jaunimas sako:
„Amis“. Akivaizdu, kad daug vokiečių
laiko save aukomis pokario diskusijų,
per kurias buvo paviešinta pernelyg
daug vokiečių nusikaltimų. Walseris
tai tiksliai suformulavo. Esama pa
kankamai daug vokiečių, kurie ne
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pakenčia, kai per dažnai kartojamas
žodis „Osvencimas“.
Taip nusiteikusioje viešuomenėje,
karą su terorizmu laikančioje stačiai
šio ter or izm o skat in im u – kai kas

ejų mok in ių sur engt as skerd yn es,
nagrinėjama amerikietiškojo ginklų
fetišizmo tema, Berlyne buvo ne per
didžiausias.
Beje, Vokietijoje tokio filmo nėra,
nors než inia kuo kitu bū
tų galima aiškinti Erfurto
moksleivio amoką. Gal pas
mus, Vokietijoje, nėra gin
klų fetišizmo, – nors ginklą
turėti ir draudžiama? O kaip
vert int i mūs išk ių šaul ių
sąjung ų lob izm ą, kur iam
priešintis nedrįsta joks poli
tikas? Ar tai nėra tema?
Tik tuomet, kai Vokietijos
viešuomenėje ėmė dominuo
ti karingasis pacifizmas, kai
senstelėję dainų kūrėjai at
rado Bagdado vaikus ir stai
ga atsidūrė visose televizijos
pašnekesių laidose, publika
pulkais plūstelėjo pasižiū
rėti šio filmo. O naujausia
mada – stovėti požeminio
traukinio vagone, laikant po
pažastim knygą „Kvaili bal
tieji žmonės“ (Stupid White
Men). Tiesa, nemačiau dar
Protestas prieš karą Irake. Berlynas. 2003 m.
nė vieno ją skaitant, bet tai
kovo 30 d. EPA-ELTA
ir nėra svarbu, tai tik nuo
net mano, kad Bin Ladenas yra ame
statos demonstravimas.
rik ieč ių išr ad im as, – spont an išk ai
Moo r e’as tur i įteis inti vok ieč ių
išplito geraširdžių žmogelių, televizi
pacifi zm ą. Mažd aug t aip: žiūr ėk it,
jos įžymybių ir visokiausių atmainų
taip kalba amerikietis, vadinasi, tai
aktyvistų aljansas, o tas spontaniš
teisybė, ir ne antiamerikietiška. O ir
kumas mums juk gerai pažįstamas.
pats filmo autorius, ir visa jo tema
Griebiamasi nuo penkto dešimtmečio
tik a mūs ų pac ifi st ams nė trup uč io
pabaigos žinomų taikos klišių. Ar šiaip
nerūpi.
sukiokis, ar taip: tų taikos žygių tėvas
Paskutiniu laiku net neįmanoma
yra Stalinas.
ką nors apkaltinti antiamerikietiš
kumu. Ir viešuose pareiškimuose, ir
privačiuose pašnekesiuose kiekvieną
Liudytojas per prievartą
syk, aršiai kritikuojant, pirmiausia
Vok ieč ių taik os sąj ūd is mėgst a
pareiškiama, girdi, kalbėtojas nėra
naudotis kritiškais balsais iš Ameri
antiamerikietiškai nusiteikęs. Atrodo
kos. Taip juk visados buvo. Tai sena
bemaž taip, tarytum norima padėti
gera 1968 m. tradicija. Anais laikais
amerikiečiams. Mes, vokiečiai, ir šį
buvo Joa n Bae z ir Bob as Dyl an as,
kart viską geriau išmanome. Mūsų
dabar ši garbė tenka Michaeliui Mo
pom ėg is mok yt i šįs yk taik ing as ir,
ore’ui. Jo filmas ir knyga buvo skirti
kaip visados, stačiai beribis. Atrodo,
Amerik os vid aus deb at ams. Žiem ą
tarytum vermachtas ką tik būtų nusi
domėjimasis filmu Bowling For Co
vilkęs uniformas ir vietoj jų pasistvė
lumbine, kuriame, vaizduojant dvi
ręs Picasso balandį.
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Pacifizmo komercializacija
Gars i merg aič ių muz ik os grup ė,
ret ort oj e iša ug int as daig el is, sėk
ming as mūs ų pram og ų pram on ės,
kaip žin ia, tol i pral enk us ios mūs ų
mokslą, klonas, – toji grupė, ameri
kanizuota iki pat kojų pirštų galiukų,
staiga pasirodė su „Karui ne“ (No War)
marškinėliais. Ar verta stebėtis, kad
ta pretendentė į didįjį prizą, Senait
Mehari, vienoje jos rėmėjų leidinio
kolonėlėje pasiskubino pranešti, kad ji
esanti prieš karą: „Absoliučiai prieš“.
Per konkursą, teisybė, tai jai nedavė
daug naudos, jos dainelė „Ledo širdis“
buvo tokia pat bekraujė kaip ir didžioji
dauguma ten atliktų kūrinių. Scenoje
gero tono ženklu tapo be jokių išlygų
būti prieš karą ir, žinoma, prieš kau
bojų Bushą.
Menkas devinto dešimtmečio taikos
sąjūdžio lygis dabar vėlei atgimė. Vėl
nub ud o migl ot os baim ės. Anuom et
Vokietija dar galėjo baimintis, kad
stipr ėj ant Ryt ų ir Vak ar ų konf lik
tui, ji gali tapti karo veiksmų arena.
Bet kas gi dabar jaudina žmones ir
kas ginė juos į gatves 1991 m., per
Persijos įlankos karą? Kodėl gi atgijo
pasipūtėliškas šūkis „Neliekite kraujo
dėl naftos!“ Gal mūsų automobiliuose
naudojamas rapsų aliejus? Užsitik
rint i res urs us Vok iet ij a lyg iai taip
pat suinteresuota kaip ir JAV. Kažin
kuo rengiasi dorieji pacifistai važiuoti
į kitą savo demonstraciją?
Naujasis populizmas
Pirm ą kart ą pacif izm o klaus im u
vyriausybė sutaria su sąjūdžiu. Paci
fistai tyli apie vokiečių karo pramonės
eksportus, o vyriausybė triumfuodama
skelbia kone kas valandą atliekamų
apklausų rezultatus. Bemaž niekur
negali ramiai pabūti, netapdamas tų
kvailų apklausų auka: jūs už ar prieš
karą? Tarytum tai būtų svarstytinas
klaus im as! Lyg iai taip pat prim i
tyviai galėtum paklausti: jūs už ar
prieš Sadamo nuvertimą? Bet niekas
neklausia.
Žodis „taika“, deja, maža tepasako
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apie tikrąją padėtį. Taika Europoje
viešpatavo ir tada, kai Stalinas jos
rytinę pusę buvo palaidojęs po savuoju
teroro režimu. Naudodamasis susikur
tuoju represijų aparatu, jis sunaikino
daugiau žmonių, nei jų žuvo per di
džiumą karų, apie kuriuos nuolatos
kalbama. Ar Rytų Europos žmonės ir
Sovietų Sąjungos gyventojai tą būklę
laikė taika? Kažin. O kaip Sadamas?
Tačiau toks klausimas pacifistams ne
kyla. Pacifistui – ir tai itin vokiškas jo
bruožas – rūpi pats principas. Taika,jo
nuomone, yra aukščiausia gėrybė, už
ją, girdi, irgi reikia mokėti. Bet kaip tada
laisvė? Ar už ją negali tekti mokėti?
Reg im e pas im et us ią vyr iaus yb ę,
nei šm an an čią, kaip sus id or ot i su
Vokietijai iškilusiomis problemomis.
Glob ėj išk as is vald in ink ų, pol it ik ų
klasės ir profsąjungų saugomų tar
nautojų kartelis blokuoja bet kokias
permainas. Valdžia iškaužėjusi kaip
niekados. Turime kanclerį, kuris šią
sav o vald žią geb a gint i, tač iau ne
gali pasakyti, kuo ji reiškiasi. Ranką
jis labiausiai mėgsta laikyti kelnių ki
šenėje. Būgštauja, kad ištraukta ji pa
sirodytų esanti tuščia. Tokia ji ir yra.
Šis kancleris pacifizmą atrado kaip
paskutinę priemonę valdžiai išlaikyti.
Kaip žinia, tai jam padėjo rugsėjį lai
mėti rinkimus, o prasidėjus Irako ka
rui, taikos motyvas tapo pagrindiniu
jo politikos instrumentu. Dar niekados
Vokietijoje vyriausybė taip nesinau
dojo pacifizmu, norėdama nukreipti
dėmesį nuo savo bejėgystės. Tačiau
taika ją ištiks kaip šaltas dušas. Ir
vidaus politikos, juo labiau – užsienio
politikos požiūriu.
Grįžimas į ypatingąjį vokiečių
kelią
Šiandien Berlyne politika tiesiog
neregėtu mastu daroma, pasitelkiant
simb ol ius. Pol it ik a ir žin iaskl aid a
p ap ild o vien a kit ą, bet kok į tur in į
paversdama popkultūros fenomenais.
Net kanclerio kritika galiausiai įgijo
videoklipo pavidalą: „Mokesčių daina“
(Der Steuersong).
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Turime kanclerį, kuris, Jungtinėms
Tautoms dar nė nepradėjus svarstyti
kar o klaus im o, par eišk ė, kad kar o
nevalia griebtis net kaip paskutinės
priem on ės. Tač iau tai jam dab ar,
kalbant apie pokario tvarką Irake,
nekliudo reikalauti, kad Jungtinės
Tautos įsikištų. Ar Vokietija yra JTO
narė, ar JTO yra lyg ir kokia Vokietijos
ministerija, kurią gali kada panorėjęs
čia padidinti, čia sumažinti?
Šią akimirką Jungtinėmis Tautomis
vadinamas fetišas vėl pabrangęs. Gal
būt, kuriant šią vokišką pokario tvar
ką, kartu būtų galima ir JTO Žmogaus
teisių komisijai pavesti ištirti Sadamo
režimo nusikaltimus. Juk šiai komi
sijai kaip tik pirmininkauja žmogaus
teises itin gerbianti Libija.
Klausydamasis kanclerio metinės
kalbos, kurioje jis ir vėl, prieš prabil
damas apie vidaus politiką, pateikė
užsienio, gal net reikėtų sakyti – pa
saulio, politikos įžangą, vis klausiau
pats sav e: iš kur toks perd ėt as jo
pasitikėjimas savimi? Schröderis aiš
kina Jungtinėms Valstijoms, ką tik
po didelių pastangų nugalėjusioms
Sadamo diktatūrą, kaip turi atrodyti
pokario tvarka išvaduotoje teritorijoje.
Skamba maždaug taip, lyg Brazilija
1945 m. būt ų mėg in us i nur od in ėt i
sąjungininkams, kas turi būti daroma
Vokietijoje.
Jau ilgokai už Vokietijos užsienio
politikos neįžvelgsi jokių Vokietijos
interesų. Niekados nebus per daug
kartoti: didžiausias pokario laikų pasie
kimas yra Adenauerio su užsispyrimu
įgyvendinta ir jo įpėdinių nuo visokio
atspalvio politinių tėkmių priešinimosi
ginta ir gerbta sąjunga su Vakarais.
Ši sąjunga buvo ir yra vienintelė ga
rantija, kad vokiečių visuomenė išliks
demokratiška. Kas abejoja sąjunga su
Vakarais, neišvengiamai atsiduria toje
tarpinėje padėtyje, kurioje Vokietijos
Imperija gyvavo Europos centre. Šian
dien šiuo klausimu aiškios pozicijos lai
kosi viena vienintelė vokiečių politikė,
Angela Merkel, kurią taip mėgstama
žeminti intelektualinėje viešuomenėje.
Savo požiūrį ji gina ir nuo dalies savo

pačios partijos, norinčios vaikytis tų
pačių apklausų rezultatų kaip ir vy
riausybė. Angela Merkel rizikuoja, kad
už savarankišką nuomonę ją nubaus
jos pačios partija. Partijoms neberūpi
jokie Vokietijos interesai, jos žino vien
rinkėjus. Aklai garbinamas centro po
pulizmas.
Tačiau aš pageidaučiau, kad Vokie
tijos vyriausybė rūpintųsi Vokietijos
interesais, o ne pratintųsi žengti koja
kojon su kolonijine Prancūzijos vals
tybe, bent jau iš dalies atsakinga už
daug el į nes ut ar im ų Art im uos iuos e
Rytuose, ir su įtartina Putino Rusija,
kartu pasipūtėliškai keldama save
aukščiau už Europos kaimynus, pir
miausia – už Rytų Europos gyventojus.
Ir Prancūzija, ir Rusija, laikydamosi
tokios pozicijos, rūpinasi savais inte
resais regione, jos tęsia senas rungtynes
su JAV ir Didžiąja Britanija.
Sanglauda su Rusija visados vedė
į nesutarimus su Rytų Europos šali
mis, todėl nesutarimai su Rytų Eu
ropos šalimis visados buvo vokiečių
puikybės ir dvilypės politikos dalis.
Vokiečių pacifizmas gina taiką kitų
sąskaita. Šiam principui kartais auko
jami Rytų Europos, kartais – Izraelio
gyventojai.
Mūsiškis užsienio reikalų ministras
dėsto mokslingas tezes apie pasaulio
tvarką, lyg jis būtų kokio nors univer
siteto garbės profesorius. Jis sakosi
esąs prieš karą. Bet už ką jis? Sakosi,
girdi, už kooperaciją. Ar už koopera
ciją su bet kuo? Esama diktatorių, su
kuriais kooperuoti neįmanoma. Kiek
laiko inspektoriai dar turėjo bastytis
po Irako dykumas ir raustis vadina
muosiuose prezidento rūmuose, kol
amerikiečiams ir britams teko finan
suoti būtinus grėsmės kulisus?
Balkanuose Fischeris tai galiausiai
suprato ir vargais negalais įstengė
viską išaiškinti savo visais atžvilgiais
žaliems šalininkams. Tačiau kol jis
tai suvokė, pirma 6000 Bosnijos vyrų
gavo sudėti galvas Srebrenicoje. Klau
siu pats savęs, kas dar turi nutikti,
kad pacifistinės sekmadienio kalbos
pagaliau baigtųsi?
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sugrįžimai į europą

Lenkija: geopolitinis virsmas
Egidijus Vareikis

Kur baigiasi integruotoji Europa?
Atsakymo toli ieškoti nereikia. Psi
chologiškai nedaug kas Vakarų eu
ropiečiais ar tikraisiais europiečiais
laiko kalmukus ar komius, netgi mol
davus ir ukrainus. Integruotą Europą
galima įsivaizduoti net be Bulgarijos
ir Rumunijos, net be šiandienės Lie
tuvos, tačiau niekas neišdrįstų kalbėti
apie vieną tikrą ir vieningą Europą,
jeigu joje nebūtų Lenkijos.
Briuselyje šiandien supranta, kad
pats laik as ir ten prad ėt i mok yt is
lenkų kalbos, kaip kadaise stropiai
pradėta mokytis ispaniškai. Lenkų
kalbos kursai iš tiesų tampa populia
rūs, vyksta nuožmi užkulisinė kova
dėl to, kurias politines grupes papildys
parlamentarai iš didžiausios besijun
giančios šalies.
Tač iau Lenk ij a yra ir vien a pro
bl em iškiaus ių vien ing os Eur op os
valstybių. Derybos su Lenkija vyko
sunkiau nei su kitomis kandidatėmis.
Šalis didelė, jos ekonomika įvairiapusė
ir kartu griozd išk a, trūk um ai mil
žiniški – techniškai tai sunkiausiai
sutvarkoma ES  kandidatė. Sąjunga
gali drąsiai absorbuoti bet kurią iš
devynių likusiųjų, tačiau Lenkija –
pirmas tokio dydžio „kąsnis“ Europai
nuo Ispanijos integravimo laikų. Šalia
Ispanijos buvo nedidelė Portugalija.
Šalia Lenkijos – net devynios šalys.
Lenkija pastaraisiais šimtmečiais
buv o svarb us Eur op os geo p ol it in is
klausimas. Jo negalėjo ignoruoti jokia
politinė filosofija ir ideologija. Būtent
Lenk ij a ist or išk ai vis iems buv o ta
šalis, už kurios prasideda Rytai. Ne
visiškai preciziškai ten, bet kažkur…
už Lenkijos. Tiksliau – už buvusios
Žečpospolitos. Mūsiškė Abiejų Tautų
Respublika veik du su puse šimtmečio
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gyn ė įsiv aizd uoj am uos ius Vak ar us
– trukd ė Rus ij ai tapt i „norm al ia“
Europos valstybe. Vėliau pati tapo
Rusijos auka. Lietuva šiame konteks
te gal net svarbesnė, tačiau Europos
ribų sergėtojos laurus vis dar skina
lenkai (ne be mūsų kaltės). Tai jie
Eur op os nep ak eič iam iej i. Gal im a
kalbėti apie tai, kad kiekviena šalis
ruošiasi integracijai atskirai, tačiau
kol Lenkija nebus integruota, galima
sakyti, kad geopolitinis virsmas kon
tinente neįvyko. Politiškai Lenkijos,…
na, ir Lietuvos integracija rodo, kad
dar niekada Vakarų Europa neturėjo
tokių ambicingų geopolitinių planų,
Vakarų Europos ribos nesiekė taip toli
ir taip drąsiai. Ir visa tai praslinkus
vos geram dešimtmečiui nuo Šaltojo
karo pabaigos.
Tapdama rytine ES valstybe, Len
kija lyg ir susigrąžina XVII–XVIII a.
Europos pakraščio statusą, statusą
valst yb ės, saug anč ios išo rin es ES 
sienas. Išorinės sienos Lenkijai teks
ne taip jau mažai – net 1200 km. Ir
tai ne šiaip sau, o siena su Ukraina,
Baltarusija ir Rusija – pačiomis ekono
miškai ir politiškai pavojingiausiomis
ES kaimynėmis.
Nauja Geležinė uždanga? Lenkai,
beje, mano, kad bent jau iš dalies taip,
ir su malonumu tokią uždangą jie sta
tytų, kad ir kiek tai kainuotų. Na, o jei
ES dar ir moka pinigus, sukuria darbo
vietų keliolikai tūkstančių žmonių,
kodėl gi nepastačius sienos ten, kur
jos nepavyko pastatyti
prieš kelisšimtmečius?
Išorinė siena iš ekono
min ės prob lem os gal i
virsti strateginės svar
bos objektu.
Beje, panašiai kai kas

mąsto ir Lietuvoje. Lenkijoje kaip ir
Lietuvoje reikės vizų Rusijos ir visos
NVS piliečiams. Lenkijoje po to bus
galima su nostalgija kalbėti apie tai,
kad kažkur liko Baltarusija ir Ukraina
– ta romantiškoji užmirštoji Europa...
Bet tik po to, kai siena bus, nes šian
dien Ukrainos ir Baltarusijos bijomasi
labiau nei norėtųsi. Statistika sako,
kad 2000 m. Lenkiją aplankė beveik
po 6 milijonus baltarusių ir ukrainų,
beveik trys milijonai Rusijos rusų ir
dar 4,5 milijono statistinių Karaliau
čiaus srities gyventojų. Galima būtų
konstatuoti, kad kaimyninėje šalyje
aps il ank ė daug iau nei pus ė luk a
šenkiškos Baltarusijos gyventojų, o
vos milijoną turinčios Karaliaučiaus
srities gyventojai per metus vyko į
Lenkiją net daugiau kaip po keturis
kartus. Suprantama, kad tai ne geros,
o veikiau blogai organizuotos kaimy
nystės santykiai. Smulkūs pasienio
prekeiviai, vadinamosios skruzdėlės,
savo prekes nešantys ant pečių, su
daro svarbiausią „keliautojų“ masę.
Jiems – „skruzd ėl iuk ams“ – tai iš
likimo klausimas, būsimoji integruota
Europa – gero nežadanti perspektyva.
ES „skruzdėlinio“ biznio nereikia, esan
čių už išorinės Sąjungos sienos šalių
vyriausybėms pasienio gyventojų gerovė
ne itin svarbi. Ateities prognozė viena
reikšmė – tie, kas liko „už ribos“, tie,
kas atsiliko nuo integracijos traukinio,
ateityje atsiliks dar labiau.
Lietuva jau neatrodo Lenkijai prob
lema, nors dar visai nese
niai ir ji buvo skaičiuojama
prie Rytų kaimynių. Vadi
nasi, žingsniai į priekį lie
tuviams geri ir pozityvūs.
Lietuviai vėl savi, mylimi
ne tik romantiškai, bet ir
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sugrįžimai į europą
politiškai. Lenkija tolyn į priekį skai
čiuoja savo „svorį“ Europos instituci
jose, tikėdamasi, kad lietuviai šį svorį
tik padidins... Ir pasibaigs XX a. nesu
sipratimai, priekaištai vienų kitiems
ir bendra sovietinė vergija.
Sovietinė valstybė prisibijojo Lenki
jos. Šiandien jau drąsiai sakoma, jog
tai buvo mažiausiai patikima grandis
sovietinėje sistemoje. Lenkija priešino
si komunizmui pačiu neparankiausiu
Maskvai būdu – proletariato judėjimu.
1956, 1970, 1980 metais Lenk ij os
darb in ink ai buv o žin iaskl aid os dė
mesio centre. Kiek mažesnės krizės
sov iet in ę sist em ą pag ąsdin o 1968,
1976 m., kartu drąsino manančius,
kad Maskvos ranka nevisagalė. Žodis
„sol id ar um as“ buv o vien u nem al o
niausių Maskvos diktatoriams ir labai
mielas lenkams, toks mielas, kad visos
profsąjungos – nuo laivų statytojų iki
individualių ūkininkų – norėjo šį žo
dį įtraukti į savo pavadinimus. Mitai
apie klasių kovą ir klasių interesus
čia subliūško. Ne mitas buvo laisvo
žmogaus kova prieš sistemą.
Daugiau kaip dvidešimt metų ski
ria mus nuo tos dienos, kuri ženklino
sistemos pabaigos pradžią. 1981 m.
gruodžio 13 d. generolas Wojciechas
Jaruzelskis paskelbė šalyje karo pa
dėtį. Tuom et daug iau kaip 10 000
„Solidarumo“ aktyvistų buvo inter
nuota iki 1983 m., suspenduota laisva
spauda ir nepriklausomos organizaci
jos. Ir kas gi tai buvo – nevykusi ge
neroliška avantiūra prieš savo tautą,
„rūmų perversmas“ ar bandymas sava
lenk išk a kar o padėtim aps is aug ot i
nuo sovietinės karo padėties, t. y. pa
triotiškas aktas? Ar dvidešimt metų
senumo įvykiai – jau istorija, palikta
mokslininkams?
Pernai atlikti viešosios nuomonės
tyrimai parodė, kad šiandien lenkai la
bai nevienareikšmiškai vertina anuo
metinius įvykius ir jų organizatorius.
Apie pusė respondentų mano, kad karo
padėties įvedimas tada buvo… visai
pateisinamas, ir tik kas penktasgalvo
ja priešingai. Tų laikų didvyriai, tokie
kaip Lechas Waùęsa, šiandien laikomi
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lab iau sus ik omp rom it av us iais nei
generolas Jaruzelskis, o šiandieniai
politikai – ne moralesniais už anuo
metinius partijos funkcionierius. Kai
kas liūdnai juokauja, kad vienintelis
karo padėties pasiekimas buvo… gims
tamumo padidėjimas praėjus metams
po įsimintinos gruodžio 13 d. Tuomet
gimė apie 700 000 kūdikių – dvigubai
daugiau, nei per metus gimsta šian
dien. Kita vertus, nedarbas tarp tada
gimusių jaunuolių siekia 40%. Ar toks
jaunimas balsuos už Europą ar prieš
ją, už savo tėvų-demokratų idealus
ar prieš juos?
Lenkijos politinis spektras – pati
tinkamiausia medžiaga pokomunisti
nių visuomenių studijoms. Kairiosios
partijos – stabilios ir „nemirtingos“,
dešiniosios – per kiekvienus rinkimus
vis kitos.
Prieš deš imtm et į vald žią gav us i
Demokratinės kairės sąjunga šian
dien bev eik vienv ald ė, o pol it in is
cham el eon as – Lenk ij os valst ieč ių
sąjunga – įvairiais pavidalais išgyve
no ir sovietmetį, ir demokratizaciją.
Aleksandras Kwaúniewskis laimėjo
antr ąj ą prezid ent inę kad enciją jau
per pirmąjį rinkimų turą lyg dar kartą
įrodydamas, kad „Solidarumo“ idealai
mažų mažiausiai ne amžini.
Šiand ien iai deš in iej i, ties a, taip
pat sen iai žin om i pol it ik ai, nauj a
karta Lenkijoje kaip ir Lietuvoje dar
neatsirado. Šiandien rimčiausiame
deš in iųj ų sus iv ien ij im e – Pil ieč ių
platformoje – dirba buvę „Solidarumo“
aktyvistai, o vėliau ir jo – jau kaip par
tijos – duobkasiai. Žymiausias tarp jų
– Andrzejus Olechowskis – didžiuojasi,
kad per prezidento rinkimus buvo net
antras... Tačiau, žinant rezultatus,
tenka konstatuoti, kad jam – antra
jam – labai toli iki Kwaúniewskiui
rodomos paramos. Dešinieji kritikuoja
valdančiuosius, tačiau kritika pas
tariesiems nebaisi – jėgos labai jau
nelygios – kairiųjų koalicija daugiau
nukenčia nuo skandalų partijos viduje
nei nuo opozicijos. Skandalų nestinga,
paskutinis jų sąraše – vadinamasis
„rywingeitas“, neva duotas kyšis dėl

kai kam naudingų pataisų žiniasklai
dos įstatyme. Skandalo centre pats
premjeras Leszekas Milleris, tačiau,
kaip sako jo šalininkai, Milleriui skan
dalai „nelimpa“.
Tačiau ne stiprūs kairieji ir silpni
dešinieji neramina Lenkijos politinio
gyv en im o steb ėt oj us. Past ar ais iais
metais šalyje sėkmingiausią politiką
dar o popul ist ai ir pol it iniai speku
liantai, rodantys, kad nė viena tradici
nė politinė ideologija nėra populizmui
atspari.
Vienas tokių politikų – Andrzejus
Lepp er is, sug eb ėj ęs kel ių blok ad o
mis ir valstiečių maištais susikrauti
reikšmingą politinį kapitalą – net 53
vietas iš 460 Lenkijos Seime. Antieu
ropiečiui Lepperiui teko atiduoti net
Seimo vicemaršalo postą, kuriame jis,
tiesa,išsilaikė neilgai: buvo pašalin
tas iš pareigų viešai išplūdęs užsie
nio reikalų ministrą Wùodzimierzą
Cimoszewiczių, apkaltinęs dar tris
ministrus kyšininkavimu ir ryšiais
su mafija. Dar viena keista partija –
Lenkijos šeimų sąjunga – išaugo kata
likiškos radijo stoties „Radio Maryja“
prieglobstyje. Populiari visoje šalyje
stotis tapo svarbiausiu antieuropie
tišku ruporu. Politikavimo prisidengus
tikėjimu ir neva ginamu tautiškumu
sutramdyti negali net šalies vysku
pai – „Radio Maryja“ savivaliauja ir
agituoja balsuoti prieš. Net ir „pado
ria dešiniąja“ save laikanti partija
Teisė ir teisingumas žinomų politikų
brolių dvynių Kaczyñskių asmenyje
nev eng ia spek ul iat yv ios retor ik os.
Ir visa tai vyksta referendumui dėl
narystės ES artėjant. Lenkijos poli
tikos komentuotojai kalba panašiai
kaip ir jų kolegos Lietuvoje. Nuėjus
sunkų derybų ir pasirengimo kelią
Briuselyje, galima suklupti ant savo
kiemo „šiukšlių“.
Balsuojant dėl pritarimo narystei
Europ os Parlam ent e, Lenkija gav o
kiek mažiau balsų nei kitos kandida
tės. Tai ne atsitiktinis dalykas – tai ne
toks jau didelis noras matyti Lenkiją
su jos problemomis. Tačiau kaip bus
Europa... be Lenkijos?
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knygų mugė
Adelė Dirsytė: gyvenimas ir darbai,
sud. ir par. Mindaugas Bloznelis,
Viln ius: Liet uv ių kat al ik ų moksl o
akademija, 2003, 573 p., 400 egz.
Jei kas nori rasti atsakymą, kas yra
tikra krikščionė, kas yra katalikė in
teligentė, katalikė mokytoja, tai gali
sužinoti, perskaitęs Adelės Dirsytės
biografiją ir darbų aprašymą. Ką ji
ypat ing o nuv eik ė? Tar yt um niek o:
užaugo katalikiškoje šeimoje, buvo
akt yv i ate it in ink ė, vien a pirm ųj ų
Liet uv oj e par aš ė dip lom in į darb ą
apie Gertrūdos Le Fort epinę kūrybą,
ištremta Sibire parašė ją išgarsinusią
maldaknygę. Bet dar svarbiau, kad jos
gyvenimas liudija tylų Dievo malonės
veikimą: didžius artimo meilės darbus,
kitų pratinimą prie aktyvaus religinio
gyv en im o, kenč ianč io ir išt vėr us io
žmogaus dalią.     
Gediminas Mikelaitis
Jonynas, Antanas A., Lapkričio
atkrytis, Vilnius: Tyto alba, 2003, 66 p.
Skoningai išleista eilėraščių kny
gelė, kurią persmelkia kaligrafiškų,
rytietiškas miniatiūras primenančių
rudens ir žiemos peizažų šviesa, lede
įšalę saulės spinduliai, poezijos ekra
ne atsispindintys sužvarbę neseniai
lankytų miestų šešėliai, susvetimėję,
neryškūs kasdienybės keleivių veidai,
pilni nerūpestingo nuobodulio. Skaity
tina patogiai įsitaisius prie spragsinčio
židinio, nors savaip įdomi ir pavasariop,
kai prabunda jausmai ir žaismingą
ironiją nustelbia tyras sentimentalu
mas – geros poezijos egzaminą ne vien
jautrių gimnazisčių teisme išlaiko net
eilėraščiai, savo pavadinimais signali
zuojantys apie banalybės pavojų: „Pyra
gaičiai su meile“, „Žydėjimas vyšnios“:
„ir net eilėraščiai kaip kremas / kurį
laižyti malonumas“. Tikra dovana po
ezijos smaguriams.
Manfredas Žvirgždas
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Jo Šventenybė Dalai Lama, Dva
sinė praktika: prasmingo gyvenimo
kelias, iš anglų k. vertė Algirdas Ku
gevičius, Kaunas: R. Anankos leidykla,
2003, 204 p.
Stilingai parašytos knygos mintys
dvelkia ramybe kaip veidrodiniai šven
to Nam-co ežero Tibeto aukštikalnėse
vand en ys, o kart u min im alist išk ai
šaltos kaip didingos, bet negyvos jo
pakrantės. Tai iliuzinio subjekto me
dituojamos tuštumos potyrio praktika,
vakariečiams pateikta tarsi dvasinė
prakt ik a asm ens, nei g ianč io sav o
pat ies kaip subs tanc išk o dvas in io
subjekto realumą. Nors Jo Švente
nybės pamokymai vargu ar suteiks
poz it yv ių dvas in ių jėg ų gyv ent i ir
kurti (Nam-co ežero vandenys sūrūs,
jie net eik ia gyv yb ės), vis dėlt o kai
kurios įžvalgos atvėsins aktyvaus va
karietiško nihilizmo įkarštį bei patosą
(anot Dalai Lamos, nihilistai po mir
ties atgimsta slogiose ir nelaimingose
sferose). Knygą vertėtų perskaityti ne
tik studijuojantiems Tibeto kultūrą
bei dvasines budizmo praktikas, bet
ir visiems Niekio sūnums.
Naglis Kardelis
Lazd yn as, Gint ar as, Vok ieč ių
Bildungsromanas: Teorinis aspektas,
Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla,
2002, 175 p., 200 egz.
Knygoje nagrinėjamas prozos žan
ras, giliausias šaknis įleidęs vokie
čių literatūroje. Daugiausia dėmesio
skiriama XVIII–XIX a. sandūrai, kai
atsiranda klasikiniai šio žanro pavyz
džiai (Goethe’s „Wilhelmo Meisterio“
romanai). Studija apskritai informa
tyv i, nors analizė kartais pernelyg
„dvas ing a“, perf raz uoj ant aut or ių,
„saugiai paslepianti Bildungo esmę
nuo neįšventintųjų“. Nepaliestas lieka
žanro aktualumo klausimas: baigia
ma šiuo požiūriu gerokai nuvalkioto
„Stiklo karoliukų žaidimo“ interpre

tacija. Abejonių kelia ir makaroniški
terminai – happyendingas, Bildung
sidėja ir kertinis studijos žodis – Bil
dungsromanas.
Laurynas Katkus
Mačiulis, Algimantas, Brydės per
rūką: eilėraščiai, nuotraukos iliustra
cijoms autoriaus, Vilnius: UAB „Astos
dizainas“, 2003, 142 p., 500 egz.
Prab ang us leid in ys, pirm oj i au
tor iaus poe zij os knyg a, išleist a jo
70-mečio proga. Kaip rašoma anota
cijoje, joje „Buitis kartu su Būtimi“.
Autorius „Curriculum vitae“ prisipa
žįsta: „gyvenimas mano, kaip ir kitų
bendraamžių, buvo sudėtingas [...].
Bandžiau savo ateitį sieti su aviaci
ja – netikau, su inžinerija – atstūmė,
su teatru – nepavyko. Susidraugavau
su kinu ir fotografija [...]. Savo gyve
nimą susiejau su Audra“.   
Vincentas Ginius
Marcinkevičius, Aídrius; Kaub
rys Saulius, Lietuvos Stačiatikių Baž
nyčia 1918–1939, Vilnius: Vaga, 2003,
278 p.
Gera nuobodi knyga. Informatyvus
tyrimas nuodugniai pristatantis vienos
konfesijos būklę prieškario Lietuvoje.
Deja, stačiatikių savimonė aptariama
daugiausia per santykį su katalikiška
aplinka, nebandant užgriebti vidinio
bendruomenės ir individo gyvenimo.
Tačiau tokia knyga be rodyklių (užtat
su Vilniaus Universiteto grifu) – šiais
laikais jau skandalinga.
Vytautas Ališauskas
Motuzas, Alfonsas, Lietuvos Kal
varijų Kryžiaus kelių istorija, apei
giniai papročiai ir muzika, Kaunas:
Vytauto Didžiojo universiteto leidykla,
2003, 293 p.
Iš pirmo žvilgsnio knyga primena
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knygų mugė
vadovėlį, skirtą krikščioniškos etnolo
gijos ir etnomuzikologijos studentams:
kruopščiai sudarytos lentelės su Kry
žiaus kelių pamaldumo tipais, giesmių
chronologinė analizė, apeigų papročiai
ir t. t. Vis dėlto ši aiškia kalba parašy
ta knyga suteikia daug žinių apie Kry
žiaus kelių istoriją nuo Jeruzalės, per
visą Vakarų Europą iki šiuolaikinės
Lietuvos. Slopstant šiai pamaldumo
formai, joje medžiagos neabejotinai
atrastų tikybos mokytojai, katechetai
ir tie, kas norėtų su ja susipažinti. Tik
keista paskutinė knygos eilutė, kad
„Lietuvos kalvarijų Kryžiaus keliai,
jų apeiginiai papročiai bei muzika ir
šiandien tebėra katalikiškosios Eu
ropos šiaurės rytų religinės kultūros
sien a, saug ant i nuo stač iat ik yb ės,
protestantizmo ir islamo“.
Jūratė Kuodytė
Rybaùko, Alicja, Eilėraščiai /
Wiers ze, iš lenkų k. vertė Vladas
Braziūnas, Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2003, 288 p.
Dvikalbė poezijos rinktinė, kurioje
atsispindi iš kartos į kartą perduo
dama Vilniaus vizija, paliudyta auto
rės įkyriai nedemonstruojama, tačiau
neslepiama priklausomybė lenkiškajai
Lietuvos literatūrai. Lenkų poezijos
tradicija išreikšta nepretenzingu,
kaskart vis labiau trūkinėjančių eilu
čių verlibru poetizuojant kasdienybės
smulkmenas (taip pat žaviai, kaip tai
daro Szymborska). Autorė suvokia
esanti paribio žmogus, jai nesveti
mos dvejonės, kurion pusėn ženg
ti: „Lenkų kalba sklidina šlamesių,
/ pilna šnypšt imo – liet uvių. / Lyg
gyvatė ant lapų sausų – / dvi ostijos
man ant liežuvio“. Poezijos tekstus
pratęsia knygos pabaigoje pateiktas
„Technologinis romanas“, užsimezgęs
tarp autorės ir vertėjo: galskelbiami
susirašinėjimo pavyzdžiai praturtins
plintančią kūrybos rūšį – elektronin
ius laiškus?
Manfredas Žvirgždas

Seewald, Peter, Vienuolių gyveni
mo mokykla: apmąstymai apie mūsų
šiokiadienius, iš vokiečių k. vertė Tere
sėlė Danguolė Šniūrevičienė, Vilnius:
Katalikų pasaulis, 2003, 252 p.
Vienuoliško dvasingumo injekcija
eiliniam krikščioniui sklandžios ir
„plačiam skaitytojų ratui“ skirtos
p ublicistikos pavidalu. Tinkama
v art oti kaip kasdienė lectio divina
dirbantiems, skubantiems ir pavar
gusiems pasauliečiams. Abejotini
„moksl ingesni“ priedai: „Trumpas
vienuolių žodynas“ (t. y. vienuolystės,
vienuolinio gyvenimo terminų žody
nėlis) – prastoko turinio, o „Bibliogra
fija“, nepaisant knygos vertimo į lie
tuvių kalbą, liko tokia, kokia buvo
parengta vokieč ių skaitytojui...
Redagavimo broką liudija tekste
pasitaikančios tokios „originalios“
formos kaip Bernhard von Clairvaux,
Albertas Magnusas, Vita Benedikts,
Matutin, ora und labora.
		
Liudas Jovaiša
Sirutavič ius, Marius, K a r o
belaisviai Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje XVI a. pirmoje pusėje,
Vilnius: Vilniaus knyga, 2002, 95 p.
Jaunojo istoriko debiutas pavyko.
Tema aktuali ne tik karybos, bet ir
socialine bei politine istorija besido
minčiai publikai. Knygoje analizuoja
mas belaisvių, daugiausia maskvėnų,
gyvenimas Lietuvos kalėjimuose. Tai
leido sukurti perspektyvinį vaizdą, kur
pasižiūrėjus iš arti matyti belaisvių
balansavimas ties gyvybės ir mirties
riba. Taikliai pastebėtas daugiausia
politinių santykių paveiktas Rusijos
ir Krymo chanato belaisvių likimas:
maskvėnai išsivaduodavo mirtimi
kalėjime, o totoriai papildydavo Li
etuvos totorių gretas. Knygoje gali
ma pasigesti tikslesnės iliustracijų
dokumentacijos ir paabejoti, ar vy
kusiai perteikti kai kurie asmenvar
džiai (pvz., Jodowikas Decj us, Ma

ximilianas), nėra ir rodyklės.
Darius Baronas
Šilbajoris, Rimvydas, „Karas ir
taika“: Tolstojaus pasaulio veidrodis,
iš ang lų k. vert ė Eug en ij us Žmui
da, Ukmergė: Valdo leidykla, 2003,
135 p., 500 egz.
Įžvalgiojo ir gudriojo lietuvių lite
ratūros vertintojo Rimvydo Šilbajorio
1995 m. angliškai išleistos studijos
vertimas turėtų smalsinti kiekvieną
literatūros skaitytoją, nes studija yra
1) ir aukšto intelektualinio lygio, 2) ir
eilinei galvai suprantama, 3) ir me
todologiškai dar intriguojanti. Tik su
viena sąlyga – jei skaitytojas neišsiba
dys akių į kai kuriuos atgrubnagiško
leidimo brūzgus: stiliaus, korektūros
ir kt. klaidas, pvz., į imperatorienę
Kateriną I, Turgenevo „Tėvus ir sū
nus“, ir jei nesijaus apmulkintas – tu
rinyje nurodytos Tolstojaus gyvenimo
ir darbų chronologijos knygoje nė su
žiburiu neras.
Vincentas Ginius
„Užmirštas“ karas: Sovietų kariuo
menės invazija į Afganistaną 1979–
1989 m., sud. Vytas Lukšys, Vilnius:
Vaga, 2003, 180 p.
Mėgėjiškų Sovietų karo Afganistane
dalyvių nuotraukų rinkinys. Dauguma,
matyt, darytos „dembelių“ albumams,
karo bei egzotikos mėgėjų nesudomins.
Kai kurios nuotraukos vaizduoja net ne
privaloma tvarka paimtus į Raudonąją
armiją, o kadrinius Sovietų karininkus
lietuvius. Knygos tikrasis adresatas
– žmogaus teisių gynėjai ir Sovietų
karo nusikaltimų Afganistane tyrėjai
– vargu ar ja pasinaudos. Krašto ap
saugos ministerijos paramą galima
aiškinti sentimentais, o Kultūros
ir sporto fondas karą, matyt, laiko
sporto šaka, nes kultūra šis albumas
nė nekvepia.
Saulius Drazdauskas

Aptariamas knygas parūpina „Akademinė knyga“ (Universiteto g. 4, Vilnius)
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Istoriniai pasakojimai,
kurie nepateko į Herodoto „Istoriją“
Palemonas Dračiula

I

II

IV

Pers ų mok yt in iai tvirt in a, kad dėl
nes ant aik os kalt i fin ik ieč iai. Mat
atsikraustę nuo vadinamosios Rau
donosios jūros ir apsigyvenę krašte,
kuriame ir dabar gyvena, netrukus
pradėję leistis į tolimas jūrų keliones
ir vežioti į įvairius kraštus egiptiečių
bei asirų prekes; plaukiodami užsu
kę ir į Argą. Penktą ar šeštą dieną
nuo atvykimo dienos, kai jau beveik
viskas jų buv o išp ard uot a, į paj ūr į
su daugybe moterų atėjo karaliaus
Inacho duktė. Jos vardas buvo Ija.
Stovėdamos laivugalyje, jos pirkusios
prekes, kurios labiausiai patikusios.
Finikiečiai, pasiraginę vieni kitus, šo
kę prie jų. Dauguma moterų pabėgu
sios, o Ija su kitomis buvusi pagrobta.
Šitaip Ija patekusi į Egiptą.
Paskui kažkokie helėnai atplaukę į Fi
nikijos Tyrą ir pagrobę karaliaus dukterį
Europą. Tai buvę veikiausiai kretiečiai.
Taip jie atsilyginę už skriaudą.
Nuo to laiko persai helėnus laiką
amžinais priešais. Taip prasidėjo Eu
ropos ir Azijos nesantaikos istorija.
Visus šituos pasakojimus po dauge
lio šimtmečių perdavė pranciškonai
liet uv ių kar al iui Mind aug ui, ir šis
pav og ė Nalš ios kun ig aikšč io Dau
manto žmoną.
Taip jis pradėjo lietuvių ir žemaičių
istoriją.

Svetimus papročius persai perima
labai greitai. Iš kitų tautų jie išmoko
ūžauti, o iš helėnų – santykiauti su
berniukais.
Taip jie išvedė persiškas kates, ku
rios eidamos svirduliuoja ir helėniškai
kniaukia.

Egiptiečių karalius Sesostris pasi
ėmęs didelę kariuomenę ir patraukęs
per sausumą, užkariaudamas kiek
vieną pakeliui pasitaikančią tautą.
Kuri tauta buvo kovinga ir didvyriš
kai gynėsi, tos krašte jis pastatyda
vęs stelą ir ant jos užrašydavęs savo
vardą, šalies pavadinimą ir tai, kad
jis, Sesostris, ginklu ją įveikęs, o po
to nupiešdavęs vyro gėdingąją dalį.
Štai taip: Y.
Kurių polius paimdavęs lengvai, ne
sutikdamas pasipriešinimo, tų krašte
stel oj e užr aš yd av ęs tą pat į tekst ą,
kaip ir narsiųjų kraštuose, bet šalia
nupiešdavęs moters gėdingąją dalį,
tuo parodydamas, kad tie yra bailiai.
Štai taip: X.
Taip dar yd am as, jis perė jęs vis ą
žemyną ir atsidūręs Europoje.
Persikėlęs iš Azijos į Europą, jis
užkariavęs skitus ir trakus.
Kai po daug el io šimtm eč ių
liet uv ių dakt ar as Bas an av i
čius kasinėjo Bulgarijoje trakų
miestus, jis atrado stelų nuolau
žų su tais dviem ženklais. Taip
jis nustatė, kad senovės trakai
sukūrė koordinačių ašis.
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III

Štai kaip egiptiečiai balzamuoja: pri
pila į klizmą kedro aliejaus ir suleidžia
jį į lavono vidurius; nei pilvo neprarė
žia, nei vidurių neišima; pro sėdynę
suleidžia aliejų, paskui angą uždaro,
kad skystis neišbėgtų, ir balzamuoja
natrio šarmu nustatytą skaičių dienų;
paskutinę dieną išleidžia iš vidurių
kedro aliejų, kurį buvo suleidę. Šis
aliejus turi tokią galią, kad
išt ekėd am as kart u išv aro
laukan sutirpusius vidurius,
širdį, plauč ius, kepenis, o
mėsas šarmas sutirpina taip,
kad iš lavono lieka tik oda
ir kaulai.
Šitą balzamavimo būdą
sužin oj o kryž in ink ai, ka
riavę Egipte, o vėliau, kai
riteriai atklydo į Livoniją,  
iš jų šį receptą išvogė latviai
ir sukūrė gėrimą, kuris ir
šiand ien vad in as i „Rоgas
Iš tiesų... juokinga...
balzams“.
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