LAIŠKAS REDAKTORIUI
Andrius Užkalnis

Tai, kad Turkija pakviesta derėtis dėl Europos Sąjungos narystės, Londone
nebuvo nepastebėta. Tačiau nebuvo ir įsidėmėta, juo labiau tai nesukėlė emocijų pliūpsnio kaip Prancūzijoje ar Vokietijoje. Numatomas, tegu ir negreitai,
tegu – su apribojimais – ES augimas, išplečiantis ją į Aziją, buvo aptartas, apsvarstytas ir galiausiai nustumtas tolyn įdomesnių naujienų.
Pagalvojus, tai visai nekeista. Anglai ir škotai bei Velso gyventojai taip darė
ne dėl žioplumo ar nesugebėjimo suprasti, kiek daug šis žingsnis reikš dabartinei ES. Šalta reakcija tik dar kartą priminė ypatingą Didžiosios Britanijos
santykį su ES.
Britams ši Sąjunga – tik dalykinis susitvarkymas, laisvos (arba bent jau laisvesnės) prekybos teritorija ir įsipareigojimas įsileisti jos naujų narių piliečius
dirbti, jei jiems yra darbo. Niekas labiau nesiutina „gero europiečio“ prancūzo
ar portugalo, kaip šis šaltas, apskaičiuotas ir tiesiog buhalterinis požiūris į ES,
kuri daugeliui kontinentinių europiečių yra kur kas daugiau: jiems tai – vizija,
geresnė ateitis, platesnės galimybės. Tai bendruomeninis saugumas.
Todėl kontinentinius europiečius Turkijos priėmimas neramina taip pat,
kaip mažame miestelyje gyvenančią dorą ir konservatyvią belgų šeimą neramina aštuoniolikmetės dukros ateitis, kai ši susiranda juodaodį draugą. Kas
bus, jei tikrai ištekės? Atsikraustys pas mus gyventi? Sėdės ant mūsų sofos?
Mindžios mūsų kilimą?
Britai dėl tokių dalykų nepradeda nerimauti. Jie nesijaudina, kad į bendrus
namus atsikels triukšmingas kilimų pardavėjas. Nes ES jiems – jokie ne bendri
namai ir ne bendras kiemas. Turkai galės atvažiuoti į Britaniją – galbūt kada
nors ir be vizų, bet ar tuo išgąsdinsi šalį, kuri jau priėmė milijonus iš Indijos,
Bangladešo, Pakistano, Jamaikos? Atvažiuos imigrantai – bet namai liks namais. Namai – Britanija. Ir namų statuso jokia Turkijos narystė nepakeis.
Būtent todėl, kad britas žino, kur jo namai, ir neieško kitos tapatybės, jam ir
nereikia antrosios šalies pakaitalo. Jis žiūri į mėlyną žvaigždėtą Europos vėliavą ir jaučia emocijų ne daugiau, negu jaučiame mes, žiūrėdami į baltą vėliavą
paplūdimyje, sakančią, kad jūra rami ir maudytis galima.
Europos vadovų ir biurokratų pastangos mistiﬁkuoti ir pakylėti Sąjungą
virš paprastos laisvos prekybos teritorijos, pamažu apipinant šalies simbolika,
konstitucija (tiesa, nepavykusia), bendrais pinigais ir federalinės valstybės atributika (pavyzdžiui, ambasadomis) britams, bent jau daugumai iš jų, atrodo
kvaila ir apgailėtina. Visų pirma todėl, kad britai nejaučia pagarbos tiems, kurie tiek mažai teturi pasitikėjimo savo jėgomis, kad reikėtų ieškoti dirbtinių pakaitalų tapatybei patvirtinti. Maža to, dar ir užsieniečių sukurtų pakaitalų.
Anglams nedaro įspūdžio prancūzų planas dominuoti Europoje savo stiliaus
biurokratija ir savo sankloda, kur valstybė turi prioritetą prieš individą.
Galbūt taip yra dėl to, kad giliai širdyje anglas nemano, jog dominavimas
Europoje – pakankamai ambicingas uždavinys. Šalyje, kur kiekvieną rytą
per nacionalinį radiją vis dar grojamas senas ir politiškai nekorektiškas maršas „Britanija, viešpatauk vandenynuose“, imperijos praeitis nesugriuvo ir
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neišsigimė, kaip Rusijoje, į bejėgiškus daužymus kumščiu ir užuominas apie surūdijusią karo galią: Britanijoje imperinė istorija ištirpo ir
liko kraujyje.
Todėl britui ir nereikia supervalstybės – jis ją turi: štai per visą gaublį driekiasi buvusios imperijos šalys, saulė niekada nenusileidžia virš
angliškai kalbančių teritorijų ar tokių žemių, kur viešpatauja angliška
teisės sistema arba kroviniai keliauja geležinkeliais, kadaise suprojektuotais anglų ir škotų inžinierių. Nigerijoje ir Ganoje anglas mato tarnybinę korespondenciją, rašomą ta pačia kalba ir tvarkomą tiksliai taip
pat, kaip 1950 m. tai darė kolonistai; Pakistane žaidžiamas angliškiausias iš visų sporto žaidimų – kriketas, kur žaidėjai aprengti pabrėžtinai
angliškais drabužiais, ir net visai nebritiškame Dubajuje prabangiausių
viešbučių verandos imituoja anglų kolonistų namus Indijoje, su lėtai besisukančiais ventiliatoriais palubėje ir išmankštintų tarnų patiekiamais
trikampiais angliškais sumuštiniais.
Todėl imperija kažin kur giliai tebealsuoja, ir jos šešėlyje bandymai
kurti sintetinę Europos supervalstybę britams neatrodo rimtai ar patraukliai. O kai nėra tokios jautriai saugomos svajonės, nėra ir graudulio
dėl galimų pasikeitimų. Kitiems toks svarbus musulmoniškos valstybės
įsiliejimo klausimas britams yra tik red herring – raudona silkė, arba
visiškai nesvarbi, išgalvota problema. Britai priprato, kad jų tikėjimas
visada imperijos laikais buvo mažumos tikėjimas; net ir šiandien aktyviai praktikuojančių islamo išpažinėjų skaičius artėja prie skaičiaus tų,
kurie sekmadieniais eina į krikščionių maldos namus.
Todėl britai ramūs: pasaulis tebesisuka jiems naudinga kryptimi. Kai
kitą kartą juoksitės iš anglo, kuris sako, kad automobiliai Londone važiuoja teisinga, tai yra kairiąja kelio puse, prisiminkite, kada paskutinį
kartą buvote lėktuve ir lipote pro jo kairėje esančias duris, kurios yra
port side (uosto pusėje) – viso pasaulio oro ir vandenų laivai juda būtent
taip, kaip automobiliai Londone. Tad ar gali gąsdinti Turkijos narystė?

2005 10 24

434

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 10

DIENORAŠTIS

RUGSĖJŲ DIENORAŠTIS
Gintaras Grajauskas

Niekada nerašiau dienoraščio.
Jei rašyčiau – tikrą, autentišką – tai tik tokį, kaip senų
laikų ūkininkai: „19.. metų balandžio mėnesio devynioliktoji diena. Buvau Kretingos turguje – pirkau šukas
ir vaško žvakėms. Sumokėta du centu už šukas ir dvi
dešimtys už vašką“. O toliau – tarpas iki liepos penkioliktosios, kai apsiveršiavo karvė, nes iki tol tiesiog nieko svarbaus nenutiko. Tikri nutikimai visada svarbūs
ir reikšmingi. Ir reti. Net jei tai viso labo naujos šukos.
2005-ieji, rugsėjis. Žinau, kad visą šitą mėnesį, jei Dievas duos, man nieko nenutiks. Nevažiuosiu į jokius
festivalius, nedalyvausiu jokiuose renginiuose. Iki pat
spalio. Maža to: žinau, kad bus vos keletas dienų, kai
prisiversiu išeiti iš namų. Ką veiksiu? Naktimis sėdėsiu virtuvėje. Ne, man ne bulimija; virtuvė naktimis
yra mano darbo kabinetas. Skaitysiu. Gal rašysiu.
Galų gale neveiksiu nieko. Būsiu sau, gersiu kavą su
pienu. Rūkysiu.
Rytą, kai šeimyna keliasi į darbus ir mokyklas (mano
atveju tai vienas ir tas pats; žmona – mokytoja), eisiu
miegot.
Kelsiuosi vėlai – maždaug tuo metu, kai pietaujantys
valdininkai užplūsta kavines. Slankiosiu po namus
laukdamas, kol visi grįš. Jie grįš.
Mažasis apsikabins. Žmona pabučiuos. Tada kartu pietausim. Kalbėsimės. Su žmona sugalvosim ką nors nebrangaus ir visiems valgomo vakarienei. Jei pasiseks,
aš pasigirsiu, kad štai ir vėl gavau nedidelį darbelį – suredaguoti tekstą kokiam nors lankstinukui. Vadinasi,
mažiausiai penkias dienas nereiks galvoti apie pinigus.
Žmona pasidžiaugs – kaip gerai, kad tąkart, grįžęs iš
festivalio, sumokėjai visas skolas. Iš tiesų gerai. Dabar
mes niekam neskolingi. Vis dar. Kol kas. Išties nuostabus jausmas. Mes beveik turtuoliai.
Su lankstinuku susitvarkysiu mikliai – esu įpratęs.
Garsėju kaip geriausia stilistė-korektorė Vakarų Lietuvoje. Nesunkiai nurungčiau daugumą kolegų iš didžiųjų leidyklų – vis pražiopsančių kokį nors absurdišką „jis važinėjo padėvėtu automobiliu“. Tiesa, dar
prisižadėjau parašyti rugsėjo dienoraštį. Viso mėnesio. Na, mano paskaičiavimais, tai užims porą trejetą
naktų. Jei pasiseks, gal ir mažiau. Bus neautentiška?
Nejuokaukit. Visa literatūra yra padirbta – tam ji ir
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literatūra. Net dokumentika, ir ta. Ką ir kalbėti apie
memuarus. Ir joks aš ne cinikas. Tai memuaristai cinikai, o ne aš.
Maža to, net ir visa dienoraščio faktinė medžiaga bus
iš esmės teisinga – tik chronologija kiek supainiota. Ji,
bjaurybė, man nuolat ir nuolat painiojasi.
Rugsėjo 4 d., sekmadienis. O – vėl mane pradžiugino. Kažkoks keistas tipas man – personaliai! – elektroniniu paštu vis siuntinėja tokį vaikišką virusą. Ne, aš
ne paranojikas ir nepainioju su tais automatiškai visais užrašų knygelės adresais plintančiais virusais, kurių gauna kiekvienas.
Bus jau kokie pusantrų metų, jei ne daugiau, kai gaunu laišką iš „padirbto“ adreso – tarkim, koks nors poetry@festival.com ar panašaus. Arba atseit iš žinomų
poetų – tik neretai jų pašto adresai būna ne visai tikslūs. Kuris nors JAV universitetas staiga pakeičia savo
įprastą galūnę „edu“ į kokį nors „net“. Laiške kartais
būna ir neilgas tekstas – Dear Mister Grajauskas, we
would like to invite You, blablabla... See attachment below, arba kokia nors panaši modiﬁkacija. Būna ir lietuviškai. Žodžiu – rankų darbas. Technologijų amžiuje. O
prie teksto nuolat prikabintas tas pats virusas. Matyt,
kad žmogelis humanitaras, ilgai ieškojo, kur tą virusą gaut... Ir jau tiek laiko vargsta nabagas, net graudu
žiūrėt. Vis įsivaizduoja tikriausiai, apsalusia iš laimės
širdžia, kaip apkrėsti be pėdsakų pranyksta visi mano
genialūs tekstai. Viso mano gyvenimo rašymai.
Smagu, kai tave vertina rimtai. Imčiau ir įsileisčiau
kada nors tą nelaimingą virusą – tiesiog iš žmogiškos
užuojautos, dievaži; bet kad mano antivirusinė programa jį pagaus greičiau, negu spėsiu išarchyvuoti...
Šiaip ar taip, nežinomas bičiuli – ačiū už dovanas! Smagu, kad nepamiršti. Būk kantrus, ir tau pasiseks. Galbūt. Sėkmės tolesnėje kūryboje.
Rugsėjo 5 d., pirmadienis. Dėl viso pikto apsirūpinau pačia „kibiausia“ antivirusine programa ir pačia
moderniausia ugniasiene. Ne tik dėl virusų – man svarbius tekstus visų pirma užrašau ranka, taigi jokie kompiuteriniai Herostratai man nebaisūs. Tiesiog atsirado
toks kvailas jausmas, jog kai aš spausdinu prie klavia-
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tūros, kažkas paslapčiomis žvilgčioja man per petį.
Rugsėjo 7 d., trečiadienis. Svarbi veiklos rūšis mano
gyvenime, užimanti nemažai laiko ir pastangų – pigių
ir tuo pačiu dar pakankamai valgomų produktų paieškos. Dažniausiai artimiausiame prekybos centre. Kartais – turguje. Man tai pusiau hobis, pusiau būtinybė.
Panašiai kaip mano žmonai pigių rūbų parduotuvės.
Pro ilgas prekystalių eiles aš ne einu, o sėlinu, akies
krašteliu užkabindamas menkiausią pasikeitimą sūrių, dešrų, konservų ir kitokių gėrybių etiketėse. Esu
įgudęs kaip Cooperio Pėdsekys. Pro mano akis niekas
nepraslysta nepastebėtas. Kai man pasiseka medžioklėje, abu su žmona geriame akcijinį prancūzišką vyną,
užkąsdami nukainotu kamemberu, ir pasikrizendami
vaizduojame viens kitam lietuviškojo elito atstovus.
Šios dienos grobis – beveik keturi kilogramai bruknių
uogienės. Tinka naudoti iki rugsėjo 15-os, todėl toks
plastmasinis kibiriukas, kuriame telpa 1,3 kg, kainuoja viso labo 2,99 Lt. Sudėtis – be jokių priekaištų: bruknės ir cukrus. Jokių neaiškių vaisių-uogų koncentratų
ar sojos skaidulų. Paėmiau tris. Žmona pervirė puode,
supylėm į stiklainius. Šeši dideli stiklainiai už 10 Lt.
Bus žiemai.
Ir tegul kas nors tik pabando pasakyti, kad aš neaprūpinu šeimos.
Rugsėjo 9 d., penktadienis. Atėjo bičiuliai. Tokia
miela ir jauki porelė. Kartais vis pasėdim keturiese
mūsų virtuvėje. Kartais ir jų, bet dažniau mūsų. Nes
mūsų virtuvė daug didesnė. Mes beveik buržujai.
Bet šįkart būtent jie tikri turčiai: ką tik grįžo aplankę giminaičius provincijoje. Todėl atsinešė namie marinuotų grybų – tokių skanių, tokių sūriasaldžiarūgščių,
tokių švelniai gurgždančių, kad kramtydamas akimirkai patiki pasaulio tobulumu. O prie jų – butelį ruginės. Palaikėme kameroje, kad atšaltų, ir ištraukėm
visą aprasojusį.
Ir pajutau, kad gyvenimas yra nuostabus. Bičiuliai –
smagūs ir geri. Grybai – puikūs. Ruginė – stipri. Viskas
taip, kaip ir turi būti. Žmona šalia, vaikai, ačiūdie, ne
kvailiai. Ko gi dar.
Kad būtų dar linksmiau, daviau paskaityt, ką apie
mane rašo literatūros kritikai. Turiu susikompiliavęs
kompiuteryje neįtikėtiniausių citatų. Suporavęs iš jų
visokiausių absurdiškų opozicijų. Smaginuosi, žinote.
Bičiuliai irgi smaginosi. Labai juokėsi. Garsiai.
O garsiausiai – aš pats. Nors nė velnio man nejuokinga. Kokie čia dar juokai, kai šitaip.
Rugsėjo 10 d., šeštadienis. Taip ir yra: vakar sumoviau visą vakarą.
Rugsėjo 12 d., pirmadienis. Tapatybės krizė.
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Rugsėjo 13 d., antradienis. Tapatybės krizė. Mėnuo
priešpilnis.
Rugsėjo 14 d., trečiadienis. Vėl apsireiškė mano bičiulis su virusu. Kažkodėl rašydamas „bičiulis su virusu“ pagalvojau visai ką kita: boba su naščiais. Čia iš
Charmso.
Rugsėjo 15 d., trečiadienis. Gal tas infekcijos platintojas yra koksai nors kritikas, iš kažin kur nugirdęs apie manąjį citatų rinkinėlį? Užtat ir braižosi apie
mano kompiuterį kaip katė apie pienovežį.
Netyčia ištryniau laišką su tikru kvietimu į tikrą festivalį. Tiesiog automatiškai paspaudžiau: delete permanently. Laimė, maždaug žinau adresą, iš kur siųsta.
Kaip nors susirasiu.
Kur spjausi, ten smulkus kenkėjas. Kažkokia Graužikija.
Rugsėjo 16 d., penktadienis. Tas vakarėlis, kurį andai sugadinau: sėdim, gurkšnojam ruginę su grybukais, pasikrizendami iš tų citatų – kurios taip žavingai prieštarauja viena kitai, kad miela žiūrėt. Na, ir aš,
kaip jau sakiau, juokiuosi. Ir staiga – vis dar tebesijuokdamas – nė nepajuntu, kaip imu rėkti – bjauriai,
isteriškai rėkti: „Ką jie rašo, choleros! Ar tu matai, ką
jie rašo! Ką jie iš manęs gamina, kokį frankenšteiną.
Tik pažiūrėkit, koks aš – kur ranka, kur koja. Ir tas tonas, Viešpatie – tas jų „Mes jį pažįstam“, tas jų noras
mane turėti! Ūūūch, bestijos!“
Bičiuliai sutrinka. Persimeta reikšmingais žvilgsniais.
Atseit, supasavo žmogiuks.
Tuomet žmona paima mane už rankos ir kalbėdama
visokius švelnius niekus veda į lovą.
Šįkart, ačiū Dievui, galų gale užmiegu – ar gal netenku
sąmonės; dabar tai man vienas ir tas pats.
Jei kas ir turi teisę sakyti „aš tave pažįstu“, tai mano
žmona ir aš pats.
Gal aš ir bjaurus, bet ne koks čigono arklys, kad mane
kas nori, tas ir čiupinėtų.
Rugsėjo 17 d., šeštadienis. Kažkodėl iš manęs imta
tikėtis tokio mielo, bedančio grožio. Šmaikštaus popietės pokšto. Visiems suvokiamo anekdoto – lengvo,
šmaikštaus ir geraširdiško.
O gavo – „Ereziją“. Še tai tau.
Koks pasipiktinimas! Tarsi nekalta mergelė staiga
būtų savo noru parsidavusi viešnamin.
Na, ir prasidėjo. Ginčai, romanas tai ar ne romanas (lyg
kas nors nuo to pasikeistų). Keisčiausi kaltinimai – nuo
ekshibicionizmo, beveik seksualinio – iki skatologijos
imtinai. Užsimezgė neakivaizdinė diskusija tema „ar
jam skauda, kai rašo?“ Nesuprantu, kodėl jiems taip parūpo – skauda man ar ne. Jie ką – anesteziologai? Ir
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Rugsėjo 18 d., sekmadienis. Labiausiai gyvenu naktimis.
Kai nesirašo, vis tiek nesimiega. Nespragteli galvoj tas
jungiklis, nors tu ką. Televizorius neberodo. Internetas
nežavi. Knygų (neperskaitytų) kaip tyčia nėra po ranka.
Kažkur besitrankydamas – berods, Vokietijoje – buvau aptikęs tokią televizijos programą, rodomą tik
naktimis. Mintis paprasta ir geniali: prie važiuojančio
traukinio priekinio stiklo pritvirtinta kamera ﬁksuoja
vaizdą. Realiame laike. Privažiuoja stotį, stabteli. Pajuda. Jokio įgarsinimo, jokios kvailai romantiškos muzikytės – vien autentiškas bėgių dunksėjimas. Variklio
gaudimas. Esu taip pravažiavęs daugybę maršrutų.
Kartais įsijungiu kompiuterį ir be jokio būtino reikalo paleidžiu disko defragmentavimo programą. Žiūriu,
kaip slenka juostelės, persirikiuoja spalvoti kvadratėliai. Gražu.
Stebiu, kaip chaosas lėtai, tačiau neišvengiamai virsta
tvarka.

komunikabili būtybė. Kasdien vis turi su kuo nors pasikalbėt, kitaip nenurimsta. O ir žodynas neskurdus:
nuo viso spektro cypsėjimų, kviknojimų ir čeksėjimų iki
absoliučiai paukštiško čiulbesio melancholiškomis vasaros naktimis. Sakytum, reinkarnavusi kanarėlė.
Šiandien mažasis pastebėjo, kad voverino Vinco akutės, primenančios gerai prinokusius juoduosius serbentus, pakeitė spalvą. Išbluko. Tapo šviesios – beveik
žmogiškai melsvos. Ir žvilgsnis – kaip užsisvajojusios
gimnazistės. Senatvė. Gal jam glaukoma? Susibūrė
vietos konsiliumas. Svarstėm, ar voverės serga glaukoma. Mojavom rankomis voverinui prieš nosį. Vienam
kuriam nors vaikštant po kambarį, kiti paslapčia stebėjo, ar voverinas žvilgsniu seka judėjimą. Lyg ir seka,
lyg ir ne. Veikiausiai vis dėlto ne. Tupi sau, galvą pakreipęs, ir kažin ką mintija.
Ir kai jau galutinai nusprendėme, jog vargšas senukas
apako, tas staiga kad suskersakiuos į mus, kad žybtels
gudriai savo melsvomis akimis ir kad liuoktels į savojo
narvo antrąjį aukštą. Be jokių kopėtėlių. Pro tokią muilinės dydžio skylę.
Užšoko ir tupi, bestija – dėbso į mus ironiškai ir dar
ūsus krutina. Tai tau ir diedukas, tai tau ir aklas. Stepių nindzė tiesiog.
O mes jau beveik graudinomės, „Neregio elegiją“ prisiminę.
Vaikystėj vienu metu mano tėvai buvo išsigandę, jog aš
kurčias. Nes neatsiliepiu šaukiamas. Nereaguoju ir tiek.
Nuvedė mane pas garsų anų laikų gydytoją – daktarą
Baublį. Pas tą patį, kuris man kūdikystėj operavo ašarų kanalus, nes niekaip nenorėjau verkti.
Senas, didžiulis, grubus, patikimas. Kaip močiutės komoda. Be jokių šypsenyčių ir pasiūturiavimų. Tiesiog
tobulas gydytojas.
Apžiūrėjo mano audiosistemą, tyliai pašnibždėjo visokių žodžių, kuriuos turėjau atspėti ir pakartoti. Skaičių visokių, vėliau daiktavardžių. Stalas, knyga, kėdė,
spintelė. Paskui girdžiu – šnabžda jis man: dramb-lys
di-džia-au-sis. Iš netikėtumo neištvėriau, suprunkščiau.
Tada jau daktaras Baublys pasikviečia mano tėvus, atsikrenkščia ir sako: hm-hm; čia su tuo vaiku tai yra šitaip: klausa jo kuo puikiausia, bet kai jis nenori, tai ir
negirdi.
Štai tokia diagnozė.

Rugsėjo 19 d., pirmadienis. Jau seniai dalijamės
savo „naudinguoju plotu“ su vienu keturkoju įnamiu –
stepių vovere (virtuvėj dar gyvena pelė, bet ji nelegalė).
Tiksliau – voverinu, vardu Vincas. Tokiu simpatišku
sutvėrimu su išpuoselėtais žigolo ūseliais ir juokinga
uodega, primenančia blakstienų tušo šepetėlį. Labai

Rugsėjo 27 d., antradienis. Ar dienoraščiui reikalinga pabaiga – kaip įprastam literatūros kūriniui?
Be abejo, reikalinga. Tas pasukimas ir spragtelėjimas.
Paskutinis, apibendrinantis įrašas, viską sustatantis į
savo vietas. Kada nors jį parašysiu ir aš.
Bet dar ne šį rugsėjį.


apskritai – kodėl skaitydamas recenzijas vis dažniau
aptinku tekstą ne apie tekstą, o apie mano kuklią personą? Didžiausios paklodės, kuriose išsamiai analizuojama mano ydinga pasaulėžiūra. Pasakojama, koks aš
nemalonus ir nepriimtinas tipas. Net grasinama, kad
Dievas mane nubaus. Visus nubaus, nesijaudinkit. Iki
vieno. Kiekvieną pagal nuopelnus. Jaučiuosi esąs tikrai
ne prastesnis krikščionis už tuos viską išmanančius teisuolius, kurie jau beveik linkę dangiškuosius įgaliojimus
prisiimti sau ir nubausti mane patys, savarankiškai.
Tokiose recenzijose svarstymai apie patį tekstą iš esmės apsiriboja dviem teiginiais: a) tai ne romanas (gerai jau, įkalbėjot – ne romanas. Tai ką?..) ir b) struktūra chaotiška (na, nechaotiška jinai, nors tu ką – tik
ne tiesmukai linijinė, o kontrapunktiškai ataidinti. Be
tų visų sudygsniavimų baltais siūlais – kur, kai vienas
skyrius pasibaigia sakiniu „už lango lijo“, kitas būtinai
turi prasidėti „lietaus lašų suplūktu vieškeliu žingsniavo basakojis berniukas“).
Et, tiek to. Pats žinau, kad neverta gerklės laidyti.
Dabar jau kad ir ką beiškrėsčiau – vieniems patiksiu
dar labiau, kitiems dar labiau nepatiksiu. Ir tai viskas.
Tik tiek. Manieji tekstai šitame procese beveik nebedalyvauja.
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ŠIANDIENA

„MAŽEIKIŲ NAFTA“ IR GRĖSMĖ IŠ RYTŲ
Guoda Steponavičienė

APIE NAFTĄ
Nafta yra ir bent jau numatomoje ateityje bus būtinas
išteklius bet kurios šalies ekonominei egzistencijai, o
Lietuvoje naftos yra tik šiek tiek. Tai lyg ir bloga žinia.
Tačiau gera žinia yra tai, kad nafta yra normaliai dalus,
įvairiai transportuojamas ir ne vienoje pasaulio šalyje
išgaunamas produktas. Tai yra nors šio produkto gavybos rinka yra smarkiai suvaržyta (OPEC), tačiau distribucijos verslas yra laisvas ir lankstus (pvz., Indija naftą
atsiveža ir lėktuvais). Tai verta turėti omenyje, nes kalbant apie lietuviškas naftos bėdas, prisirišame prie naftos vamzdyno ir automatiškai tampame susiję su Rusija
kaip naftos teikėja. Tačiau juk patys turime visai neseną patirtį, kai Rusijos energetinės blokados metu naftos
produktai patekdavo į Lietuvą visai kitais keliais. Tai
nebuvo atsitiktinis tranzitinio periodo reiškinys, o būtent tas dėsningas rinkos duodamas rezultatas, kuris
gaunamas visada, kai rinka nėra suvaržyta.
Kaip ir kiekviena prekė, nafta turi kainą, ir ta kaina
skiriasi priklausomai nuo tiekėjo. Rusiška nafta Lietuvos įmonėms iki šiol kainavo mažiau nei, pavyzdžiui,
norvegiška, netgi atmetus atvežimo išlaidas. Beje, rusų
nafta Lietuvos įmonėms kainuoja šiek tiek mažiau nei
ta pati rusų nafta Norvegijos įmonėms. Ar tai gera žinia? Ekonomine prasme tai gera žinia visų pirma „Mažeikių naftai“ – Lietuvos naftos perdirbėjas per visą Nepriklausomybės laikotarpį mokėjo mažiau už žaliavą
nei jos vidutinė rinkos kaina. Tai tiesiogiai nereiškia,
kad proporcingai mažiau mokėjo vartotojai, nes produkto kainos esant konkurencijai nusistovi ne pagal
kaštus, o pagal esamas alternatyvas. Tad ir Mažeikių
produkcija nekainuoja daugiau nei importuojami jos
analogai, nes, priešingu atveju, pastarieji nukonkuruotų vietinius (tai galioja tik su sąlyga, jei importas ribojamas muitais ar kokybės reikalavimais). Atsižvelgiant
į „Mažeikių naftos“ svarbą Lietuvos ekonomikai, šiandien faktas yra tai, kad mes turėjome ir vis dar turime naudos, pirkdami naftą iš Rusijos, o ne kitų tiekėjų.
Kaip dažnai nutinka gyvenime, šis akivaizdus ekono1
Beje, Lietuvos Vyriausybė yra linkusi itin jautriai reaguoti į sunkumus, su kuriais susiduria atskiros, vadinamosios strateginės, Lietuvos
įmonės, ir pateikti juos kaip grėsmes visam ūkiui bei nacionaliniam
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minis pranašumas virto politiniu rūpesčiu, – kas bus,
jei mes tą patogią poziciją prarasime ir turėsime pirkti naftą pasaulinėmis kainomis1. Pakilus perkamos žaliavos kainoms, naftą Mažeikiuose teks perdirbti efektyviau, o jei nepavyks – jos produkcija pabrangs ir jai
taps sunkiau konkuruoti su importu. Tik tiek, ir jokio
politinio prieskonio dėl išsipildžiusių Rusijos grėsmių
čia nederėtų berti.

APIE „MAŽEIKIŲ NAFTĄ“
„Mažeikių naftos“ gamyklos Lietuvos valstybė nestatė. Ji buvo pastatyta sovietiniais laikais už bendrus
sovietinius pinigus. Šiek tiek sutaupėme Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų ir įgijome įmonę, kurios produkcijos paklausa garantuota – tai gera žinia. Bloga
žinia yra ta, kad įmonė pastatyta senokai ir orientuota perdirbti būtent rusų naftą. Tai reiškia, kad norint
gaminti šiandienei Europos rinkai, įmonę reikėjo modernizuoti, įdedant į ją ne tik kapitalo, bet ir vadybos
žinių. Tai ir buvo padaryta, kai ją privatizavo Williams
International. Reikia tik prisiminti tas bylas dėl vagysčių, kai įmonė buvo valstybinė, ir paaiškės, kiek darbo
reikėjo įdėti naujam savininkui, kad būtų išmontuoti
ne tik seni įrengimai, bet ir senos tradicijos pačioje įmonėje. Williams valdoma „Mažeikių nafta“ galėjo dirbti,
bet jai nepavyko susitarti dėl sklandaus žaliavos tiekimo iš Rusijos. Be abejo, tai galėjo lemti ir subjektyvios,
pačios įmonės vadovybės klaidos, tačiau turint omenyje
Rusijos naftos verslovių interesą turėti savo perdirbimo gamyklą, nesusitarimas dėl naftos tiekimo veikiausia buvo dėsningas. Lietuva, pirmą kartą parduodama
„Mažeikių naftos“ akcijas, šį Rusijos naftininkų interesą sąmoningai ignoravo ir neleido jiems varžytis dėl teisės akcijas įsigyti.
Grįžkime trumpam į 1999 m., kai buvo priimtas
sprendimas naftos gamyklos Rusijos kapitalo įmonei
neparduoti, argumentuojant dėl to galinčiomis kilti
grėsmėmis Lietuvos saugumui. Nekvestionuodami tokios grėsmės buvimo, pažiūrėkime, ką galima padaryti,
saugumui. Ypač tokio dėmesio susilaukia „Mažeikių nafta“ ir Lietuvos
geležinkeliai. Tai yra dar vienas argumentas, dėl ko šios įmonės turėtų
būti iki galo privatizuotos.
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siekiant ją sumažinti. Tai, kad investuotojo kilmės šalies apribojimas neveikia, buvo aišku jau tada2. Jeigu
„Mažeikių naftai“ naudingiausia dirbti naudojant Rusijos naftą, o jos tiekėjai nori turėti gamyklą, nėra jokių civilizuotų būdų ilgiau sukliudyti šiam interesui išsipildyti. Šiandieniame globaliame pasaulyje kapitalo
kilmės kriterijus tampa vis mažiau prasmingas, nes
vieną įmonę galima valdyti per bet kurioje kitoje šalyje
įregistruotą kitą įmonę. Taip ir atsitiko su „Mažeikių
nafta“ – dėl nesklandumų, kurie turėjo neigiamas ekonomines pasekmes jiems, kaip savininkams, Williams
turėjo parduoti bendrovę, ir pardavė ją Jukos – įmonei,
kuri jos norėjo ir tą norą įtvirtino pasiūlyta suma. Po šio
sandorio, kuris įvyko pagal ekonomikos dėsnius, viskas
atsistojo į savo vietas, ir jau darėsi panašu, kad „Mažeikių nafta“ ilgai ir laimingai gyvens (tiesa, visuomenėje
kurį laiką jautėsi šioks toks nepasitikėjimas naujaisiais
savininkais, bet jis truko neilgai). Tačiau tada įvyko
vienas iš force majore, nors ir ne uraganas, bet taip pat
ekonomikai tolimas įvykis – politinis Jukos įmonės užgrobimas. Nors ir būdami toli nuo šio užgrobimo priežasčių, vėl atsidūrėme ten, nuo kur pradėjome – valstybės manipuliacijų „Mažeikių naftos“ akcijomis.

APIE VALDIŠKĄ VERSLININKAVIMĄ
Gera žinia yra ta, kad buvo atsisakyta siūlymų įmonę
vėl suvalstybinti (nors ši mintis vis dar gyvuoja). Tačiau blogos žinios yra net dvi, pirma, kad nesirengiama
parduoti visų Vyriausybės valdomų akcijų, t. y. įmonę
visai privatizuoti, ir antra, kad Vyriausybė ketina dar
rizikingiau veikti komerciniuose sandoriuose. Pirmą
kartą (Williams byloje) reikėjo tik parduoti. Tačiau sugebėta privirti puodus destruktyvių emocijų visuomenėje
bei pasirašyti sutartį, kurioje numatyti kompensaciniai
biudžeto įsipareigojimai
pirkėjui bei kelioms Lietuvos įmonėms žalingos sąlygos. Šį kartą rengiamasi ne
tik parduoti, bet ir pirkti, ir
dar uždirbti pelno! Politologai neretai pažymi, kad Seimas bei Vyriausybė užsikrėtė verslo bacila ir todėl valdo
valstybę kaip UAB. Čia yra
tiesos, bet čia būtų tik pusė
bėdos. Vyriausybės planuo2
Steponavičienė, G., „Trys pilki
arkliukai ir neprijaukinta auksinė antilopė“, in: Naujasis Židinys-Aidai,
2000, Nr. 1–2.
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jami sandoriai su „Mažeikių nafta“ reiškia kur kas didesnius užmojus – paprastą UAB valdyti nebeįdomu,
reikia tapti holdingu ir užsiimti akcijų spekuliacija rinkoje… Pirma, tokia veikla tikrai neįeina į Vyriausybės
funkcijas – Vyriausybė turi žiūrėti bendro ilgalaikio šalies gyventojų intereso, o ne siekti pelno ar palankiausių sąlygų vienai įmonei kitų sąskaita. Antra, Vyriausybė tam neturi kvaliﬁkacijos. Tai, kad valstybė yra
blogas verslininkas, yra pagrindinis argumentas prieš
gamyklos nacionalizaciją, juo labiau spekuliacijas jos
akcijomis siekiant uždirbti. Trečia, nusipirkusi kvaliﬁkaciją, ji neišvengiamai atsidurs ekonominių ir politinių interesų žirklėse. Ir ketvirta, Vyriausybė rizikuoja
ne savo ir ne savo kliento pinigais, kaip daro normalūs makleriai, o mokesčių mokėtojų pinigais, todėl gresiant nesėkmei galime laukti pačių įvairiausių kompromisų, kurie bus padaryti tam, kad žadėtoji suma būtų
„uždirbta“. Kompromisai, žinoma, bus rinkos dalyvių
sąskaita. Beje, visai nebūtinai tie kompromisai bus
ekonominiai, t. y. jie yra tikroji grėsmė nacionaliniam
saugumui.

APIE RUSIJOS GRĖSMĘ
Net ir konservatoriai, kurie dažnai ir nuosekliai naudoja Rusijos grėsmės argumentą sprendžiant ekonominius klausimus, šiandien pripažįsta, kad rusų kapitalas
„Mažeikių naftoje“ tiesioginės grėsmės Lietuvos ekonomikai nekelia. Jau nebekalbama apie „užsuktų kranelių“ ir panašius atviro spaudimo atvejus. Teigiama, kad
esminė rizika yra susijusi su tuo, kad Rusijos įmonės turės tiesioginių verslo interesų Lietuvoje ir savais, mums

Mažeikiai. 2005 m. rugsėjo mėn. Algio Sabaliausko nuotr. ELTA
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nepriimtinais metodais darys įtaką Lietuvos politiniam
bei visam viešajam gyvenimui. Su tokios grėsmės galimybe negalima nesutikti, kaip ir su išvada, kad mums
tai visai nepatinka. Tačiau ar Rusijos įtakos klausimas
yra toks neatsiejamas nuo „Mažeikių naftos“? Jeigu darome prielaidą, kad Kremlius domisi Lietuva ir ne su
geriausiais ketinimais (tai galioja visoms užsienio šalims), tai dėl ko jis turėtų veikti per tokią akivaizdžiai
strateginę šaką kaip nafta? Juk politikams korumpuoti
pakanka ir nekaltesnių „platformų“, o žiniasklaidą veikti galima tiesiogiai bei transliuojant savo kanalus. Tiesa, plačiai žinomas Rusijos specialiųjų tarnybų planas
veikti būtent per energetikos sektorių. Tačiau drįsčiau
teigti, kad naivu būtų tuo pasitikėti. Pirma, dėl to, kad
tokia strategija yra vieša, antra, dėl to, kad galima, ir pasitaiko ženklų, kad ir veikiama, visai kitokiais būdais3.
Juo toliau įsibėgėja šios diskusijos Lietuvoje, juo geriau matyti, kaip ekonominis klausimas, turintis politinį aspektą, vis giliau grimzta į visiškų politinių batalijų miglą. Ekonominė rizika yra susijusi su tuo, kad
įmonė veiks nesėkmingai. Taip gali atsitikti dėl trijų
priežasčių. Pirma, dėl savininkų neišmanymo arba nesėkmių – nuo to niekas neapdraustas, o Lietuvos Vyriausybė tikrai neturi stiklinio rutulio ateities verslo
sėkmei nuspėti. Išeitis tuomet yra parduoti akcijas kitam suinteresuotam pirkėjui (o tokių netrūksta), kaip
ir atsitiko Williams atveju. Antra, dėl nesklandaus žaliavos tiekimo, kuris tikrai bus, jei tarp įmonės savininkų nebus įmonių, susijusių su naftos gavybos verslu
(geriausia iliustracija – Williams). Trečia – sąmoningai
kenkti „Mažeikių naftos“ verslui. Toks fantasmagorinis
scenarijus įmanomas vieninteliu atveju – kai įmonė nacionalizuojama ir uždaroma pačios Lietuvos valstybės,
siekiant išvengti Rusijos įtakos, nes joks kitas investuotojas nepirks tokio brangaus objekto, planuodamas
iš jo negauti grąžos. Jeigu Lietuvoje būtų manoma, kad
turėti Mažeikių naftos gamyklą yra per daug politiškai rizikinga, ekonominiai nuostoliai būtų, tačiau jie
tikrai nesukeltų krizės. Nedarbas Mažeikių mieste bei
apskrityje tikrai smarkiai išaugtų, tačiau esant tokiam
kvaliﬁkuotos darbo jėgos trūkumui Lietuvoje bei ES,
šie žmonės netruktų darbą surasti. Mokesčių į biudžetą sumažėtų tik pajamų (ir tik kol žmonės įsidarbintų
kitur) ir pelno mokesčių dalimis. Liūto dalis – PVM ir
akcizas – būtų vis vien sumokama į biudžetą perkant
importuotus naftos produktus. Nacionalinio saugumo
argumentas it užkeikimas veikia visada, nors niekam
nėra aišku, kuo ta rizika konkrečiu atveju pasireiškia.
Rusija yra nuolatinė grėsmė Lietuvos saugumui ir bet
koks veiksmas ar jo nedarymas sukelia tam tikrų rizikų. Rizikinga yra su Rusijos įmonėmis bendradar3
Galime prisiminti kad ir neseną prezidento Pakso istoriją. Arba
faktą, kad 2/3 Lietuvos provincijos dažniausiai klausosi rusiškos popmuzikos.
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biauti, nes jų verslo kultūra nurungs mūsiškę, bet dar
rizikingiau nebendradarbiauti, nes tada jos bendraus
su kitų ES šalių įmonėmis be mūsų. Kyla klausimas:
su kuo tada bendrausime bei prekiausime mes? Tai, ar
„Mažeikių nafta“ bus parduota Rusijos bendrovei, ar ne
Rusijos bendrovei, kurios veiklos Lietuvoje sėkmė priklausys nuo rusų naftos tiekimo, bendros saugumo padėties Lietuvoje nekeičia. Tai nenaikina korupcijos, neapsaugo mūsų nuo trumpalaikės ar asmeninės naudos
siekiant padarytų politinių sprendimų, neatima valdžiai galimybių verslininkauti. Tai yra mūsų visuomenės ydos, su kuriomis tvarkytis turime patys.

KĄ DARYTI SU „MAŽEIKIŲ NAFTA“?
Tiesiog imti ir vieną kartą parduoti. Parduoti laisvai
ir atvirai tiems, kurie turi ekonominį interesą ir todėl
sumoka didžiausią kainą. Parduoti biržoje, kad būtų
išvengta eilinių skirstymų į labai blogas, vidutiniškai
blogas ir blogas įmones ir būtų nustota laukti princo
ant balto žirgo. Jis turėtų būti iš Vakarų, bet veikiausiai ne iš ES, nes ES su Rusija draugauja ir draugaus
vis labiau, ypač kalbant apie energetinius išteklius.
Jis turėtų būti ne Kremliaus draugas, kad neperleistų pastarajam valdymo, bet ir ne priešas, kad nebūtų
areštuotas. Tačiau jis turėtų gebėti susitarti su Rusijos verslovėmis dėl sklandaus naftos tiekimo ir galų
gale uždirbti pelno iš šio vadinamojo verslo. Skamba
mažiausiai neįtikėtinai. Beje, jei vartotojai turėtų tiek
reikalavimų įmonių, kurių produkciją vartoja, savininkams, dalis jų vaikščiotų be batų ir patys namie grūdus maltų.
Blogiausia alternatyva būtų įmonę nacionalizuoti.
Ir ne tik dėl ekonominių priežasčių. Būtent saugumo
prasme turėti valstybės valdomą ekonomikai svarbią
įmonę, kurios veiklos sėkmė tiesiogiai priklauso nuo
žaliavos iš Rusijos tiekimo, yra rizikingiausia. Tiesa,
kalbėdami apie Rusijos įmones, negalime visiškai pasikliauti normaliu ekonomikos dėsniu, kad savininkas
siekia naudos ir nedaro veiksmų, kenkiančių jo verslui.
Kartais, kaip matėme Jukos atveju, jis juos daro, ir
nebūtinai savo noru. Tačiau nacionalizavę „Mažeikių
naftą“, turėtume susitaikyti su tuo, kad kasdienis šios
įmonės valdymas bus veikiamas ne ekonominių interesų iš Lietuvos pusės, o su rusiškos naftos rizika susijusios grėsmės tik padidės.
Manant, kad rizika dėl Rusijos poveikio „Mažeikių naftai“ yra didesnė nei galima gauti ekonominė nauda, galima įmonę uždaryti – nei ūkio subjektų poreikiai, nei
biudžetas nenukentės taip, kaip dažnai gąsdinama. Tiesa, manant kad rizika dėl Rusijos poveikio „Mažeikių
naftai“ yra didesnė nei galima gauti ekonominė nauda,
galima įmonę uždaryti. Tačiau tai gerokai primintų savižudybę dėl mirties baimės.
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AKADEMYBĖ

Rektorių paslaptis
TOMAS DAUGIRDAS

Rektoriai šiandien Lietuvoje yra vieni
įtakingiausių žmonių. Jų balsas dažnai girdimas svarstant labai svarbius
klausimus, susijusius su Lietuvos ateitimi. Viešumoje jie pasirodo kaip universitetų, akademinės bendruomenės
ar net studentų atstovai, o dažniausiai – kaip gynėjai nuo valdžios ir visuomenės. Vis dėlto dažnai kyla klausimas, kas yra tas pasaulis, už kurį
rektoriai jaučia atsakomybę. Ar iš
tiesų už jų nugarų stovi mokslinių ir
akademinių interesų turintys studentai ir mokslininkai, jų akademinė laisvė, ar priešingai – sistema, galinti niekais paversti bet kurias naujas idėjas.
Universitetai yra keisčiausiais būdais susipynusios simbolių ir prasmių struktūros, kuriose rektoriai
vaidina daugiaprasmį vaidmenį. Pirmiausia universitetai yra hierarchinės struktūros. Vieną hierarchiją sudaro profesoriai, docentai, lektoriai,
kitą – studentai, doktorantai, dėstytojai, trečią – įvairaus lygio administratoriai, rektoriai, prorektoriai, dekanai.
Šitaip žvelgdami į universitetą galime
jame nuolat regėti pastangas kilti į viršų ir išsilaikyti iškovotose pozicijose.
Kita vertus, universitetai yra įvairialypę produkciją gaminančios gamyklos.
Neatsitiktinai juose parašomi moksliniai darbai ir atlikti moksliniai tyrimai yra vadinami „moksline produkcija“, kartkartėmis galima išgirsti ir
studentus vadinant „preke“ ar universitetų produktu. Universitetuose kaip
fabrikuose vyksta intensyvi gamyba –
siekiama pagaminti kuo daugiau „prekių“ kuo mažesnėmis sąnaudomis.
Universitetai gali būti suprantami ir
kaip įvairių dalykinių specializacijų
laukas. Šiandien jie virsta vienas nuo
kito tolstančių fakultetų ir mokslo cen-
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trų sistema, kurios vieningumas tikrovėje tampa vis abejotinesnis.
Vien pažvelgus išoriškai į standartinį Lietuvos universitetą, jis pasirodo
esąs labai komplikuota sistema, nevienijama jokio bendro tikslo, anksčiau ir
neretai dar šiandien vadinamo „misija“. Tai yra pasaulis, kuriame nuolat
vyksta paviršinis judėjimas, pasireiškiantis įvairių smulkių dalykų produkavimu, ir kuriame dedamos didelės
pastangos save išlaikyti. Šis pasaulis
kelia ne tiek komplikuoto darnaus mechanizmo ar „bendruomenės“, kiek neišvengiamai į entropiją palinkusios sistemos įspūdį. Mokslinės hierarchijos
tarsi atskirtos nuo studijų proceso, pastarasis paliekamas siaurame specializacijos lopinėlyje.
Rektorių kalbėjimas „išoriniam“ pasauliui, demokratinei visuomenei yra
nuolatinė pastanga suteikti vieningą
pavidalą šiam sunkiai įvardijamam,
universitetu vadinamam hibridui.
Todėl nėra joks atsitiktinumas, kad
skirtingais nepriklausomybės metais
rektoriai viešumai pateikdavo tokį
universitetų vaizdinį, kokį išvysti norėdavo visuomenė. Taigi universitetai visada buvo pateikiami kaip savitas visuomenės veidrodis. Tai puikiai
atskleidžia NŽ-A Nr. 9 paskelbta Nijolės Keršytės „rektorių retorikos“ analizė. Sovietinio Vilniaus universiteto
rektorius Jonas Kubilius
kreipėsi į universiteto
bendruomenę, kontrastiškai priešpriešindamas
autoritetą-mokytoją neišmanėliui studentui. Visai
kitokios yra Nepriklausomos Lietuvos rektorių
kalbos. Rolando Pavilionio pirmosios kalbos per-

sunktos nepriklausomybinio entuziazmo. Be to, jis, tarsi kreipdamasis į
universiteto bendruomenę, iš tiesų
kreipiasi į visuomenę, nes „akademinę bendruomenę“ priešpriešina likusiai visuomenės daliai, pirmiausia –
politinei valdžiai. Nors rektoriaus
Benedikto Juodkos kalbą autorė įvardija kaip radikaliai besiskiriančią nuo
jo pirmtako, vis dėlto čia esama esminio panašumo. Jis perima dabartinėje visuomenėje paplitusią vadybinę
retoriką, kalba it ﬁrmos vadovas. Be
to, irgi tarsi kreipdamasis į universiteto bendruomenę, Juodka iš tiesų
daugiausia dėmesio skiria tiesioginiam ar netiesioginiam kreipimuisi į
politikus. Pavilionis ir Juodka kalbasi ne su savo universiteto žmonėmis,
o sako viešą visuomeninę-politinę kalbą, užimdami tuo metu populiariausias retorines pozicijas: laisvės šauklio
ar vadybininko.
Rektoriai yra tarsi senieji magai ar
burtininkai, ginantys savojo pasaulio paslaptį nuo išorinio įsiveržimo. Ir
tai daro mikliai atgręždami veidrodį į
tą pusę, iš kurios gali pasirodyti numanomas svetimasis. Tačiau veikiausiai didžiausia universitetų pasaulio
(panašiai kaip ir kitų tokių pasaulių)
paslaptis yra paslapties nebuvimas.
Tai yra pasaulis, besilaikantis vien
pačiam sau suvokiamomis taisyklėmis
ir ginantis vien pačiam
sau suprantamas ir prasmingas vertes.
Seniai praėjo tie laikai,
kai universitetinis pasaulis Lietuvoje buvo vienareikšmiškai nukreiptas į
akademiniuspasiekimus.
Net sovietmečiu mokslo
laipsnius buvo siekiama
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teikti pagal dalyko išmanymą, o profesoriai visuomenėje buvo gerbiami ne
tik kaip sovietinės nomenklatūros dalis, bet kaip ir išskirtinės asmenybės.
Tuomet rektorius turėjo būti sovietinei ideologijai priimtinas žmogus, tačiau drauge ir žinomas mokslininkas.
Pastaroji savybė darė gyvenimą universitete aiškesnį ir mokslininkams
sąlygiškai palankų. Ideologijos atstovų ar žemesnio lygio mokslininkų persekiojamas mokslo pasaulio atstovas
turėjo galimybę, kad ši aukščiausia
universiteto valdžia jį išgirs ir užtars.
Ir šiandien rektoriai pagal apibrėžimą vis dar yra pirmiausia mokslininkai, o po to – universitetų valdytojai.
Tačiau po sovietmečio Lietuvos universitetuose aiškiai vyko dviejų hierarchijų, mokslinės ir administracinės,
išsiskyrimas. Mokslinė hierarchija susiaurėjo, tuo tarpu administracinė –
išsiplėtė. Be to, mokslinė hierarchija
yra paskutinioji administracinė grandis. Profesoriai, neužimantys jokių
aukštesnių postų, teliko veikiau vien
išskirtinė socialinė grupė, neturinti didesnio poveikio bendram universiteto
gyvenimui. Profesorių algos yra daug
didesnės nei docentų, ir vien tai palaiko šiokią tokią šios mokslinės struktūros gyvastį. Tiesa, Lietuvoje esama
Mokslų akademijos, savotiško profesorių-akademikų klubo, turinčio teisę skirti akademikų laipsnius ir taip
pakylėjančia mokslininkus dar viena
socialine kartele aukščiau. Tačiau šio
klubo sprendimai jokios realios įtakos
Lietuvos mokslo ar universitetiniam
gyvenimui iš tiesų neturi.
Didžiausią ir vis didėjančią galią
universitetuose šiuo metu turi administracinė hierarchija, kurios viršūnėje ir atsiduria rektorius. Būtent ši
hierarchija šiandien yra tikroji nomenklatūra, siekianti valdyti ir suvaldyti universitetų gyvenimą, jį pamatuoti, suskaičiuoti ir spartinti pagal
turimus statistinius vienetus. Šios
hierarchijos sprendimu niekaip negali paveikti iškilių mokslininkų išreiškiami mokslo interesai. Mokslo vys-
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tymas ar dabar nuolat pabrėžiamas
studijų kokybės reikalavimas tokiai
struktūrai iš esmės turi būti ir yra
svetimas dalykas. Neatsitiktinai kai
kuriuose universitetuose atsiradę pasaulyje žinomų mokslininkų vadovaujami mokslo centrai ima veikti tarsi
autonominiai dariniai. Jie ima laikytis kitų taisyklių nei likęs viso universiteto gyvenimas. Administracinė hierarchija jiems savo ruožtu suteikia šią
laisvę tarsi svetimam organizmui, kuris vis dėlto yra būtinas bendram universitetinės sistemos grožiui.
Vertinant mokslininkų veiklą, tarptautinės publikacijos vertinamos
daug aukščiau už vietines. Galbūt tai
skamba paradoksaliai, tačiau esamoje
sistemoje tikra, neimitacinė tarptautinė veikla iš tiesų tampa patikimiausia priebėga mokslininkams. Vien
tarptautinis pripažinimas ir tarptautiniai projektai šiandien universiteto
sistemoje mokslininkui gali garantuoti akademinę laisvę. Priklausydamas
tarptautiniam pasauliui, jis įgyja savotišką imunitetą vietiniam. Tarptautiškai pripažintam mokslininkui vietinė administracija teturi mažą galią.
Dabartinis sudėtingas universitetų
pavidalas yra nulemtas kelių krypčių
procesų. Pirmiausia vietinės akademinės hierarchijos išsigimė. Universitetų
administracija tapo tikrąja, mokslinių
tikslų nevaržoma nomenklatūra. Buvusią mokslinę hierarchiją vis labiau
apibrėžia socialinė geresnio gyvenimo,
o ne mokslinių pasiekimų kategorija.
Prie šios degraduojančios struktūros
klojasi tarptautinio veikimo ženklu pažymėtas įvairios kokybės, bet daugiau
ar mažiau nepriklausomos mokslinės
veiklos ir mokslininkų sluoksnis. Tikros akademinės laisvės siekiančiam
mokslininkui šiandien nelieka nieko
kita kaip simboliškai ar realiai palikti vietinį akademinį pasaulį. Realiai
jame pasilikdamas jis turi užsitikrinti
„tarptautinę“ apsaugą, tokios neturėdamas, jis yra priverstas pasitraukti.
Šių akademinių iššūkių akivaizdoje rektoriai atsiduria nepavydėtino-

je padėtyje. Tai yra įtampa tarp tarptautinio standarto ir vietinio valdymo,
tarp mokslinės universitetų misijos ir
pragmatizmo, tarp akademinės laisvės ir administravimo galių, galiausiai – tarp nesuderinto mechanizmo
valdymo ir žmogaus, kuriam visas
universitetinis vyksmas turėtų būti
skirtas ir kuris jį kuria.
Universitetai, nors ir gyvuodami
akademiniame pasaulyje, veikia kaip
beasmenės ir bevardės sistemos. Žmonės jame priklauso tam tikroms hierarchijoms, atlikdami iš anksto numatytas funkcijas. Tokia komplikuota
sistema toli gražu negali būti orientuota į žmogaus laisvę, ką ir kalbėti
apie akademinę laisvę. Vienintelis būdas palaikyti jo gyvybę – kuo geriau
ir griežčiau administruoti, idant sudėtingai valdoma sistema, prasiveržus
žmogaus ir mokslinei laisvei, netaptų
visišku chaosu. Šitoks administravimas ir yra dabartinio Lietuvos universiteto rektoriaus, jaučiančio atsakomybę už sistemos išlikimą, misija.
Prezidento Lukašenkos režimui įgaunant pagreitį, prieš keletą metų buvo
sarkastiškai juokaujama, kad Lukašenka Baltarusijoje yra vienintelis pilietiškai aktyvus ir veikiantis žmogus.
Mes galime šaipytis iš kaimynų nelaimės dėl totalitarinio režimo, tačiau ir
pas mus galima pastebėti tos pačios sistemos požymių. Universitetai Lietuvoje yra komplikuotos, racionaliai nepaaiškinamos totalitarinės sistemos su
kai kuriais demokratiškumo priedais.
Rektorius čia pasirodo kaip vienintelis akademiškai ir pilietiškai aktyvus
sistemos atstovas, kaip vienintelis visavertis akademinės bendruomenės
narys, turintis teisę ją reprezentuoti
demokratiniame pasaulyje. „Išorinio“
demokratinio pasaulio gyventojams
telieka laukti akademinės opozicijos
stiprėjimo ir liūdnai pokštauti apie
rektorių kančias kovojant su pasauliu
ir išradingiausius kelius, kuriais rektoriai pasiekia savų dviejų kadencijų
pratęsimo, įveikdami net šį universitetinio demokratiškumo likutį...
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TEMA: ISTORINIS KINAS

ANTROJO PASAULINIO KARO VAIZDINIAI
ŠIUOLAIKINIAME RUSIJOS KINE
Batalinės publicistikos etiudas

Ramūnas Trimakas

PRAESCRIPTUM: POLITINIAI RYTŲ KAIMYNO
ATSAKYMAI NETOLIMAI PRAEIČIAI
Atrodytų, jog Antrojo pasaulinio karo temą dera palikti dūlėti istorikų darbuose. Paskutiniame „Naujojo
Židinio-Aidų“ numeryje jau buvo aptarta sovietinė „Didžiojo Tėvynės karo“ kino industrija1. Išryškinti sovietinės kultūros artefaktai – atnaujinta kinematograﬁnių įdomybių kuntskamera. Regis, būtų galima padėti
tašką. Tačiau tai, kas daugeliui mūsų atrodo praeities
(galbūt skaudžios, tačiau neprivalomos aktualizuoti)
reliktas, visai kitaip suvokiama ir aiškinama šiandienėje Rusijoje. Sovietinės propagandos paveldas ne tik
neišnyko, bet išlieka gajus ir oﬁcialioje politikoje, ir masinėje savimonėje. Sovietinės ideologijos šablonai apie
„Didįjį Tėvynės karą“ yra intensyviai naudojami šiuolaikiniame Rusijos kinematografe. Be abejo, jie ne tik
aklai mėgdžiojami, bet ir kūrybingai pritaikomi aktualioms didžiavalstybinės retorikos reikmėms. Todėl sovietinių ﬁlmų apie karą aptarimas buvo veikiau įžanga: reikėjo žvilgterėti atgal, idant galėtume paaiškinti
nuolatinius šiandienos „nesusipratimus“ bei „nesusikalbėjimą“ su Rytų kaimynu.
Lietuvoje kartkartėmis vis nuaidi pasipiktinimo balsai dėl Rusijoje parengtose TV laidose iškraipomų netolimos praeities įvykių. Ypač iš Antrojo pasaulinio karo
tematikos, kuri Rytų kaimynystėje viešai sklaidoma
reguliariai. Antai Baltijos šalių užgrobimas vadinamas
„gelbėjimo akcija nuo nacistinės okupacijos“, NKVD
žudikai – „antiteroristinių dalinių kovotojais“, pokario
partizanai – „banditais“ ir t. t. Deja, savikritiškai tenka
pripažinti: pas mus reaguojama pernelyg lėtai ir vangiai. Kita vertus, jei būtų tinkamai atsiliepiama į kiekvieną propagandinį istorinį išpuolį, neliktų nieko kita
kaip atlikinėti alinančius biurokratinius ritualus – pildyti kalnus popierių ir pan. (iš anksto žinant, kad įsiŽr. Trimakas, R., „Apie sovietinę „Didžiojo Tėvynės karo“ kino industriją: Istorinio naratyvo kontrolės atvejis“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2005, Nr. 9, p. 374–382.
1
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siautėjusių politrukų vis tiek nepavyks sutramdyti).
Paprasčiau yra numoti ranka, burbtelėjus apie „transliuotojo teises“ ir „laisvę interpretuoti“.
Mūsų valstybinės televizijos vadovai ir kai kurie laidų vedėjai vis apkaltinami rusofobija, tuo tarpu kabelinių bei palydovinių televizijų paslaugų teikėjai sinchroniškai nuosekliai plečia, pasak reklamos, „rusiškų
kanalų paketus“. Ir nebe vien Vilniuje, o visoje Lietuvoje. Pravartu prisiminti, jog Rusijoje visus TV kanalus
įvairiais būdais kontroliuoja valstybė. Tad ir pamėginkime pasigilinti į Antrojo pasaulinio karo (Rusijoje ir
toliau vadinamo „Didžiuoju Tėvynės karu“) tematikos
„meninius“/„daugiaserijinius“ ﬁlmus, kabeliniu ar palydoviniu keliu pasiekiančius Lietuvos žiūrovą. Kokius
karo vaizdinius didžioji Rytų kaimynė perduoda savo
bei „artimojo užsienio“ piliečiams? Minėti ﬁlmai rodomi
gana plačiu televiziniu spektru: pradedant „Pirmuoju
Baltijos kanalu“ (rus. Pervyj Baltijskyj kanal), baigiant
pramoginiu „NTV mūsų kinas“ (rus. NTV naše kino).
Tie patys ﬁlmai periodiškai demonstruojami kitų kaimyninių valstybių TV kanalais: Pirmuoju Baltarusijos
nacionaliniu ar Ukrainos STB (rus. CTБ). Faktų interpretavimas televizinėje publicistikoje, komentarų pateikimas informacinėse laidose, taip pat proginių renginių (pvz., koncertų, skirtų „Didžiajam Tėvynės karui“
paminėti) semantika šiame tekste nebus analizuojama.
Kaip šaltinis naudojami tik vaidybiniai ﬁlmai, lyginama SSRS ir šiuolaikinės Rusijos kino studijose sukurta
produkcija. Tai daroma siekiant įvertinti temos ideologizavimo tendencijas bei užčiuopti ﬁlmų funkcinės paskirties dinamiką.

IDEOLOGINIŲ KOVŲ FRONTAS:
„ŠVENTOJO KARO“ VAIZDINIŲ
DIEGIMAS MASINĖJE SAVIMONĖJE
Prieš imdamiesi nagrinėti ﬁlmus, žvilgterkime į tėviškus Rusijos valdžios nurodymus: kokią, kaip ir kada
kurti „meninę produkciją“. Šiandienėje Rusijoje, kaip
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ir Sovietų Sąjungoje, galioja taisyklė: viskas yra politika, ir atvirkščiai – politika yra viskas. Įvairaus rango
veikėjai įsikarščiavę žarsto vertingus patarimus, kaip
efektyviau sutvarkyti šventą kultūros ir apskritai viešo
gyvenimo erdvę: „MIP [„masines informacijos priemones“, – R. T.] reikėtų, kaip jau sakyta, didžiąja dalimi
nacionalizuoti ir visuose kanaluose įjungti mūsų idėjų

dėmesiu. Antai 2003 m. lapkričio 1 d. apsilankęs „Mosﬁlmo“ kino studijoje, Vladimiras Putinas nuramino
darbuotojus – privatizacijos nebus. Nors ir ne itin didelis, bet garantuotas valstybės ﬁnansavimas išliks. Bus
kovojama su užsienietiškų ﬁlmų įsigalėjimu kino teatruose ir televizijos kanaluose4.
Tokia kino produkcijos priežiūra aiškinama „sąmoks-

Kino kronika užﬁksavo kitas realijas, nieko bendra neturinčias su nuholivudintais karo SSRS vaizdiniais. Vertėtų atkreipti dėmesį
į kairįjį kadrą – vokiečių kavalerija traukia pro sovietų tanką KV-2. Visos „Rytų kampanijos“ metu Vėrmachtui chroniškai trūko
šarvuotos technikos, o didžiąją kovų naštą vilko pėstininkai. Iš asmeninės autoriaus kolekcijos

propagandą, mūsų moralės [kartu] su absoliučiu įsitikinimu, kad viskas Rusijai pavyks! [...] Reikalingi kūriniai, pasiekiantys pačias giliausias esmes, pačią mūsų
esybę, kad pažiūrėjus ﬁlmą norėtųsi verkti ir nebedaryti nedovanotinų klaidų; juoktis iš to, kas blogiausia
mumyse ir gyvenime, kad iš tiesų būtų išaukštinami
šviesūs ir šventi dalykai. [...] Tokiems projektams derėtų negailėti valstybės lėšų, ir kryptingai, kaip valstybės
užsakymų realizaciją, pateikti tokius kūrinius televizijos ekrane“2. Tai tik nuosaikus pavyzdys pasiūlymų,
nuolat skambėjusių iš „valdžios atstovų“ lūpų.
Nuo teorinių aukštumų nusileiskime ant nuodėmingos žemės. Spaudos lankos, knibždančios juodų revanšo avių, yra viena, realūs veiksmai – kita. Ar tikrai
vyksta „valstybės užsakymų realizacija“ ir ar meninis
daiktas atitinka politinį žodį? Pasirodo, „neramaus laikotarpio dvasią“ atitinkantys sprendimai buvo priimti
dar 2002 m. rudenį – vyriausybė numatė skirti 1 mlrd.
rublių (tuo metu suma prilygo ~30 mln. JAV dolerių)
meniniams ﬁlmams kurti. Kūrybos procesą patikėta
prižiūrėti Kultūros ministerijai. Finansinė parama buvo skiriama pirmiausia istoriniams ir patriotiniams
ﬁlmams3. Filmų kūrėjai pamaloninami ir asmeniniu
2

Андреев, С., Набат. Не говорите потом, будто вы его не слышали!,
Москва, 2002, c. 354.
3
http://www.utro.ru/articles/20020212143031100655.shtml, [2005
06 17].
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lo teorija“: pasirodo, „tamsiosios jėgos“ akiplėšiškai iškreipė Rusijos istoriją, vietoj tyro it kalnų krištolas originalo pakišdamos nuodingą surogatą. Vieni didžiausių
kaltininkų – žiniasklaida: „Vakarų buržuazinė žurnalistika, su kuria ilgus dešimtmečius kovojo sovietinė
propaganda, šiandien laisvai ir sėkmingai konkuruoja
su rusiškomis MIP pačios Rusijos informacinėje rinkoje, kurdamos savą Rusijos įvaizdį, beje, gana melagingą. Tai buvo akivaizdu rengiantis švęsti sąjungininkų
kariuomenės išsilaipinimo Normandijoje 50-metį: vakarietiška propaganda SSRS dalyvavimą laimint prieš
hitlerinę Vokietiją prilygino nuliui. Eterį ir laikraščių
antraštes užpildė žodžių srautai, šlovinantys anglųamerikiečių „Europos išvaduotojus“. Rusijos žurnalistai, aptarnaujantys elito interesus (tolimus šalies ir
liaudies interesams), neprieštaravo šitiems srautams.
Mūsų MIP darbuotojai labai nepatriotiški. Tai pastebima ir perduodant žinias, ir komentuojant, taip pat televizijoje, parenkant meninius kino ﬁlmus“5. Ideologinių
darbuotojų samprotavimai, dichotomijos (Rusija versus
visas pasaulis) nedaug tepakito nuo sovietmečio. Gal
tik raktinės sąvokos perdažytos – antai „klasinis sąmoningumas“ pakeistas „nacionaline idėja“.
4
http://www.mosﬁlm.ru/index.php?News=2003/1103_01&Lang=rus, [2005 06 17].
5
Калюжный, Д.; Ермилова, Е., Дело и Слово: Будущее Росии с точки
зрения теории эволюции, Москва, 2003, c. 428.
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Drįsčiau teigti, jog tam tikrą impulsą oﬁcioziniam „Didžiojo Tėvynės karo“ kinui atgimti suteikė vakarietiška
produkcija. Pirmiausia tai, žinoma, Rytų kaimynystėje
dažnai ir piktai keikiamas „Gelbstint eilinį Rajaną“ (Saving private Rayan, rež. Steven Spielberg, 1998). Šis ﬁlmas tapo „atpirkimo ožiu“, svarstant karo „amerikonizavimo“ bei „pergalės laurų pasisavinimo“ klausimus, o
taip pat savitu atskaitos tašku, kuriant analogišką rusišką kino produkciją. Beje, ši būna prifarširuota antiamerikietiškų ideologemų, tačiau gaminama pagal holivudinius standartus. Tačiau, kalbant apie impulsus,
būtina paminėti ir kitokią produkciją – antai „Priešą už
vartų“ (Enemy at the Gates, rež. Jean-Jacques Annaud,
2001). Galime sakyti, jog tai vienadienis, pretenzingas
ir pernelyg politiškai korektiškas niekalas. Šia prasme
režisierius sugebėjo perspjauti net Kremliaus numylėtinį Jurijų Ozerovą – patyrusį paradinių-panoraminių
ﬁlmų, skirtų „Didžiajam Tėvynės karui“, kūrėją – kuris 1989 m. baigė kurti palyginti švelniai komunizuotą
„Stalingradą“. Mūsų kino teatruose „Priešas už vartų“
šmėkštelėjo greitai ir nepastebimai, o Rusijoje jis sukėlė nemažas diskusijas. Profesionalūs komentatoriai
atvirai šaipėsi, gūžčiojo pečiais arba tiesiog naudojosi
proga pritaikyti diagnozę: „komunizmas žlugo Rytuose, bet nugalėjo Vakaruose“. Tuo tarpu plačioji Rusijos auditorija iš pradžių ﬁlmą pasitiko itin nepatikliai:
ko galima tikėtis iš prancūzo, kūrusio ﬁlmą Vokietijoje
už amerikiečių pinigus apie karą Rusijoje?6 Ką jie gali
pasakyti apie „didįjį Stalingrado mūšį“?7 Iniciatyvinė
Stalingrade kovojusių veteranų grupė bei Volgogrado
miesto deputatai net nusiuntė į Dūmą laišką, reikalaudami uždrausti ﬁlmą8. Vėliau suskambo retoki, bet vis
dėlto pagiriamieji vertinimai – pradedant karo veteranais, baigiant žaliu jaunimėliu. „Plačioji visuomenė“
nepamiršo pasipiktinti, kad pačioje Rusijoje panašūs
ﬁlmai nėra kuriami. O „patriotinių kūrinių“ trūkumą
tenka kompensuoti tokiais darbais iš Vakarų.
Tačiau netrukus Rusijos viešąją informacinę erdvę
užgožė saldofoniškas riaumojimas ir propagandinio
imperijos orkestro griaudėjimas. Mat visuomenės in-

formavimo priemonės buvo pajungtos dabartinio politinio elito kontrolei (tokios monopolizacijos būdas ir
priežastys – plati tema, reikalaujanti atskiro tyrimo).
Išskyrus marginalinį Moskovskoje radio, ne iš Rusijos transliuojamą televizijos kanalą RTVi ir kai kurias
interneto svetaines, nebeliko nuo režimo nepriklausomų žinių perteikėjų. Šiandienos Rusijos mokslinėje ar
mokomojoje literatūroje gana lengva rasti argumentų,
kodėl taip elgtis buvo/yra būtina. Dažniausiai čia pasiremiama permanentinio karo koncepcija, anot kurios kova nesibaigia, tik pereina vis į kitą fazę (pavyzdžiui, iš tiesioginių karinių susidūrimų į „šaltąjį“
karą). Kova globaliame informacijos lauke tėra viena
iš sudedamųjų tokio karo dalių: „Sėkmingas pasaulio
vaizdinys leidžia į jį įterpti bet kurį naują gaunamą
faktą, nekeičiant svarbiausių koordinačių. Nevykęs
pasaulio vaizdinys reikalauja nuolatinės savo svarbiausių postulatų korekcijos, ir tai daro jį pažeidžiamą informacinėmis atakomis. Propaganda ir kontrpropaganda skirtos palaikyti arba sugriauti pasaulio
vaizdinius, darant tai sistemingai ir nuolat“9. Natūraliai kyla klausimas: kokie artimiausi informacinio
karo tikslai? Atsakymas formuluojamas taip: „Iš esmės reikėtų kalbėti apie naują informacijos vaidmenį
nacionalinio ir tarptautinio saugumo sistemoje. Kareiviai mums nurodė kreipti dėmesį į informacijos sudedamąsias dalis. Viena vertus, būsimąjį karą (kalbame
apie 2010 ar net 2025 m.) analitikai vadina ne šiaip
informaciniu karu, bet žinių karu. [...] Ateities kare
bus laikomasi vadinamosios netiesioginių veiksmų
strategijos, kuri formuluojama taip: priešą reikia nugalėti dar neįvykus kariniam susidūrimui. O čia svarbiausiais tampa informaciniai srautai“10. Tad galbūt
galima iškelti hipotezę, jog vienas svarbiausių Rusijoje įvykusios „masinio informavimo“ sistemos (re)konstrukcijos elementų yra pasirengimas būsimam kariniam konﬂiktui ar konﬂiktams? Tokiems, kurie ne tik
potencialiai įmanomi, bet ir pageidautini. Tokiu atveju „Didžiojo Tėvynės karo“ motyvas tebūtų vienas iš
uniﬁkuotos informacinės propagandinės sistemos seg-

http://movies.narod.ru/foreign/2001/enemyatthegates.htm.
Sovietinėje ir anglosaksų istoriograﬁjoje buvo tvirtai prigijusi tezė,
kad Stalingrado mūšis buvo pirmasis, kuriame buvo pasiekta rimta pergalė prieš Vėrmachtą, ir tai buvo lemiamas posūkis Antrajame pasauliniame kare. Tačiau istorijos mokslo įtvirtintas ir vaidybiniuose ﬁlmuose
populiarinamas 1942 m. žiemos kontrpuolimas prie Stalingrado (vad.
„Urano“ operacija) nebuvo vienintelis. Tuo pat metu vyko kita, „Marso“ – (po)sovietinėje istoriograﬁjoje vadinama antrąja Rževsko–Syčevsko puolamąja (1942 11 25 – 12 20) – operacija. Pastarajai buvo skirtos
didesnės pajėgos, tačiau „genialusis“ Genadijus Žukovas sugebėjo sužlugdyti grandiozinius planus (žr. Glantz, D., Zhukov’s Greatest Defeat: The Red Army’s Epic Disaster in Operation Mars, 1942, University Press of Kansas, 2005). Sovietmečiu ši katastrofa dažniausiai būdavo
nutylima, nebent užsimenant apie „vietinės reikšmės mūšius“. Dabar
oﬁcialiąja perestrojkos metų nuostolių statistika – 70,4 tūkst. karių ir
1366 tankai – mažai kas tetiki. Savo laiku staliniškoji SSRS rado labai
paprastą ir efektyvų būdą karinei nesėkmei paslėpti: „Marso“ operaciją

paskelbė buvus antrinę, skirtą vokiečių pajėgoms sukaustyti. Apsukrusis karjeristas Žukovas net ir čia sugebėjo pasišildyti rankas: pergalės
prie Stalingrado laurai ilgainiui liko jam, nors asmeniniai nuopelnai –
daugiau negu abejotini.
Tuo tarpu sovietinės valdžios cinizmas slepiant pralaimėjimus pribloškia. 1954 m. „Marso“ operacijos zonoje liepta „karių laidojimų
vietas sustambinti“ – taip buvo nugriauti paminklai, žymintys masinio
laidojimo/žūties vietas. Perkelti palaikus ar ieškoti žuvusiųjų niekas nesivargino – tiesiog suarė žemę sėjai arba pavertė ganyklomis. Šiandien
entuziastų grupelės savavališkai tebekasinėja mūšių vietas ir perlaidoja
rastus palaikus. Jų veikla, remiantis Rusijos Federacijos įstatymais, yra
baustina.
8
http://palm.newsru.com/russia/09may2001/enemy_stalingrad.html.
9
Почепцов, Г., Информационно-политические технологии, Москва,
2003, c. 9.
10
Ibid., c. 120.
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mentų. Taip pat ir savitas imperatyvas „ateities karui“ bei pageidautino pergalingo ﬁnalo projekcija.

PROPAGANDOS FENIKSAS:
SOVIETINĖS MITOLOGIJOS ATGAIVINIMAS
Kuriant ﬁlmus apie „Didįjį Tėvynės karą“, šiuolaikiniame Rusijos kinematografe grįžtama prie herojinio
epo. Bene geriausi pavyzdžiai galėtų būti TV ﬁlmo epopėjos „Maskvos saga“ (Moskovskaja saga, rež. Dmitrijus Borševskis, 2004) bei „Arbato vaikai“ (Deti Arbata,
rež. Andrejus Ešpajus, 2004). Siekiant užtikrinti jų populiarumą, buvo surinktos ryškiausios kino žvaigždės.
Veiksmas rutuliojasi per visą stalinmetį, ir tai buvę
„nepaprasti“, kartais net „sunkūs“ laikai. Žinoma, užsimenama ir apie pasitaikiusius „perlenkimus“ teroro
metais, tačiau ﬁlmų herojai, patekę į raudonojo pragaro
ratus, kilniai saugo savo žmogiškąjį orumą bei tikėjimą
teisingumu. Jų gyvenimo trajektorijos panašios: perėję sunkius išbandymus, jie dažniausiai grįžta į šeimos
židinį. Dar tvirtesni ir tauresni – čia atmintyje iškyla
analogija – prieš daugelį dešimtmečių pagal sistemos
reikalavimus apipjaustytas romanas „Taip grūdinosi
plienas“. Tada redaktorių, o ne romano autoriaus pastangomis buvo sukurtas literatūrinis sovietinio nau-

nuostolius. Užtat pilietinis sąmoningumas pulsuoja ir
Kremliaus, ir komunalinių butų koridoriuose. Per daugiaplanį pasakojimą stengiamasi pateikti kuo išsamesnę epochos rekonstrukciją. Ypač pasirūpinta detalėmis:
patalpų interjeru, herojų kostiumais bei politiškai korektiškais dialogais. Faktiškai taip buvo sukurtos nostalgiškos elegijos Stalino epochai. Kita vertus, žiūrint
serialus, nevalingai aplanko įspūdis, jog kūrėjai pateikia auditorijai sektinus individualaus elgesio bei grupinių reakcijų pavyzdžius, kai visuomenę ištinka ribinė
padėtis. Tokios sagos tarytum priešina utopinę „garbingą praeitį“ „žeminančiai dabarčiai“. Mėginama iš naujo
užtraukti optimistinę gaidą, pasitelkus didžiavalstybinės ideologijos bei kinematograﬁnio kičo derinį.
Tokiame fone daug sąžiningesnis atrodo sovietmečio
ﬁlmas „Mano draugas Ivanas Lapšinas“ (Moj drug Ivan
Lapšyn, rež. Aleksejus Germanas, 1984). Jis taip pat
kupinas nostalgiškų prisiminimų apie gyvenimą mažame Rusijos provincijos miestelyje tarpukariu. Kuriant
ﬁlmą irgi buvo surinkta stipri aktorių grupė (antai čia
vaidino daugelio pamėgtas Andrejus Mironovas). Nespalvoti kino kadrai alsuoja neapsimestiniu autentiškumu. Šiame ﬁlme nėra išromyto „tikroviškumo“ ar
trafaretinio epochos vaizdavimo.
Pastebėtina, jog daug šiuolaikinių karo tematikos ﬁl-

Stalinoidinis „realizmas“ visa puikybe suvešėjo šiuolaikiniame Rusijos kinematografe. Štai „tėvukas“ Stalinas, ištiktas susirūpinimo
valstybe, auklėja nesuopratas karius. O štai dėkingi Sovietijos piliečiai – viena herojė kaip tik ištaria: „Štai, draugas Stalinas padovanojo
mums butą!“ Filmo „Epochos žvaigždė“ kadrai (rež. Jurijus Kara, 2004)

jažmogio prototipas, vėliau įkūnytas kinematografe.
Šiais laikais svarbiausi kino režisūros elementai yra
servilizmas ir autocenzūra.
Abiejose TV epopėjose didelis dėmesys skiriamas pasakojimui apie karą. Pabrėžiamas sunkus kiekvieno
dalyvio likimas ir auka „bendro reikalo“ labui. Filmų
kūrėjai neužsimena apie nepateisinamai siaubingus
11
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Большая Советская Энциклопедия, Москва, 1951, c. 180.

mų prasideda ryžtingu „žygio į Vakarus“ motyvu, kai
siužetas rutuliojasi vadinamosios pergalingos karo fazės metu. Dar Stalino metais buvo nukalta tezė, kad
„1944 metai – lemiamų Sovietų Ginkluotųjų Pajėgų
pergalių metai“11. Sovietiniai istorikai mokė, kad šiuo
etapu Raudonoji Armija „susigrąžino priešo okupuotas žemes“ ir „sustojo ties valstybine SSRS siena“ (tarp
kitko, SSRS sienos nuo Juodosios jūros iki Užpoliarės
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1939–1946 m. buvo itin paslankios). Lygiai tokios pat
frazės skamba šiuolaikiniuose ﬁlmuose. Neišgirsime
nė menkiausios užuominos, jog vakarinės žemės buvo
ginklu prijungtos karo pradžioje, o vietiniai gyventojai
visai nesvajojo tapti SSRS piliečiais.
Kino ﬁlmai gausiai prisotinti komunistinės propagandos reliktų. Pavyzdžiui, ﬁlme „44-ųjų rugpjūtį“ (V
Avguste 44-go..., rež. Michailas Ptašukas, 2000) rodoma sovietinė palaima „išvaduotuose kraštuose“. Kai
kurie „44-ųjų rugpjūčio“ kadrai atrodo tarytum perkelti iš Stalino laikų dokumentikos – taiką sėjanti „broliška armija išvaduotoja“ ir džiūgaujantys civiliai (reikėtų
suprasti, kad jie džiaugiasi sugrįžę į „brolišką tarybinių tautų šeimą“). Tačiau ne visi – vakariniai pakraščiai vaizduojami ir kaip vis dar knibždantys priešiškų
elementų. Filme skamba antilenkiški motyvai, pavyzdžiui, „išvaduoti“ lenkai nerodo ypatingo dėkingumo,
nėra linkę bendradarbiauti, be to, įžūliai šneka gimtąja
kalba. Tokiomis detalėmis žiūrovui leidžiama suprasti,
kad jie yra potencialios grėsmės šaltinis, t. y. linkę įsivelti į antisovietinius sąmokslus, kenkiančius didingai
kovai su fašizmu. Kaip pozityvi alternatyva lenkams
vaizduojami „baltarusiai“, – siekiant išlaikyti vietinį
koloritą, rusiškai bendraujantys juokinga tarme. Jie
vaizduojami kaip „savi“ – paslaugūs ir draugiški aborigenai, padedantys spręsti susidariusias problemas.
Svarbiausi „44-ųjų rugpjūčio“ personažai yra SMERŠ’o
karininkai. Jie atlieka sunkią užduotį – medžioja ypač
pavojingų diversantų grupę, kurią asmeniškai įsakė sunaikinti pats Stalinas. Karininkai vaizduojami besą išsilavinę, inteligentiški ir malonūs žmonės. Jie kantriai
ir pabrėžtinai maloniai bendrauja su nedraugiškais
lenkais, tačiau nepamiršta išlaikyti savigarbos bei parodyti, kas yra tikrasis šeimininkas na iskonno ruskich
zemliach (rus. „amžinai rusiškose žemėse“). Filmas vainikuojamas laiminga pabaiga – antpečiuoti SMERŠ’o
smogikai yra ne tik minties galiūnai, bet ir šaunamųjų
ginklų virtuozai.
Sovietiniame kinematografe vaizduojant „apkasų
kasdienybę“ pagrindiniai herojai paprastai būdavo eiliniai kareiviai – pėstininkai arba tankistai. Šiandien
rusiškuose ﬁlmuose svarbiausi veikėjai, didingai pakylėti virš „komunistinio rojaus“ kariaunos, yra iš NKVD,
karinės kontržvalgybos ir kt. „ypatingosios paskirties
dalinių“, ypač žvalgai-diversantai. Filmų kūrėjai žiūrovui perša mintį, esą anie rūpinosi Raudonosios armijos
moraliniu skaidrumu, sveika kovos dvasia bei sugebėjo užkirsti kelius sukto priešo išpuoliams. Kukliai užsimenama, jog retkarčiais pasitaikydavę nesklandumų,
tačiau tokių specialistų nuovokos dėka viskas būdavę
ištaisoma. Itin pamokomas ir dvasingas pokalbis tarp
pagyvenusio kareivio ir gerokai jaunesnio saugumiečio šia tema vyksta ﬁlme „Bevardėje aukštumoje“ (Na
bezymiannoj vysote, rež. Večeslavas Nikiforovas, 2004),
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kai pastarasis imasi samprotauti apie sunkius laikus ir
šventas mūsų visų pareigas. Atrodytų, jog dialogui tiesiog parinktos trafaretinės sovietinių propagandininkų frazės. Tačiau nereikia nuvertinti kūrybinės grupės
darbo: žodžiai scenarijuje sudėlioti teisingai ir aktorių
ištarti tinkamomis intonacijomis. Atlikta profesionaliai. Adresatui – homo sovieticus – iš krūtinės turėtų
veržte išsiveržti: „Ne veltui gyvenome, ne veltui vargą
vargome!“ Komunistinio teisingumo, socialinės darnos
bei čekistinio įžvalgumo apoteozė.
Be abejo, tokiais štrichais vedamos netiesioginės paralelės su „amžinais devyniolikmečiais“, šiandien kariaujančiais Šiaurės Kaukaze bei kituose yrančios ir
kartu mėginamos rekonstruoti imperijos „karštuosiuose taškuose“. Kitaip sakant, varijuojamas madingas specnazo motyvas, o jo kariams tiesiog lemta atlikti teisingumo misiją bet kuriuo istoriniu laikotarpiu
ir bet kuriame geograﬁniame taške. Todėl ir vokiečių
kariuomenės gretose siaubą ir sumaištį šiuolaikiniuose
ﬁlmuose sėja ne šiaip pilki eiliniai, o specdalinių arai.
Našliadirbių funkcija patikima tiems kariūnams, kurie labiausiai atitinka politines aktualijas. Filmuose
patyrę profesionalai prašvilpia kaip nebyli mirtis (beje,
tais pačiais „pergalingais 44-aisiais“), palikdami priešų lavonų krūvas ir sėdami paniką kaip ﬁlme „Žvaigždė“ (Zvezda, rež. Nikolajus Lebedevas, 2002). Atkreipkime dėmesį į, atrodytų, smulkią detalę: jeigu žvalgų
būrys pagauna kokį nors grobį, tai ne smulkesnį už SS
divizijos „Vikingas“ karininką. Tarp kitko, į šią diviziją
raudonarmiečių ordos ne sykį buvo gėdingai nusilaužę savo plienines iltis. Negelbėdavo nei gyvosios jėgos,
nei šarvuotos technikos pranašumas. Galima net sakyti, jog anuo metu sovietų armijoje egzistavo savita
„vikingofobija“. Šioje divizijoje kovojo daugiausia savanoriai iš Šiaurės ir Vakarų Europos – idėjiniai komunizmo priešai, todėl nenuostabu, kad pirmiausia jiems
bandoma įgnybti kino ekranuose. Tačiau gal net svarbiausia tokių žygių vaizdavimo paskirtis yra ta pati
kaip sovietmečiu: pasakojimais apie taiklius smūgius
„fašistinei kariaunai“ dangstomos savos košmariškos
netektys.
Šiuolaikinių rusiškų ﬁlmų žiūrovams pranešama iškilminga žinia: Raudonoji armija sėjusi vien harmoniją
ir teisingumą. Sovietinė kariuomenė vaizduojama kaip
darnus organizmas. Nedviprasmiškai leidžiama suprasti, esą santykiai tarp kareivių buvę broliški, o karininkai jais tėviškai rūpinosi. Rusų kareivėliai vaizduojami tokie švaručiai ir gražučiai (žinoma, jei nesimurkdo
mūšio lauke, eidami imtynių su fašistų tankais), kad
galėtų reklamuoti skalbimo priemones. Purvo bei utėlių nebuvę. Supuvusiais dantimis, paliegusiais kūneliais ir imbecilų snukiais ﬁlmuose puikuojasi tik „fašistiniai pavergėjai“. Jokių užuominų apie tai, kad
stabligė Raudonosios armijos gretose šienavo net ne-
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sunkiai sužeistuosius (skiepyti kareivių nesivarginta).
Atvirkščiai, ﬁlmuose triumfuoja kūno ir proto higiena.
Taip pat ir priteklius bei gerovė, kaip kadais buvo rašoma: „Bataliono vado ryšininkas jaunesnysis seržantas Kostia Žilinas į žeminę atnešė keptuvę riebaluose
plaukiojančių bulvių, argentinietiškų dešrelių, tankiai,
tankiau nei šoviniai apkaboje sugrūstų į gražų keturkampį stiklainį, arbatinuką su tirštais nuovirais, pagardintą slyvos šakele, ir gertuvę“12. Štai tokia tikrovės
simuliacija ir perkeliama iš sovietinių literatūros kūrinių ir ﬁlmų į dabartinį Rusijos kinematografą (kaip
karčiai pasakė vienas veteranas: „Tai ne mūsų karas.
Jame mes nedalyvavome“).
Atrodytų, Rusijoje paskelbta daugiau nei užtektinai
tekstų, demistiﬁkuojančių sovietinės kariaunos „žygdarbius“ (eiliniai kareiviai tiesiog buvo priversti rūpintis ﬁziologiniu išlikimu kaip išmanydami). Net formalios taikos laikotarpiu, dar gerokai prieš prasidedant
Antrajam pasauliniam karui, sovietiniai „specialistai“ išgarsėjo savo papročiais. Archyviniai dokumentai
skelbti itin šykščiai net ir Boriso Jelcino valdymo metais, nors tuo metu atrodė, kad viskas leistina. Tačiau
net iš fragmentiškai paviešintų ikikarinio laikotarpio
dokumentų galima kai ką spręsti apie to meto realijas.
Pavyzdžiui, publikuotuose slaptuose pranešimuose iš

į Sovietų Sąjungą. Manome, kad tolesnis jų buvimas
Kinijoje sukels naujas ypatingas situacijas“13. Arba:
„Savivališkas pasitraukimas, girtuoklystės, valdiškos
aprangos pardavinėjimas – dažniausiai pasitaikantys pažeidimai. Aplink dalį mūsų objektų susiformavo
„juodieji turgūs“, kuriuose vyksta guvi prekyba“14. Kalbama apie vadinamuosius „specobjektus“, dabartiniais
terminais „užsienio karines bazes“, kur ypač reikalauta laikytis drausmės. Ką tokiu atveju kalbėti apie karo
pabaigoje „išvaduotą“ Europą? Raudonoji armija atskleidė visą savo galios didybę: masinės žudynės, prievartavimai ir plėšikavimai buvo norma. Pastaruosius
šešetą dešimtmečių tai vieša paslaptis. Tačiau kiekvieną kartą, kai „išvaduotojų“ vaikaičiai išgirsta apie tai
užsimenant, juos ištinka nevaldoma isterija. Šauksmai
apie „rusofobijos kurstymą“ ir „faktų iškraipymą“ tėra
nuosaikioji viešų „diskusijų“ dalis.
Taigi Antrojo pasaulinio karo tema sterilizuota politiškai saugiais kino pasakojimais apie „nemirtingą
Raudonosios armijos ir tarybinės liaudies žygdarbį“.
Toks nusisukimas nuo realizmo aiškintinas ne vien
valdžios nurodymais (nors pirmiausia lemia oﬁcialios
kultūros politikos gairės). Karo romantizavimo tendencijas galima aiškinti ir per masių psichologijos prizmę.
Daliai žiūrovų paprasčiausiai pabodo pernelyg tikro-

Garbingais bočių įpėdiniais vaizduojami dabartiniai rusų desantininkai. Jie saldžiai išsimiega, gardžiai valgo, o rūpestingi karininkai yra
jų dvasiniai vedliai. Diedovščina, kasdienis žeminimas ir patyčios, egzistavimas pusbadžiu ir tarpusavio skerdynės neminimos.
Taip viešos paslaptys bandomos paneigti beribiu melu. Filmo „Sprogimas rytą“ (arba „Netarnybinė užduotis 2“,
rež. Vitalijus Vorobjovas, Ivanas Krivoručko, 2004) kadrai

ketvirto dešimtmečio Kinijos reguliariai teikiama informacija apie tvarkos pažeidimus: „Patarėjas Pavlovas tapo savo paties silpnybių auka. Negyvai nusigėręs
jis paskendo. [...] Perduodame jūsų įvertinimui asmenų sąrašą, kurie turėtų būti nedelsiant išsiųsti atgal
12
13
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Мелентьев, В., Варшавка, Москва, 1982, c. 3.
Телицын, В., Пылающий Китай. Военные конфликты в Китае и

viški, nemalonias asociacijas kaip „Šalta 53-ųjų vasara“ (Cholodnoje leto 53-go, rež. Aleksandras Proškinas,
1988) keliantys, o ypač šiandieną atspindintys ﬁlmai
kaip „Bumeris“ (Bummer, rež. Piotras Buslovas, 2003).
Auditorija (nebūtinai vien vyresnio amžiaus) pasiilсоветские „добровольцы“, Москва, 2003, c. 328.
14
Ibid., c. 332.
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go pasakojimų, skleidžiančių „pozityvų krūvį“. Filmai
apie „Didįjį Tėvynės karą“ dėsningai tapo pageidaujamo heroizmo bei teigiamų emocijų kalvėmis.
Tačiau būtume neteisūs teigdami, jog Rusijoje teliko
oﬁciozinės Antrojo pasaulinio karo prezentacijos. Dienos
šviesą išvysta ir alternatyvūs kūriniai, pavyzdžiui, Michailo Kononovo knyga „Nuoga pionierė“15. Dabar autorius vis dar turi „atsigraužinėti“ (rus. otgryzatsia) prieš
kritikus, kuriems kliūva viskas, pradedant nuo paantraštės, žadančios „batalinį-erotinį reginį [...] su tyra meile
ir purvinu seksu“. Tai sunki ir skaudi knyga. Neabejotinai geresnė už visokius „Kareivio Ivano Čionkino gyvenimą ir neįtikėtinus nuotykius“16. Gaila, ekranizuoti
nebeleis. Su dideliais vargais ir įtampa pavyko pastatyti
pjesę: „šventos atminties“ gynėjai buvo pasirengę kūrybinei grupei gerokai įkrėsti proto. Pogromo (tiesiogine
šio žodžio prasme) bei kraujo praliejimo išvengta dėl neabejotino meistriškumo ir gero meninio skonio. Ir, be jokios abejonės, dėl ypatingo politinio korektiškumo17.
Apie SSRS, vėliau Rusijos valdžios „dėkingumą“ veteranams kalbėti neverta. Jeigu per 60 metų Rytuose
ši problema buvo ir išlieka itin skaudi, tai artimiausiu
metu liks neišspręsta. Paskutiniai karo pragarus perėję senukai netrukus tyliai išmirs. Jokių galvos skausmų valdžiaturiams nebeliks, taigi ir toliau galės meluoti apie „žygdarbius“ ir „rūpestį karžygiais“. Ir darys
tai dar įžūliau, nes gyvų liudytojų nebus likę – niekas
nebadys akių žeminančiu skurdu. Žinoma, kai kas tebegauna visai neblogą valstybės paramą. Tai tie patys
„specorganų“ herojai, kurie prieš šešis dešimtmečius
grūsdavo kariškius į mirtininkų būrius ar konclagerius,
sušaudydavo priešais rikiuotę ar puolimo metu kulkosvaidžių papliūpomis į nugarą, žudydavo bei tremdavo
karių artimuosius.
Dar viena akis badanti atkuriamo paradinio karo fasado detalė – restalinizacija. Dar prieš dešimt ar penketą metų buvo neįmanoma įsivaizduoti Stalino, iš ekrano skleidžiančio apšviečiančios išminties iškrovas. Tuo
tarpu šiandien rusiškame kine jau tapo norma „didįjį
visų tautų vadą ir mokytoją“ vaizduoti kaip rūpestingą,
tegul ir tironiškų bruožų, valstybės patriarchą. Dvasios
galiūną, didingai nešantį paprastam mirtingajam nepakeliamą atsakomybės ir pareigos naštą, bet drauge
kartais žmogiškai suklystantį. Užsakymo tikslai pagerinti įvaizdį yra aiškūs: Stalinas personiﬁkuoja lyderį-valstybininką, kuris itin reikalingas šiandienės
Rusijos problemoms spręsti. Net kairuoliški radikalai, nepatenkinti dabartine valdžia, džiūgauja: „Artėjant Didžiosios Pergalės šventei, progresyvioji visuo15

Кононов, М., Голая Пионерка, Санкт-Петербург, 2001.
Войнович, В., Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана
Чонкина, Москва, 2005. Vladimiras Voinovičius – visai neblogas autorius, tačiau jam vietoj sovietinio „anti-Šveiko“ išėjo bedantis juokalas.
Tai tik asmeninė autoriaus nuomonė. Yra tvirtinančių, jog tai subtilaus
16
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menė patenkinta draugo Stalino vardo minėjimo lygiu
ir yra įsitikinusi, kad reabilitacijos procesai vyksta priimtinais tempais“18. Turint omeny valdžios vertikalės
stiprinimo politiką, taikomieji Stalino įvaizdžio atkūrimo aspektai – akivaizdūs. Šiuo atveju ﬁlmai „Didžiojo Tėvynės karo“ tematika atlieka ne tik visuomenės
mobilizavimo funkciją, remiantis politinių technologų
sukonstruota istorine praeitimi. Pasitelkus kinematografą, kartu mėginama legitimuoti autoritarinį režimą,
kuris, tikėtina, artimiausiu metu įgys daug radikalesnes bei agresyvesnes formas.

PROPAGANDOS TRANSFORMACIJOS:
SOVIETINIŲ „ŠACHIDŲ“ PAŠLOVINIMAI IR
DIDŽIOSIOS IŠDAVYSTĖS DEMASKAVIMAS
Iš viešo diskurso Rusijoje traukiasi dejonės dėl tinkamo dėmesio stokos ar nuogąstavimai dėl vakarietiškojo „Klėjos pagrobimo“. Tiksliau sakant, tokie dalykai
jau svarstomi būtuoju laiku – apmąstant būdus, kaip
likviduoti „žalos Rusijos visuomenės istorinei savimonei padarinius“. Konkrečiuose ﬁlmuose dauguma atvejų pasirenkamas pragmatiškas kelias: komunistinės
didžiavalstybinės ideologijos konstruktai derinami su
holivudinėmis raiškos formomis. Pasiremiant išbandytomis technologijomis, istorija panaudojama kaip
paranki žaliava šiandienio Rusijos valdančiojo elito
reikmėms tenkinti. Kitas dalykas, kad mūsų dienomis
kuriami ﬁlmai labiau primena kinematograﬁnes operetes karo tema, o jų „istorinis autentiškumas“ – daugiau
nei abejotinas. Plačioji Rusijos auditorija vis tiek mielai
žiūri – ne vien nostalgiją sovietmečiui išgyvenantys vyresnės kartos atstovai, bet ir jauni žmonės.
Tačiau netikslu teigti, jog aklai perkeliami sovietmečio propagandos reliktai. Kai kurių dalykų atsisakoma
atsižvelgiant į esamas politines aktualijas. Pavyzdžiui,
šitaip dabartiniame Rusijos kine nebeliko sovietinių
mirtininkų/savižudžių kulto. Vienas geriausių jo pavyzdžių yra „Eilinis Matrosovas“ (Riadovoj Matrosov,
rež. Leonidas Lukovas, 1947). Pasakojimas, kanonizuojantis sovietų mirtininką Aleksandrą Matrosovą,
skamba taip: „Kalinino frontas. 1943 metų vasario
23-ioji, Raudonosios Armijos diena. Mūšis už Velikije Lukų srities Černuškų kaimą. Veržiasi mūsų automatininkai. Iki kaimo liko keli šimtai metrų. Staiga iš
gerai užmaskuoto dzoto sukalena priešo kulkosvaidis,
pakirsdamas karius. Ataka užgniaužta. Kuopos vadas
įsako trims automatininkams sunaikinti kulkosvaidį.
Bet vienas karys žūsta, o du sužeisti. Eina dar trys kasovietinio humoro klasika.
17
Pjesę parašė Ksenija Dragunskaja, režisavo Kirilas Serebrianikovas.
Premjera įvyko š. m. vasario 28 d. teatre Sovremennik.
18
http://www.nasha-rodina.ru/print_page.php?id=228_0_4_0,
[2005 06 25].
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riai. Ir jie krinta nuo kulkosvaidžio. Savanoriu prašosi
Matrosovas. Jam pavyksta pasiekti dzotą. Sviedžia vieną, antrą granatą. Kulkosvaidis užsikirto. Kariai metėsi atakon. Tačiau dzotas vėl ėmė spjaudyti mirtimi,
skinti Aleksandro kovos draugus.
Ką daryti?!
Aleksandras Matrosovas savo krūtine uždengė priešo dzoto ambrazūrą. Padalinys galėjo tęsti ataką. Devyniolikmetis komjaunuolis savo gyvybės kaina išgelbėjo
daugelio karių gyvybes.
Karinė užduotis buvo įvykdyta, Černuškos išlaisvin-

Raudonosios armijos kariai – puikūs kovotojai ir atletiški gražuoliai.
SS dalinių kareiviai – skystaprotės menkystos, tegalintys žudyti
beginklius. O sučiupti – kaip žiurkės inkšti ir maldauti pasigailėjimo.
Filmo „Netarnybinė užduotis“ kadras

tos. [...] Komjaunuolio kario žygdarbis tapo vyriškumo,
drąsos, patriotizmo, tarybinių karių pasiaukojimo pavyzdžiu. Du šimtai septyniasdešimt penki kariai atliko
tokį pat žygdarbį kaip Matrosovas. Pirmieji po Matrosovo šiame sąraše: tankistas Aleksandras Pankratovas, uždengęs krūtine dzoto ambrazūrą Novgorodo rajone; partizanė Rima Širšniova taip pasielgė vaduojant
Baltarusiją“19.
Galima būtų replikuoti, kad net patys fanatiškiausi SS kariai nekartojo Matrosovo žygdarbio, – tik tai
nuskambėtų kažkaip nepadoriai. Tačiau tokios mintys
nenorom kyla, ypač matant sovietinių „šachidų“, propagandos pakylėtų į amžinų herojų rangą, skaičių; beje,
juos numeruoti pradėta tik nuo 1943-iųjų20). Pagaliau
kiekvienam sveiko proto žmogui kyla klausimas, o ką
„matrosoviečių“ sąraše veikia tankistai? Kur tuo metu
buvo jų kovos mašinos ar bent jau kitų tankų ekipažai
(sovietai paprastai vykdė itin masyvius, karinės tech19
Čaikovskis, A., Kareiviško pašto balandžiai, Kaunas, 1985, p. 150–
151.
20
Matrosoviškų aktų propagavimas veikiausiai susijęs su Stalino sūnaus žūtimi karo belaisvių stovykloje. Sovietų propagandininkai sukūrė pasakojimą apie tai, kad tirono sūnus savanoriškai pasirinko mir-
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nikos prisodrintus puolimus)? Nepasitikėjimą sovietinio melo sistema liudija faktas, jog pačioje Rusijoje
buvo suabejota ne tik dėl pasiaukojimo akto (geras precedentas tam – išgalvotas bei išgarsintas „panﬁloviečių
žygdarbis“ ginant Maskvą), bet ir dėl paties Matrosovo
asmenybės. Kaip jau įprasta – jokios oﬁcialios reakcijos. Šiandien teisybės knaisiotojai, dirstelėję į gelžbetoninės tylos uždangą, supranta: geriau domėtis leistinomis temomis.
Vis dėlto vakariečiams (o ir mūsų jaunajai kartai) tokie pasakojimai atrodo neįtikėtini. Dar dažniau jie suprantami tiesiogiai, paraidžiui. Manyčiau, jog mentaliteto, karybos, galų gale individo sampratos skirtumus
puikiai iliustruoja šis sovietinis anekdotas: „Oﬁcialaus
vizito metu susitinka du generolai – amerikiečių ir sovietų. Pasibaigus formaliajai daliai, prasideda bendravimas gurkšnojant viskį. Neišvengiamai kyla ginčas,
kieno kariuomenė yra geresnė. Kieno ginklai geresni.
Kieno technika geresnė. Ir kieno žmonės geriausi. Sovietų generolas aršiai tvirtina: „Mūsų žmonės geriausi, nes jie paklūsta bet kokiems įsakymams.“ „Na, gerai, – nebeiškenčia amerikiečių generolas, – o kaip jūs
tai ketinate įrodyti?“ „Labai paprastai. Įsakykite savo
adjutantui iššokti pro langą.“ „Jūs ką?! – pasibaisi amerikietis. – Aš negaliu duoti tokio įsakymo. Juk jis turi
šeimą – žmoną, vaikus!“ Tada sovietų generolas pasikviečia savo adjutantą ir liepia šokti pro langą. Šis ištaria: „Ech, vis tiek nėra gyvenimo“, – ir iššoka. Žinoma,
užsimuša. Netekęs žado amerikiečių generolas pralemena: „Kodėl jis tai padarė?“ Sovietų generolas svajingai nutęsia: „O kur jam dėtis? Juk jis turi šeimą – žmoną, vaikus…“
Sovietinių „kankinių“ kulto ištakų reikia ieškoti tarpukario kinematografe. Nors vyravo optimistinis pasakojimo tonas, buvo privaloma paminėti „herojus,
paaukojusius gyvybes švento tikslo labui“ kaip ﬁlme
„Mes iš Kronštadto“ (My iz Kronštadta, rež. Jeﬁmas
Dziganas, 1936). Prasidėjus karui ir kasdien blogėjant
padėčiai frontuose, SSRS griebėsi bet kokių veiksmų
priešui sustabdyti. Kaip Rytų kaimynystėje įprasta,
pirmiausia ir be jokio gailesčio buvo aukojami žmonės.
Jie mūšių laukuose buvo naudojami tiesiogine šių žodžių prasme ir kaip „gyvasis skydas“, ir kaip „gyvasis
pleištas“. Tuo pat metu itin suaktyvėjo savanorių mirtininkų šlovinimas, antai lakūnų „kamikadzių“ (karo
metu ir jam pasibaigus propagandininkai sukūrė ištisą plejadą pavardžių; vienas garsiausių – ispanų kilmės Nikolajus Gastelo) išaukštinimas dokumentine
maniera susuktame „Smūgis taranu“ (Tarannyj udar,
tį – bandė bėgti ir buvo nušautas (kas įvyko iš tiesų – atskira tema).
Uolūs pakalikai, besistengiantys visokiais būdais įtikti Stalinui, ta proga
inicijavo sovietinių „šachidų“ šlovinimo kampaniją. Tačiau tai tėra šio
teksto autoriaus asmeninė interpretacija.
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1941). Didžiulis dėmesys teiktas herojinio kentėjimo
istorijoms: ﬁlmui „Zoja“ (rež. Leo Arnštamas, 1944)
valstybinė SSRS premija buvo suteikta 1946 m. Pagal
oﬁcialią versiją, diversantę sučiupo vokiečiai ir žvėriškai nukankino (Jelcino laikais pasirodė tyrimai, pateikiantys kitokias įvykių detales: Zoją Kosmodemjanskają, priešų užnagaryje padeginėjusią gyvenamuosius
bei ūkinius pastatus, sučiupo patys kaimo gyventojai
ir perdavė okupacinės kariuomenės atstovams). Panašios „karo herojės“ buvo sukurtos daugeliui „socialistinių respublikų“ (pvz., apie Mariją Melnik(aitę) – „Marytė“, rež. Vera Strojeva, 1947). Daugelį dešimtmečių
tokie beletrizuoti ar ekranizuoti pasakojimai buvo vieni svarbiausių sovietinės indoktrinacijos elementų.
Šiandien kine tokie „kankinystės“ motyvai praktiškai
išnykę – į suicidologinį naratyvą nebesiorientuojama.
Žinoma, dabartiniuose Rusijos ﬁlmuose galima aptikti savanoriškai pasirenkančiųjų mirtį šlovinimo atgarsių. Tačiau kino ekranuose pateikiamų istorijų akcentai skiriasi. Kino herojai veikiau kartoja spartiečių,
gynusių Termopilų perėją, žygdarbį, o ne didvyriškų
mazochistų(-čių), atlikusių autodafę dėl sistemos nemirtingumo, aktą. Be to, teikiama pirmenybė laimingai pabaigai. Pavyzdžiui, ﬁlme „Bevardė aukštuma“
baigiamieji kadrai spinduliuoja optimizmą. Sovietų
dalinys sulaiko vokiečių puolimą, kovotojams į pagalbą atskuba sovietų tankai. Nors kai kurie „saviškiai“

rialas atrodo tikroviška istorija apie komunistinio režimo (dažniausiai neteisingai) pasmerktus karius, dorai
bandančius atpirkti išgalvotas kaltes. Apie NKVD žiurkes, lipančias ant pečių ir raginančias kulkosvaidžių
papliūpomis į nugarą. Mirtininkai kaunasi kaip liūtai,
daugeliu atvejų sąmoningai žygiuodami pasitikti mirtį. Aukos didelės, bet vokiečiai palūžta prieš šlovingus
karius. Padugnėlė, patekęs į karių gretas (prievartautojas, turintis kriminalinę praeitį), nubaudžiamas saviškių – pelnytai gauna kulką. Net stačiatikių popas
išvaduojamojo mūšio metu prisideda prie kovotojų. Karininkai iš mirtininkų dalinio kažin kodėl nepasirūpina
jo „neutralizuoti“ ir toleruoja pamokslus kareiviams.
Žinoma, sovietmečiu tokie kadrai būtų neįsivaizduojami. Gali net apgaulingai pasirodyti, kad serialo kūrėjams pavyko įveikti komunistinės sistemos paveldą.
Tačiau kiek pasigilinus aiškėja, jog aprašyti epizodai
puikiai atitinka Rusijos vadovybės užsakymus. Šiuo
metu stačiatikybė suvokiama kaip rusiškumo bastionas
ir kovos su grėsmę keliančiais „svetimaisiais“ įrankis.
Tokiuose ﬁlmuose kaip „Drausmės batalionas“ akiplėšiškas melas iškeičiamas į pusiau tiesą. Tai dar vienas
konformistinis darbelis: vietoje entuziastingo komisaro pastatytas patriotiškas popas. Istorija toliau išlieka
šiandienos politinių kovų už „šviesų rytojų“ placdarmu.
Pripažintina, jog vaidybinių ﬁlmų tematika formuojama lanksčiai, atsižvelgiant į esamas ar būsimas ak-

Kairėje – mūsų buvusieji „išvaduotojai“, dešinėje – būsimieji. Nedviprasmiškai užsimenama, kad artėja laikas „išvaduojamajam
žygiui“ į laikinai prarastas vakarines buvusios imperijos provincijas. Filmų „Netarnybinė užduotis“ (rež. Vitalijus Vorobjovas, 2004)
bei „Sprogimas rytą“ („Netarnybinė užduotis 2“) kadrai

žūva, du pagrindiniai herojai suranda vienas kitą kruvino mūšio lauke ir tampa aišku – niekas įsimylėjusiųjų neišskirs.
Viešajame diskurse ﬁgūruoja didžiavalstybinės propagandos dvasią atitinkantys ﬁlmai. Chrestomatinis
atvejis – „Drausmės batalionas“ (Štrafbat, rež. Nikolajus Dostalis, 2004). Iš pirmo žvilgsnio televizijos seNAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 10

tualijas. Pavyzdžiui, šiuolaikiniame Rusijos kine beveik
nerasime pasakojimų apie sunkų darbą gilioje užfrontėje. Šiuos ﬁlmus buvo madinga kurti brežnevmečiu. Jie
turėjo atlikti auklėjamąjį vaidmenį bei skatinti „darbo
našumo pakėlimą“ ekranizuotais pavyzdžiais iš didingiausiu laikyto periodo. Kita vertus, atgaivinta, atrodytų, gūdžioje praeityje negrįžtamai likusių ﬁlmų apie
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„didžiąją sąjungininkų išdavystę“ ekranizacija. Tada,
pasibaigus tikrajam karui, tuoj prasidėjo Šaltasis karas, ir SSRS vėl pradėjo varyti antivakarietišką propagandą. Antai ﬁlme „Susitikimas prie Elbės“ (Vstrečia
na Elbe, rež. Grigorijus Aleksandrovas, 1949) pasakojama apie klastingus anglosaksų sąjungininkus, rezgančius nešvarius planus prieš „garbingai kovojančią
tarybinę liaudį“. Šiandien tokie ﬁlmai vėl atgimsta, tie-

siškas šlamštas, nes neprilygsta puikiai rusiškai machorkai. Štai ir viskas: nebuvo konservų, kurie padėjo
daugybei žmonių išvengti bado mirties. Nebuvo Studebecker’ių – sunkvežimių, išgelbėjusių rusų logistinę sistemą. Nieko nebuvo, tik netikę amerikoniški rūkalai.
Žinoma, ir pagal lendlizo sutartį gaunamų produktų
bei įrangos vagysčių nebuvo. Sovietinė vadovybė, sukūrusi grobstymo sistemą, nekalta. Kalti sąjungininkai.

Pirmajame kadre stovinti mergina – tylus „išvaduotos Čekoslovakijos“ simbolis. Vargšelė nemoka rusiškai, todėl tegali nebyliai laukti savo
rusų karžygio, grįžtančio iš eilinio žygdarbio. Antrajame kadre – vokiečių esesininkai rusų banditų („brolyčių“, rus. bratki) ﬁzionomijomis.
Sovietinių laikų įprastas triukas – priešui suversti nekenčiamiausius saviškių bruožus. Filmo „Netarnybinė užduotis“ kadrai

sa, kiek pakoreguoti pagal aktualijas. Filme „Antrasis
frontas“ (Vtoroj front, rež. Dmitrijus Fiksas, 2004) dėstoma istorija apie žvalgybų kovą. Specialiai parengti
rusų kovotojai atlieka įspūdingą operaciją: išlaisvina
mokslininką, kurį naciai verčia kurti branduolinį ginklą. Nelaiku pasipainiojęs amerikiečių žvalgybininkas
vos nesužlugdo kruopščiai rengtos operacijos. Regis,
„kolegas“ turėtų vienyti sąjungininkų įsipareigojimai.
Tačiau amerikiečiai teturi savo interesus, nukreiptus
ne tik prieš Trečiąjį Reichą, bet ir sąjungininkę Sovietų
Sąjungą. Sovietiniai žvalgai, žinodami apie amerikiečių poziciją, siekia iki galo atlikti misiją. Galiausiai jie
žūva, aukodamiesi dėl bendro reikalo – pergalės prieš
nacistinį blogį. Amerikiečių žvalgas godžiai pasisavina
jų atlikto darbo vaisius.
Kai kuriuose ﬁlmuose stalininis melas dar radikaliau transformuojamas: taupiomis dialogų frazėmis
žiūrovams pranešama, jog sąjungininkų pagalba buvusi visiškai bevertė. Pavyzdžiui, „Bevardėje aukštumoje“ visai atsitiktinai mestelėjama frazė apie bjaurybes „sąjungininkėlius“ (rus. sojuznički), kurie nieko
daugiau nesiunčia, vien tik cigaretes. Jos esančios vi21
22
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Pikulis, V., Rekviem karavanui PQ-17, Vilnius, 1985.
Ibid., p. 228.

Iškalbingas faktas – per patį Šaltojo karo įkarštį paskelbtų literatūros kūrinių dabartinė ekranizacija.
Puikus pavyzdys – 8 serijų ﬁlmas „Konvojus PQ-17“
(Konvoj PQ-17, rež. Aleksandras Kottas, 2004), vaizduojantis Vakarų pagalbos teikimą Sovietų Sąjungai.
Mini serialas sukurtas pagal knygą „Rekviem karavanui PQ-17“21. Štai kaip jos autorius aiškina politinius
parašymo motyvus: „1946 metais tarybinėje spaudoje
pirmą kartą buvo padarytas pareiškimas, jog PQ-17
tragedija – ne klaida, kurių sudėtingame kare kartais
negalima išvengti. Ne, tai planingas sąjungininkų politikos apskaičiavimas. Tarybiniai specialistai, išanalizavę PQ-17 žuvimo padarinius, padarė išvadą, jog karavano sutriuškinimas neabejotinai pablogino padėtį mūsų
fronte. [...] PQ-17 iš grynai karinių nesusipratimų srities perėjo į kitą kategoriją, – į politinio avantiūrizmo
sritį!“22 Taigi ekranizacijai pasirinkta išimtinė katastrofa Antrojo pasaulinio karo jūrinių konvojų istorijoje. Viešam pristatymui buvo skirta daug dėmesio, ypač
pabrėžiant novatoriškumą. Šiame televizijos ﬁlme pirmą kartą Rusijoje buvo panaudota daug skaitmeninių
specialiųjų efektų. Tačiau pagrindinė ﬁlmo idėja pernelyg nesiskiria nuo literatūros šaltinio. Vakarų sąjungininkams tenka ne tik neapdairių nevykėlių vaidmuo.
Žiūrovams leidžiama suprasti, kad jie buvo nesąžiningi
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partneriai, išdavę Sovietų Sąjungą sunkiu momentu, o
eilinius jūrininkus pavertę politinių žaidimų aukomis.
Be abejo, ir seriale, ir knygoje būtinai pasakojama apie
sovietų jūrininkų heroizmą: „Užėmęs vietą karavane,
„Staryj bolševik“ ėmėsi sunkios pareigos – atsisveikinimo su žuvusiais ceremonijos. […] Moterų nebuvo galima atskirti nuo mirusių vyrų… […] Į vyrų chorą įsijungė moteriški balsai: draugės laidojo savo drauges,
krintančias dabar į okeaną. O daina buvo sena, kaip
rusų laivynas. Šios dainos variantas – „vyriškas“. Apie
moteris, žuvusias mūšyje vidury okeano, mūsų šalyje
daina dar nesudėta…“23
Kontrastui – analogiškos tematikos liudijimas „iš gyvenimo“. Žinoma, jokiuose oﬁcialiai paskelbtuose „Didžiojo Tėvynės karo“ analuose jis nėra minimas. Id est
oﬁcialiai neegzistuojantis, grožinėje literatūroje bei
publicistikoje jis migruoja tik kaip beletrizuotas pasakojimas (nors gali būti, jog glasnost’ metais buvo paskelbti kokie nors oﬁcialūs dokumentai. Deja, autoriui
jie nėra žinomi). Taigi pasakojama, kad karo metais
Šiaurės vandenynu pagalbą plukdę jūreiviai išreiškė
sovietams gana neįprastą pageidavimą. Esą juos labai
alinančios ilgos kelionės arktinėse platumose, be to,
nacių antpuoliai gadina sveikatą. O linksmybių pasiekus SSRS krantus nėra – prostitucija ten uždrausta.
Kam sąjungininkų jūreivėliams širdį išlieti? Labai trūko moteriškos draugijos. Vietinė uostamiesčių valdžia
pamąstė, pasitarė ir kreipėsi į vietines komjaunuoles:
reikia atlikti pareigą Tėvynei ir ištiesti pagalbos ranką sąjungininkams. Komjaunuolės, kaip anais laikais
įprasta, entuziazmu liepsnojančiomis širdimis ir akimis, „atsiliepė į naujus Partijos įpareigojimus“. Buvo
mobilizuojamos moteriškos ypatos nuo septyniolikos
iki dvidešimties metų. Daugelis jų mielai griebėsi naujo amato. Dirbo stachanovietiškai. Be abejo, valdžia už
„pareigą Tėvynei“ atlygiu nelepino. Tačiau ir merginos
buvo nepėsčios – žinojo, jog honorarų laukti neverta.
Tad rinko „dovanas“ iš užsienio jūreivių natūra. Tiko
viskas: ir konservai, ir pėdkelnės (sovietiniame ubagyne tai buvo neįsivaizduojama prabanga).
Geri laikai netruko praeiti, t. y. karas baigėsi ir dosnių jūreivių nebeliko. Šiauriniai SSRS uostai užsidarė
buvusiems sąjungininkams. O kad „motinai Tėvynei“
pareigą atlikusios merginos neišpaiktų nuo vakarietiškos gerovės produktų, valdžios atstovai nusprendė
jų atsikratyti. Atliko įprastą procedūrą: paskelbė Tėvynės išdavikėmis. Jas visas suėmė. Po to kilniai praIbid., p. 62.
Arendt, H., „Tiesa ir politika“, in: Idem: Tarp praeities ir ateities,
Aštuoni politinės ﬁlosoﬁjos etiudai, Vilnius: Aidai, 1995, p. 285.
23
24
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nešė, kad ištrems į atokią salą tolimojoje Šiaurėje. Susodino į senas baržas ir nuplukdė į atvirą vandenyną.
Ten baržas paskandino (kai kas tvirtina, kad jas torpedavo. Gali būti, jog povandenininkams leido pamiklinti
taiklumą ar tiesiog pasismaginti). Pasak stebėjusiųjų,
reginys buvo nepakartojamas: ramus bei visiškai lygus
vandenynas, o vandens paviršiuje iki pat horizonto išsibarsčiusios dailios moteriškos galvelės...
Rusiško politkorektiškumo virtuozai toliau išradingai įžeidinėja buvusius sąjungininkus ir siautėja dėl
lendlizo sutartimi tiektų prekių, paskandintų nacių
jūrų reidų metu. Nepamiršta ciniškai pašlovinti didvyriškų sovietų moterų, petys petin kovojusių su vyrais
raudonajame laivyne. Kokių dar reikia komentarų?
Kaip taikliai pastebėjo Hannah Arendt, istoriją pavertus „Potiomkino kaimeliu“, neįmanoma susivokti
praeityje ar, reikalui esant, atsiriboti nuo jos24. Eilinį
kartą istorinės patirties reprezentacijos Rusijoje tapo
tokia pat ﬁkcija kaip ir oﬁciozinė šiandiena ar utopinė
rytdiena.

APIBENDRINIMAS
Ideologizuotas Antrojo pasaulinio karo rezultatų
vertinimas šiuolaikinėje Rusijoje išlieka vienu iš užsienio politikos elementų bei spaudimo kaimyninėms
valstybėms (vad. „artimajam užsieniui“) būdų. Netolima istorinė praeitis, vis dar išliekanti gyvojoje žmonių
atmintyje, maždaug nuo 2000-ųjų tapo valstybinės propagandos objektu. Šie procesai atsispindi Rusijos kinematografe: pasitelkus valstybinio ﬁnansavimo svertus,
palikta galimybė kurti tik „patriotinės“ pakraipos ﬁlmus. Taip buvo atgaivinta sovietmečiu klestėjusi „Didžiojo Tėvynės karo“ kino industrija.
Dabartinis „istorinės-patriotinės tematikos“ kinas
Rusijoje atlieka keleriopą paskirtį. Pirma, bandoma
sugrąžinti visiems bendrą bei nekvestionuotiną istorinę atmintį. Ją pasitelkus, siekiama skatinti gyventojų mobilizaciją aplink valstybės lyderį bei sukurtą
„valdžios vertikalę“ (kurios idealusis modelis pateikiamas „Didžiojo Tėvynės karo“ tematikos ﬁlmuose) aktualioms problemoms spręsti. Taip mėginama įteisinti egzistuojantį režimą bei pagrįsti veiksmus, skirtus
„gelbėti valstybei“ (rus. dlia spasenija deržavy). Antra,
tokia produkcija nėra vien neįvykusios pergalės „Trečiajame pasauliniame kare“ sublimacija ar patriotinių
aspiracijų tenkinimas. Šiuolaikiniame kinematografe
taip pat nedviprasmiškai žymimos geopolitinio poveikio koordinatės bei brėžiami pageidautinos ekspansijos vektoriai.
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(NE)AUTENTIŠKAS ISTORINIS KINAS:
LIETUVOS SSR 1956–1972
Lina Kaminskaitė

Pastaruoju metu vis dažniau atsigręžiama į lietuvišką
sovietinį kiną. Tai netiesiogiai liudija televizijoje, kino
teatruose bei festivaliuose demonstruojamos lietuviškų
ﬁlmų retrospektyvos. Jos dvelkia bandymu atgaivinti
tai, kas per pastaruosius penkiolika Nepriklausomybės
metų buvo veikiau atmesta kaip sovietinis palikimas,
o ne pamiršta. Šalia pabirų kino kritikos straipsnių atsiranda ir mokslinių tyrimų, aktualizuojančių sovietinį
lietuvišką kiną, bet tai veikiau išimtys. Istorikų moksliniame akiratyje dažniau šmėkšteli dokumentiniai nei
vaidybiniai ﬁlmai: pirmieji priskiriami autentiškiems
laikotarpio dokumentų šaltiniams, antrieji dažniausiai
„pasitarnauja“ kaip tam tikros erudicijos demonstravimo objektas (ryškėja tendencija lyginti ﬁlmo istorinę rekonstrukciją su pripažintu istorinės praeities vaizdu).
Bet... negi tik tiek tevertas „svarbiausias iš menų“?

KONTEKSTINIAI IR
TEORINIAI PASVARSTYMAI
Vaidybinių ﬁlmų svarba bėgant laikui kito. XX a. pradžioje, išsilavinusių žmonių požiūriu ﬁlmas buvo veikiau gatvės pramoga: „bukagalviška mašina, pramoga
neraštingiems ir apgailėtiniems padarams, nuvargintiems darbo“1. Vėliau kinas buvo pastebėtas bolševikų
lyderio Lenino kaip puikus edukacinis įrankis „liaudžiai
apšviesti“. Šia įžvalga pasinaudojo vėlesni totalitarinių
visuomenių vadai propagandiniams tikslams – vienintelėms galimoms tiesoms įdiegti. XX a. ketvirtame šeštame dešimtmetyje Sovietų Sąjungoje naujos vertybės
buvo apibrėžtos ir agresyviai tvirtinamos visose gyvenimo srityse. Kino istorikai pažymi, kad šis procesas
kultūrinėje sferoje prasideda 1929–1932 m. ir vadina jį
„kultūrine revoliucija“2. Teoretikas Marcas Ferro šį procesą sieja su politinės sistemos evoliucija – institucijų
ir politinės jėgos „plebėjiškėjimu“ (kai valdžios viršūnes
Ferro, M., Cinema and History, Detroit, 1988, p. 23.
Youngblood, D. J., „Soviet cinema: the old and new“, in: European
cinema, Oxford, 2004, p. 55; The BFI companion to Eastern European
and Russian cinema, London, 2000, p. 227.
3
Ferro, M., op. cit., p. 77–78.

užima neišsilavinę žmonės)3. Anot jo, ankstesniųjų (nuo
1917 m. iki trečio dešimtmečio vidurio) vaidybinių ﬁlmų
meninė vertė nebuvo pripažįstama (manyta, kad jie negalėjo atlikti propagandinio vaidmens, tad didžiausias
dėmesys buvo skiriamas kino kronikoms ir būtent tai leido plėtotis modernistinėms vaidybinio kino formoms), o
„kultūrinės revoliucijos“ ideologai atmetė ir žymių ﬁlmo
kūrėjų (Eizenšteinas, Kulešovas, Pudovkinas) abstrakcijas, ir pramoginius ﬁlmus. Pirmųjų tiesiog nesuprato, o antruosius apkaltino paviršutiniškumu ir politinės
prasmės nebuvimu4. Naujieji „kadrai“ rėmė valdžios
tikslus pritaikyti kino industriją propagandos, kolektyvizacijos, industrializacijos kampanijoms. „Bet tai buvo
tik įžanga į socialistinio realizmo, kaip oﬁcialios kultūrinės doktrinos, paskelbimą“5. Meno istoriko Igorio Golomštoko nuomone, kultūrinės politikos užkulisiuose
stovėjo Stalinas, būtent jis buvo pagrindinis kultūrinės
programos autorius, pagal kurią laipsniškai buvo primetami socialistinio realizmo principai6.
Socialistinio realizmo principai galutinai buvo suformuoti 1934 m. pirmame visasąjunginiame sovietinių
rašytojų suvažiavime: „Norint teisingai pavaizduoti gyvenimą meniniuose kūriniuose, pirmiausia reikia jį pažinti. Pagrindinis tikslas – pavaizduoti ne „objektyvią
realybę“, o pavaizduoti tikrovės revoliucinį vystymąsi.
Taigi meninio vaizdavimo teisingumas ir istorinis konkretumas turi būti sugretintas su idėjiniu perdirbimu
ir idėjiškai priderintas prie dirbančiųjų žmonių mokymo idėjos, socializmo dvasios“7. Šie principai oﬁcialiai
įtvirtinti 1935 m. sovietinių kino darbininkų kongrese.
Anot Ferro, šitaip ﬁlmams buvo lemta legitimuoti komunistų partiją ir tuos biurokratus bei herojus, kurie
turėjo atlikti naują vaidmenį visuomenėje. Filmuose
vaizduojami stalininės valstybės šlovinami žmonės: kolchozininkai, traktorininkai, aparato veikėjai. Naujas herojus, be abejo, ir pagrindinis – komunistų partija; „nauIbid.
The BFI companion to Eastern European and Russian cinema, p. 227.
6
Golomštok, I., Totalitarnoje iskusstvo, Moskva, 1994, p. 85–86.
7
Ibid.
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jos vertybės“; kaip opozicija spontaniškumui naudojamas
apsvarstymas ir analizė8. „Dauguma ﬁlmų buvo konstruojami pagal tas pačias taisykles, maža to, nebuvo atotrūkio tarp visuomenės reprodukcijos kino kronikose ir
realybės rekonstrukcijos vaidybiniuose ﬁlmuose.“9
Pastaroji kinematograﬁnė stagnacija pasireiškė ir
naujai okupuotose Vidurio Rytų Europos šalyse. Ko
gero, Lietuvos atvejis šiame regione buvo išskirtinis – kitaip negu, pavyzdžiui, Lenkija ar Čekija, Lietuva neturėjo kino kūrimo tradicijos. Šioje srityje nebuvo ko keisti,
tad pati Sovietų Sąjunga ėmėsi iniciatyvos. 1945 m. įkuriama Kauno kino kronikos studija, 1954 m. vaidybinių
ﬁlmų skyrius10. Pirmieji lietuviški11 vaidybiniai ﬁlmai
schematiškai kartojo įsigalėjusius „socialistinio realizmo“ principus, dar žinomus iš tezės: „menas, nacionalinis savo forma, socialistinis dvasia“. Nors SSRS kultūros
ministerija pirmenybę teikė tų dienų tematikai12, tačiau
iki pat 1972 m. vyravo istoriniai vaidybiniai ﬁlmai.
Pati istorinio ﬁlmo sąvoka yra kebli. Jos apibrėžimas
dažniausiai siejamas su „tokio ﬁlmo“ „pretenzijomis“ į
autentiškumą, tikrumą ir taip akcentuojamas jo edukacinis vaidmuo, – tai esti „savita pažinimo forma“13.
Sociologas Pierre’as Sorlinas pažymi, kad istorinio ﬁlmo sąvokos problemiškumą sąlygoja jo speciﬁka, kadangi jis remiasi tiek kinematograﬁne forma, tiek istorija, kaip moksline disciplina, kuri yra už kino ribų.
Sorlinas pateikia tokį apibrėžimą: „tai yra ﬁlmai, kuriuose publika atpažįsta aiškiai apibrėžtą žinių sistemą – istorines žinias, iš kurių režisieriai semiasi medžiagos. Istorinis ﬁlmas atpažįstamas pagal ženklus
– detales (kurių nebūtinai turėtų būti daug), veiksmą
„įdėjus“ į laikotarpį, kurį publika tvirtai laiko praeitimi – ne miglota praeitimi, o vertinama kaip istorinė“14.
Pagal šį apibrėžimą praktiškai visi sovietmečiu sukurti
lietuviški ﬁlmai, kuriuose vaizduojama praeitis, buvę
istoriniai, nes juose dažniausiai rekonstruojama netolima praeitis, kurią žiūrovai atpažindavo. Kai ﬁlmuose
vaizduojama tolima (XIX, XIII a.) praeitis, jos rekonstrukcijai skiriamas itin didelis dėmesys. Tačiau tuoj
Ferro, M., op. cit., p. 78.
Ibid.
10
Išsamiau apie kino studijos raidą žr. Černeckaitė, I., „Sovietinė kino
dokumentika Lietuvoje: istoriniai ir ideologiniai kontekstai (1963–1988
m.)“, in: Genocidas ir rezistencija, 2005, Nr. 1 (17), p. 43.
11
Šiuolaikiniai kritikai lietuviško ﬁlmo istoriją pradeda nuo 1957 m.
LKS sukurto „Žydrojo horizonto“, nes jo režisierius buvo lietuvis, o ligtolinius Lietuvoje sukurtus ﬁlmus režisavo „svetimi“. Aš lietuviško vaidybinio kino pradžią siečiau su kūrybine grupe: ﬁlmo „Ignotas grįžo
namo“ scenarijus rašytas pagal A. Gudaičio-Guzevičiaus romaną „Kalvio Ignoto teisybė“, ﬁlmas „Tiltas“ kurtas pagal pirmą lietuvišką autorinį
J. Dovydaičio kino scenarijų, likusi kūrybinės grupės dalis aktoriai, dailininkai – taip pat buvo lietuviai.
12
Pirmieji SSRS Kultūros ministerijos įsakymai pabrėžia: „Pagrindinis kinematograﬁjos uždavinys – kurti šių dienų tematikos ﬁlmus. Todėl studijos gamybiniuose ir tematiniuose planuose grožinės literatūros
ekranizavimas neturi užimti pirmaujančios vietos“ (SSRS kinematogra8
9
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pat iškyla kitas klausimas: jei ﬁlmas neatitinka pripažintos istorinės realijos, tai ar jis jau neistorinis? Sorlinas pažymi, kad kiekvienas istorinis ﬁlmas yra šalies
pagrindinės istorinės kultūros indikatorius, „disertacija“ apie istoriją. Filmas neklausia savo vaizduojamo objekto, tuo jis ir skiriasi nuo istoriko darbo, bet pateikia

Socialinės lygybės troškulys. Kadras iš ﬁlmo „Adomas
nori būti žmogumi“. 1959

sąsajų tarp faktų ir pasiūlo daugiau ar mažiau vyraujantį požiūrį apie juos15. „Beprasmiška ieškoti istorinių
klaidų istoriniame ﬁlme.“16
Sorlino pateikta sąvoka leidžia išvengti žanrinės diferenciacijos painiavos, todėl ją pasitelkus galima naujai įvardyti lietuviško istorinio kino ﬁlmo vietą sovietmečio kinematograﬁjoje, bandant atsakyti į klausimą:
kodėl Lietuvos sovietmečio kine (1954–1972) vyravo istoriniai vaidybiniai ﬁlmai?

KOMUNISTINIO TILTO TIESIMAS
1956–1959 m. sukurtuose ﬁlmuose Lietuvos istorija
tapo arena, kurioje kovojama už komunistines vertybes. Tarpukario Lietuvos istorijos pagrindiniai herojai
tampa revoliucijos šaukliais: darbininkai („Ignotas grįžo namo“, rež. A. Razumnas, scen. aut. A. Spešnevas;
ﬁjos komiteto įsakymas, 1954, in: Literatūros ir meno archyvas, (toliau – LMA), f. 29, ap. 1, b. 63, l. 11). „Svarbiausias kinematograﬁjos
darbininkų uždavinys – ﬁlmų sukūrimas, atskleidžiantis darbo klasės ir
valstietijos nepajudinamos sąjungos temas, komunistų partijos valdymo vaidmuo mūsų visuomenėje, SSRS tautų draugystė, ﬁlmų skatinančių sovietinį patriotizmą, sovietinių žmonių aukštas dvasines vertybes.
Šiuolaikinio ir kokybiško ﬁlmo paruošimo Didžiosios spalio socialistinės revoliucijos 40-iui tikslams būtina plačiai dirbti ruošiant scenarijus, skirtus šiai didžiajai datai“ (SSRS kultūros ministro įsakymas,
1955 03 31, in: LMA, f. 29, ap. 1, b. 69, l. 160).
13
Pvz., Kasperavičiūtė, R., „Istorinis vaidybinis ﬁlmas – svarbus praeities pažinimo šaltinis“, in: Modernių technologijų taikymas istorijos
edukacijoje: Straipsnių rinkinys, sud. B. Šetkus, Vilnius, 2000, p. 27.
14
Sorlin, P., „How to look at an „Historical“ ﬁlm“, in: The Historical
ﬁlm: History and memory in media, ed. M. Landy, Rotgers State University press, 2001, p. 37.
15
Ibid.
16
Ibid., p. 37–38.
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„Adomas nori būti žmogumi“, rež. V. Žalakevičius, scen.
aut. V. Sirijos Gira, V. Žalakevičius), poetai („Julius Janonis“, rež. B. Bratkauskas, V. Dabašinskas, scen. aut.
J. Mackonis-Mackevičius), kurie turi „įbauginti priešą“17, „nešti reikiamą politinį išauklėjimą“18. Karo laikotarpį (visada prasidedantį 1941 m.) vaizduojantys ﬁlmai („Tiltas“, rež. B. Šreiberis, scen. aut. J. Dovydaitis)
buvo skirti legitimuoti praeitį, paaiškinti tam tikrus
politinius-istorinius veiksmus. Pavyzdžiui, 1956 m. ﬁlme „Tiltas“ vaizduojant mažą Lietuvos miestelį, 1941-

ųjų birželį laimingas darbo liaudies žmogaus akimirkas nutraukia nuožmi fašizmo jėga. Pagrindinis ﬁlmo
akcentas – pasirinkimas tarp teisingųjų, kovojančių už
socialinę lygybę, Lietuvos išlaisvinimą iš buržuazijos,
ir blogųjų – nacionalfašistų, engiančių darbo žmogų.
Filmo moralas – teisybė triumfuoja, Lietuva išvaduojama, nutiesiamas komunistinis tiltas tarp Lietuvos
ir Sovietų Sąjungos. Čia lietuviai ištirpsta ideologinėje kovoje: yra tik fašistai ir komunistai. Filmo „Tiltas“
pagrindinis herojus – inteligentas, inžinierius Algirdas
iš pasyvaus stebėtojo tampa aršiu gynėju – aiškiai parodoma, kad abejoti galima, bet tik tuo atveju, jei po
to apsisprendžiama. Meno tarybos posėdyje nuspręsta, kad: „Filmas „Tiltas“ teisingai realistiškai perduoda
vokiškosios okupacijos Lietuvoje klimatą, kuriame formavosi ir vystėsi ﬁlmo herojų charakteriai, tą slogią atmosferą, kuri vienus žmones nukreipė pasipriešinimo
ir kovos keliu, ir nuvedė į pergalę, kitus gi, bandžiusius
toje drumstoje atmosferoje realizuoti savo egoistinius
sumanymus, nutraukė į pražūtį“19.

Tokie ﬁlmai savotiškai atliko „monumentalios istorijos“ vaidmenį – per tam tikrus herojus bandoma įkvėpti
didvyriškiems žygiams, kovai už komunistinę valdžią.
Į konstruojamo „komunistinio žmogaus“ vertybių
sąrašą įrašoma ir Katalikų Bažnyčios desakralizacija
(„Kalakutai“, rež. V. Mikalauskas, scen. aut. A. Gricius). Nors 1959 m. sukurto ﬁlmo „Kalakutai“ tikslas
buvo demaskuoti „katalikų dvasingumą buržuazinio vyravimo laikotarpiu“ (suprask, tarpukario Lietuvos) bei parodyti, „kad religija ir jos puoselėtojai turi
vieną tikslą – apgauti liaudį, palaikyti buržuazijos
interesus“20, tačiau nuomonės išsiskyrė vertinant šio ﬁlmo scenarijų. Daugeliui (B. Dvarionui, protokolų sekretorei I. Seleznovaitei, rašytojams A. Žukauskui, J. Baltušiui ir J. Dovydaičiui, teatro aktoriui ir režisieriui
V. Dineikai), dalyvavusių Meno tarybos posėdyje, jis
patiko dėl „sodraus buožės charakterio“, lietuviškumo
(net pavadintas lietuviškuoju „Ulenšpygeliu“21), tačiau
režisierius Juozas Miltinis buvo priešingos nuomonės:
„Scenarijus religinius jausmus labai užgauna. Pusdešris rodo kunigui špygą, o pats tiki į Dievą, davatka su
rožančium šuns nemuša“22. „Aš kategoriškai prieš šitą
scenarijų, nes jame nėra nei charakterių, o yra vieni
prieštaravimai, dirbtini konﬂiktai ir visai nėra gyvenimo. Taip nėra ir nieko lietuviško.“23
Į pastarąsias Miltinio pastabas kuriant ﬁlmą atsižvelgta nebuvo. Jam atsakyta, kad „čia ne antireliginė, o antikuniginė tema“24, tačiau jau sukurtas ﬁlmas buvo
įvertintas kaip „peržengęs ribas“ ir, kaip pažymėjo Vytautas Žalakevičius, galintis įžeisti tikinčiųjų jausmus25.
Tad toks perdėtas „uolumas“ šiuo laikotarpiu jau buvo
nepriimtinas – tai rodo esminius pokyčius ideologinėje
struktūroje, tačiau tai dar nereiškė, kad kūrėjai galėjo
laisvai disponuoti savo praeities vizijomis. Pavyzdžiui,
Žalakevičiaus ﬁlmas „Adomas nori būti žmogumi“ gana
daug nukentėjo nuo redakcinių pataisymų. Pirminis
scenarijaus variantas susilaukė priekaištų dėl „silpno socialinio elemento“26: „Ir vis dėlto šis scenarijus,
savo šiandieniniame pavidale, dar neskamba galingu
ir įtikinamu – kaltinamuoju aktu praeičiai“27 (Dovydaitis). „Emigracija – baisi liaudies nelaimė, kur liaudis,
masės kenčia – ten ir mūsų partija. Scenarijuje neparodyta, kad žmonės emigraciją pasirenka ne iš gero gyvenimo, o palieka savo tėvynę priversti baisiausių sąlygų,
kai jau nėra kitos išeities. Nepadėtas emigracijai ir jos
organizatoriams socialinis pagrindas, o jei jis yra, tai nepakankamas, apie ką kalbėjo beveik visi draugai. Su emi-

17
Lietuvos kino studijos Meno tarybos posėdžio [toliau – MTP] protokolas, 1958 10 08, in: LMA, f. 29, ap. 1, b. 129, l. 109–110.
18
Ibid., l. 103.
19
MTP nutarimas, 1956 12 29, in: LMA, f. 29, ap. 2, b. 13, l. 11.
20
Ataskaita apie turimus scenarijus, 1956 01 01, in: LMA, f. 29, ap.
1, b. 93, l. 5.
21
Žr. MTP protokolas, 1955 06 07, in: LMA, f. 29, ap. 1, b. 91, l.
21–26.

Ibid., l. 24.
MTP protokolas, 1957 01 15, in: LMA, f. 29, ap. 1, b. 112, l. 3.
24
Ibid., l. 24.
25
Žr. Sovietų Sąjungos Lietuvos, Latvijos, Estijos respublikų vaidybinių ﬁlmų svarstymo protokolas, 1959, in: LMA, f. 29, ap. 1, b. 145,
l. 9–10.
26
Žr. MTP protokolas, 1957, in: LMA, f. 29, ap. 1, b. 112, l. 41–51.
27
Ibid., l. 44.

Ilgas kelias namo. Kadras iš ﬁlmo „Gyvieji didvyriai“
novelės „Mums nebereikia“. 1960
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gracija nesurištas komunistinis pogrindis“28 (LSSR kinematograﬁjos eksministrė Michalina Meškauskienė).
Tad antras scenarijaus variantas pasikeitė radikaliai
ir autoriaus jau nebegalima buvo apkaltinti „socialinio
pagrindo nebuvimu“: „Toks ﬁlmas turėtų didelę agitacinę reikšmę. Mūsų jaunimas neprisimena anų laikų
ir jis galės pamatyti, kaip sunkiai gyveno jų tėvai, demaskuos užsienio propogandos pasakas apie turtingai
gyvenančią anų laikų Lietuvą. Tai būtų akivaizdi tiesa
apie anų laikų Lietuvą“29 (Seleznovaitė).
Nors visi šiuo laikotarpiu sukurti istoriniai vaidybiniai ﬁlmai puikiai atliko propagandinius istorijos demaskavimo uždavinius, tačiau pats padidėjęs dėmesys
istorijai buvo pastebėtas ir susilaukė nemažai pylos30:
praeities iškraipymai turėjo pabrėžti komunistinio gyvenimo gerovės kainą, o šiandienos kūriniai turėjo šlovinti patį komunizmą ir įtikinti esama gerove. Šį istorijos dominavimą lėmė kelios priežastys: scenarijų
nebuvimas bei vėlyvas kūrybinės grupės formavimasis. Drauge aiškiai buvo suprasta, kad tribūninis geresnio gyvenimo skelbimas įvardijant ideologinius bei
klasinius priešus nieko neįtikins, jei tai bus daroma
nesitelkiant įmantresnės kinematograﬁnės formos.
Priešingai, kaip pastebėjo Žalakevičius, „tai gali turėti
atvirkštinį poveikį“31. Šie poslinkiai, susiję ir su chruščioviniu „atlydžiu“, prasidėjusiu 1956 m., destalinizacine kalba, pastebimi 1960 m. sukurtose dviejose „Gyvųjų didvyrių“ novelėse: „Mums nebereikia“ (rež. ir scen.
aut. M. Giedrys) ir „Paskutinis šūvis“ (rež. A. Žebriūnas, scen. aut. H. Šablevičius). Sovietmečiu šie kūriniai
sulaukė ypatingo dėmesio dėl vizualinio savitumo, kurį
lėmė ir nauja kūrėjų karta. Jie atitiko meno kūriniams
primetamus „idėjinius“ ir „meninius“ reikalavimus. Novelėje „Mums nebereikia“, pasitelkiant vaiko personažą,
atskleistas sunkus gyvenimas buržuazinėje Lietuvoje:
vaikai parduodami, „buožės“ negailestingi valstiečiams
ir t. t.; kitos novelės „Paskutinis šūvis“ (joje pirmą kartą vaizduojamas pokario laikotarpis) „jau pirmieji ﬁlmo kadrai – Mergaitė, vejanti debesio šešėlį, nuskamba
kaip praūžusio karo ir taikaus gyvenimo alegorija“32,
kuriai priešpriešinamas „banditas“. O „banditas“, žinoma, – lietuvis partizanas. Šių dviejų kūrinių ideologinis
Ibid., l. 49.
Žr. MTP protokolas, 1958, in: Ibid., l. 18.
30
Žr. LSSR kultūros ministro įsakymas, 1956 01 16, in: LMA, f. 29,
ap. 1, b. 85, l. 7–8; Sovietų Sąjungos Lietuvos, Latvijos, Estijos respublikų vaidybinių ﬁlmų svarstymo protokolas, 1959, in: LMA, f. 29, ap.
1, b. 145, l. 7–11.
31
Žr. Sovietų Sąjungos Lietuvos, Latvijos, Estijos respublikų vaidybinių
ﬁlmų svarstymo protokolas, 1959, in: LMA, f. 29, ap. 1, b. 145, l. 7.
32
Malcienė, M., Lietuvos kino istorijos apybraiža (1919–1970 m.),
Vilnius, 1974, p. 43.
33
Ši vizualinė „kalbėsena“, dažnai primygtinai primetama lietuviškam sovietiniui kinui, konstruoja klaidingą požiūrį, kad tik jam vienam
ji būdinga. „Ezopo kalba“ būdinga ir Lenkijos, Čekijos, Vengrijos sovietmečio kino kūriniams. Tik juose ji kino istorikų įvardijama kitaip:
28
29
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aspektas aiškus ir ne tiek svarbus. Dėmesį patraukia
kitas – „Ezopo kalba“33. Šia kalba raiškiau prabyla „Paskutinis šūvis“: priešpriešinant simbolius (mergaitę ir
tanką/karą, gėlių vainiką ir dygliuotą vielą), plėtojant
mitologinės gyvybės deivės Laimos metaforą (mergaitė Laima, globojanti gulbes), Lietuvos laisvę įprasmina
mergaitė, kurios gyvybė nutraukiama „šūviu“.

OPOZICIJOS APRAIŠKOS ARBA
NEPASITENKINIMAS PASTATYTU TILTU
Politinių varžtų atlaisvinimas ne tik sudarė sąlygas
naujiems kino žanrams ir „ezopinėms“ meno formoms
plėtotis, bet ir režisieriai galėjo laisviau pasirinkti temas. Tad 1964–1968 m., apeinant pagrindinius kinematograﬁjos uždavinius (ir toliau proteguojančius tų dienų
tematiką), kuriami istoriniai ﬁlmai. Juose pačių režisierių iniciatyva aktualizuojami ir apmąstomi pagrindiniai Lietuvos istorijos „skauduliai“: okupacijos karas
ir pokario pasipriešinimas. Dalis šių kūrinių tapo pavyzdiniais, dalis buvo pasmerkti ideologijos ir taip nu-

Visa kas griauna. Kadras iš ﬁlmo „Gyvieji didvyriai“
novelės „Paskutinis šūvis“. 1960

grimzdo užmarštin. Vienas iš tokių pavyzdžių – „Marš,
marš, tra-ta-ta!“ (1964, rež. R. Vabalas, scen. aut. G. Kanovičius, I. Rud-Gercovskis, R. Vabalas). Pastarasis ﬁlmas „vieningai buvo pripažintas jo kūrėjų nesėkme“34,
„žaidimu tarp „oﬁcialaus“ ir „neoﬁcialaus“ meno“; žr. Iordanova, D.,
Cinema of the other Europe: The industry and artistry of East Central
Europe ﬁlm, p. 10.
34
Pipinytė, Ž., „Apžvalgos, problemos: lietuvių kino integracija į tautinę kultūrą“, in: Ekrane ir už ekrano, sud. S. Macaitis, Vilnius, 1993,
p. 16. Apie šio ﬁlmo nepripažinimą lidija ir tai, kad net Lietuvos kino
studijos direktoriaus J. Lozoraičio pastangos (ﬁlmą priskirti antrajai apmokėjimo grupei, argumentuojant, kad tai pirmas spalvotas, pirmas tokio žanro LKS ﬁlmas, idėjiškai „teisingai“ suprastas žiūrovų) nepagelbėjo šiam ﬁlmui. R. Vabalo kūrinys SSRS valstybinio kinematograﬁjos
komiteto įsakymu buvo priskirtas pačiai žemiausiai apmokėjimo grupei
(LMA, f. 29, ap. 1, b. 226, l. 143). Maža to, už „blogą ﬁlmo organizavimą“ režisieriui 20% buvo sumažintas apmokėjimas. Plačiau apie ﬁlmų
apmokėjimą dar žr. Černeckaitė, I., op. cit., p. 40–41.
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viena vertus, dėl naujo satyrinio pamﬂeto žanro, kita
vertus, dėl abejotino idėjinio-politinio „teisingumo“:
„Praeitoje meno taryboje pasigirdo abejonės, ar ﬁlme
pakankamai tiksliai ir teisingai nurodytos jėgos, kurios
lėmė ano laiko visuomeninę situaciją mažose Vidurio
Europos buržuazinėse valstybėse. Mano nuomone, ﬁlmas duoda teisingą atsakymą į visus tuos klausimus“35
(Z. Grigoraitis); „Man susidarė įspūdis, kad autorių protestas prieš šovinistinį kvaitulį nėra aštrus“36 (ﬁlmo redaktorius S. Raguotis).
Kad ir kaip būtų, iškalbinga paties režisieriaus Raimondo Vabalo frazė: „Mes norėjome parodyti, prie ko
veda mažų valstybėlių konﬂiktai – ateina didelis žvėris
ir suryja besipešančius. Tai yra imperialistinių principų
įkūnijimas – skaldyk ir valdyk“37.
„Imperialistinius principus“ ﬁlme, žinoma, turėjo įkūnyti fašizmas, o būtent dėl tokio įkūnijimo ir buvo suabejota, nes vietoj nacistinės ideologijos buvo įmanoma
įžvelgti ir kitą – sovietinę. Šis ﬁlmas kartu pateikia ir
paties režisieriaus Lietuvos ir Lenkijos praeities (būtent tarpukario) viziją, kai „didelis žvėris“ – viena ar
kita ideologija – „suryja besipešančius“. Taigi ﬁlme demaskuojami ideologiniai principai ir kartu dekonstruojama Lietuvos ir Lenkijos istorija – pateikiant jų tarpusavio konﬂikto pasekmės interpretaciją.
Reikėtų pabrėžti, kad kiekviena tokia „kūrybinė“ nesėkmė skaudžiai atsiliepdavo kino studijai: grėsdavo
ﬁnansavimo sumažinimas. Situaciją iš dalies išsprendė 1965 m. kontroversiškai vertinamo, „išprievartauto
genijaus“38, režisieriaus Žalakevičiaus ﬁlmas „Niekas
nenorėjo mirti“ (rež. ir scen. aut. V. Žalakevičius), įvertintas ne viename SSRS kino festivalyje: „Nebuvo Lietuvoje kampelio, kur jis nebūtų rodytas. Dar ir dabar
pakartotiniuose seansuose jam nestinga žiūrovų. [...]
Filmas buvo parduotas daugeliui užsienio šalių“39.
Ko gero, ir dabar šis ﬁlmas bene žinomiausias, bet ar
tik nebus čia šio kūrinio sovietinio protegavimo pasekmė?
Sovietmečiu jo pasisekimą iš dalies galėjo lemti ir kinematograﬁnė forma – tai pirmas nuotykių žanro ﬁlmas, ir
ideologinis bei tautinis „korektiškumas“. Viena vertus, jo
istorinė pokario rekonstrukcija atitiko propagandinius
uždavinius: „Pirmieji pokario metai, kada valstietis pats
sprendė „už ką“ ir „su kuo“, kada jis, terorizuojamas buržuazinių nacionalistų banditų, apsisprendė ginti tuos iškovojimus, kuriuos atnešė tarybinė santvarka. Scenari-

juje nuotykinio siužeto forma autorius atskleidžia mūsų
nūdienos laimėjimų ir pasiekimų kainą“40.
Kita vertus, Rūpintojėlio simboliu įprasminama pokario kančia. Tuo tarpu kituose kūriniuose, kuriuose taip
pat aktualizuojamas pokaris: „Laiptai į dangų“ (1966,
rež. R. Vabalas, scen. aut. M. Sluckis ir R. Vabalas),
„Jausmai“ (1968, rež. A. Dausa ir A. Grikevičius, scen.
aut. V. Žalakevičius), dviprasmiškas korektiškumas išnyksta. Nepaisant to, kad „Niekas nenorėjo mirti“ dėstoma „isterniška“41 partizaninės kovos interpretacija buvo
primetama kaip savotiškas etalonas42 (taip netiesiogiai
nurodant, ko reikia kino studijos „klestėjimui“), pastaruosiuose ﬁlmuose dominuoja neoﬁciali gyvenimo versija, paliečianti ir tremties, emigracijos klausimus: „Laiptuose į dangų“ stribai ir partizanai vertinami vienodai,
ﬁksuojamas „Amerikos balso“ kurstomas karo laukimas, baimė dėl išvežimo į Sibirą; „Jausmuose“ – aptariama tylioji ir ginkluota rezistencija, priešiška pozicija
„valdžios“ atžvilgiu, kalėjimas Sibire. Šiuose kūriniuose
reiškiamas aiškus nepasitenkinimas esama padėtimi –
gyvenimu tarp dviejų „tiesų“: oﬁcialios ir neoﬁcialios
(„Laiptuose į dangų“ tai įprasminama priešpriešinant
Stalino portretą ir kalinio atspindį veidrodyje; „Jausmuose“ – per dviejų krantų, dvynių simbolius).
Toks naujų aspektų iškėlimas jau savaime tapo ne
ideologiniu veiksmu. Juolab kad šie kūriniai toli gražu
nesulaukė valdžios protegavimo43, o tai lėmė tik fragmentišką jų demonstravimą. Tai, kad šie kūriniai vis
dėlto pasirodė, manau, lėmė kita aplinkybė: kūrybinis
atkaklumas, dėl kurio LKS sugebėjo atremti „nuleistą
iš viršaus“ scenarijų 1966 m. sukurtam ﬁlmui „Naktys
be nakvynės“ (rež. A. Araminas, G. Karka, scen. aut.
V. Ognev). Sprendžiant iš Meno tarybos posėdžių protokolų, buvo ilgai kovota su pirminiu grynai ideologiniu
Ognevo scenarijaus variantu, atspindėjusiu revoliucinio
poeto herojiką: „Tikrai pribrendo reikalas [kalbėti] apie
tai kaip turi būti daromas ﬁlmas ir kas jį turi daryti. Šis
ﬁlmas buvo daromas, kaip sakoma, visuomeniniais pagrindais ir tai visi žino“44 (G. Kanovičius); „Sunku bus
kalbėti, nes atmosfera labai nervinga. [...] Juk visi žinome, kaip buvo paleistas ﬁlmas, žinome, kad jis buvo daromas ne pagal tą scenarijų, kuris buvo priimtas Maskvoje ir kuriame buvo didelis įvairių štampų ir standartų
rinkinys. Jei mes tada pradėtume gaminti aną ﬁlmą pagal aną scenarijų, šiandien kiltų didelis skandalas, nes

MTP protokolas, 1964 08 10, in: LMA, f. 29, ap. 1, b. 210, l. 76.
Ibid., l. 79.
37
MTP protokolas, 1963 01 23, in: LMA, f. 29, ap. 1, b. 198, l. 13.
38
Taip prof. Edvardas Gudavičius pavadino Žalakevičių; žr. Baimės
epocha, in: Būtovės slėpiniai, 2003.
39
Malcienė, M., op. cit., p. 65.
40
LSSR kinematograﬁjos komiteto posėdžio protokolas, in: LMA, f.
29, ap. 2, b. 93, l. 1.
41
Anot Pipinytės, „Niekas nenorėjo mirti“ atitiko ir septintame bei
aštuntame dešimtmetyje sovietų kine klestėjusius vadinamuosius „is-

ternus“, kurie rodė beveik identiškus partizaniniam karui įvykius Centrinėje Azijoje, pasitelkdami vesterno formą ir archetipus“; žr. Pipinytė,
Ž., „Vienui vieni“, in: Kinas, 2004, Nr. 1 (280), p. 64.
42
Žr. MTP protokolas, 1966 10 31, in: LMA, f. 29, ap. 1, b. 237, l.
79.; MTP protokolas, 1969 11 13, in: LMA, f. 29, ap. 1, b. 281, l. 21.
43
Apie tai liudija režisierių Grikevičiaus ir Vabalo atsiminimai; žr.
Macaitis, S., „Režisierius A. Grikevičius: mes septintojo dešimtmetyje
karta“, in: Lietuvos rytas, 1995 07 28; taip pat žr. A. Grikevičiaus interviu laidoje: Baimės epocha, in: Būtovės slėpiniai, 2003.
44
MTP protokolas, 1966 02 09, in: LMA, f. 29, ap. 1, b. 237, l. 6.

35
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ﬁlmo nebūtų. O tokį ﬁlmą reikėjo statyti ir Studija buvo
pastatyta prieš faktą. [...] Kada reikėjo pradėti gaminti
ﬁlmą ir turėjome Maskvoje patvirtintą scenarijų, karštligiškai ieškojome režisieriaus. Buvo scenarijus siūlomas mūsų režisieriams, buvo jų ieškota Maskvoje, bet

Įkvepianti kova už laisvę. Kadras iš ﬁlmo
„Herkus Mantas“. 1972

visi atsisakė. Ir štai atsirado žmonės Araminas, Karka,
kurie norėjo daryti ﬁlmą. Ar tai blogai?“ 45 (LKS direktorius J. Lozoraitis).
SSRS kinematograﬁjos komiteto spaudimui atsispyrė
ir „Jausmų“ kūrybinė grupė: „siūlytos“ redakcinės pataisos, suteikiant kai kurioms ﬁlmo scenoms daugiau optimizmo, parodančio „teisingesnį istorijos traktavimą“46
buvo neišgirstos. Daugumai minėtų ﬁlmų buvo primetama „žmonių kovos už komunistinę valdžią“ kaina, kuri
formavo šiandienos geresnio gyvenimo mitologemą, atitinkančią jau ankstyvuoju sovietmečiu formuotą „šviesaus rytojaus“ mitą. Dėl to kiekvienas ﬁlmas privalėjo
skleisti optimistinį patosą. Tuo tarpu nei ﬁlme „Niekas
nenorėjo mirti“, nei „Laiptuose į dangų“, nei „Jausmuose“ to nėra.

PO „PRAHOS PAVASARIO“
Opozicinės nuotaikos kine toleruotos neilgai: dėl
1968-ųjų „Prahos pavasario“ jos numalšinamos, ideologiškai nepatikimi kūriniai uždraudžiami. Apie tai iš
dalies liudija „Jausmų“ režisieriaus Algimanto Grikevičiaus atsiminimai: „Tai sunkaus likimo ﬁlmas, Sovietų
Sąjungoje ilgai draustas, tik 1977 m. – galbūt per „neapsižiūrėjimą“ – išleistas į San Remo tarptautinį kino
festivalį, kur buvo apdovanotas žiuri prizu“47. Nors dar
Ibid., l. 7.
SSRS kinematograﬁjos komiteto pranešimas ir įsakymas, 1968, in:
LMA, f. 29, ap. 2, b. 200, l. 2, 25–26.
47
Macaitis, S., op. cit.; taip pat A. Grikevičiaus interviu laidoje: Baimės epocha, in: Būtovės slėpiniai, 2003.
48
SSRS kinematograﬁjos komiteto pranešimas, 1968, in: LMA, f. 29,
ap. 2, b. 200, l. 2.
45
46
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1968 m. pradžioje šis ﬁlmas SSRS kinematograﬁjos komiteto buvo įvertintas gan palankiai kaip „įdomus ir savitas“48, tačiau esminės permainos matomos kitų metų
Komiteto įsakyme, kuriame susirūpinta 1968 m. sukurtų ﬁlmų idėjiniu traktavimu: „Atskiruose ﬁlmuose apie
save leidžia žinoti svetimos sovietiniam kinematografui
paciﬁstinės, natūralistinės, formalistinės tendencijos.
Buvo ir tokių atvejų, kai kino autoriai pamesdavo klasines pozicijas mene, išreiškė idėjinį neprincipingumą ir
utopizmą. Kai kurie ﬁlmai dėl rimtų idėjinių – meninių
klaidų buvo išimti iš gamybos ir nedemonstruojami“49.
Akivaizdu, kad buvo rimtai užsiimta visapuse meninės raiškos kontrole. Aplaidumu apkaltintoms instancijoms (scenarijų redakcinėms kolegijoms, meno taryboms) įsakoma imtis „kovos su visokiomis buržuazinės
ideologijos apraiškomis tarybiniame kinematografe“50
bei griežtų priemonių, jei nuﬁlmuota medžiaga skiriasi
nuo patvirtinto scenarijaus51. Mat paties ﬁlmo pagrindas
iš esmės yra vaizdinys, kurio neįmanoma kontroliuoti.
Režisieriai dažniausiai pasinaudodavo šiuo privalumu
ir kai kuriuos „kūrybinius pataisymus“ įvesdavo ﬁlmavimo metu. Tad siekiant užkirsti tam kelią, kontrolės
buvo imtasi ne tik pirminiu kūrimo etapu, kai rašomi
scenarijai, bet ir paskutiniu, kai montuojamas ﬁlmas.
Cenzūros budrumas pasireiškė jau 1969 m. kuriant
ﬁlmą „Ave vita“ (rež. A. Grikevičius, scen. aut. G. Kanovičius, V. Žalakevičius). SSRS redakcinei komisijai nepakako senojo ideologinio antagonizmo tarp fašizmo ir
komunizmo: „Būtina įvesti nedidelį epizodą, kuris padėtų žiūrovui suprasti tikrąją to meto politinę situaciją,
kai beginkliai tarybiniai žmonės buvo žudomi ne tik vokiečių fašistų rankomis, bet ir jų pakalikų lietuviškųjų
buržuazinių nacionalistų“52.
Šiame kūrinyje vyrauja dvi laiko dimensijos – tai dabartis ir karo laikotarpis: tarsi siekiama įprasminti praeitį dabartyje, aktualizuojant kalėjimo koncentracijos
stovykloje patirtį. 1965–1968 m. ﬁlmuose („Niekas nenorėjo mirti“, „Laiptai į dangų“, „Jausmai“) interpretuojama ir naujai apmąstoma praeitis, o šiame ﬁlme iškyla
klausimai: ar pati istorija ir jos patirtis kam nors reikalinga? „Gal viso to apskritai nebuvo?“ Keliama priešprieša tarp ﬁktyvumo ir išgyvenimo. Visu ﬁlmu tarsi
sakoma – tik išgyvenus tam tikrą įvykį galima suprasti kaip buvo. Taip savotiškai metamas iššūkis istorijos
reprezentacijai ir interpretacijai (!) kūryboje.
Minėtas ideologinis antagonizmas istoriniuose vaidybiniuose ﬁlmuose plėtojamas iki 1972 m., nepriklausomai
nuo to, koks praeities tarpsnis vaizduojamas. Vienuose
49
SSRS kinematograﬁjos komiteto įsakymas, 1969 04 12, in: LMA, f.
29, ap. 1, b. 278, l. 25–26.
50
Ibid., l. 27.
51
Ibid., l. 28.
52
SSRS kinematograﬁjos komiteto pranešimas, 1969 09 09, in: LMA,
f. 29, ap. 2, b. 208, l. 18.
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kūriniuose „socialistinio realizmo“ dvasia kurstoma daugiau (pavyzdžiui, „Vyrų vasaroje“, rež. M. Giedrys, scen.
aut. A. Jurovskij; „Žaizdos žemės mūsų“, rež. M. Giedrys, scen. aut. E. Uldukis, G. Kanovičius), kituose mažiau. Skaudus ideologinis destruktyvumas, taikytas
karo ir pokario laikotarpiui, pakeičiamas klasiniu antagonizmu, perkeliamu į XIX a. Lietuvos istoriją. 1970
m. ﬁlme „Tas prakeiktas nuolankumas“ (rež. A. Dausa,
scen. aut. V. Žilinskaitė) istorijos reprezentacija pirmą
kartą per visą sovietmetį peržengia XX a. ribas. Šio kūrinio „mielos epochos detalės“, būdingos „paveldo ﬁlmams“53, nukelia į donelaitišką Lietuvą. Įliustratyvus
ir nostalgiškas liaudinis etnograﬁzmas, atskleidžiantis
sunkią valstiečio dalią, buvo priimtinas ideologijai ir juo
primityviai naudotasi jau ankstyvuoju sovietmečio laikotarpiu (pavyzdžiui, ﬁlme „Kalakutai“).
Tuo tarpu tą patį laikotarpį vaizduojantis 1971 m. ﬁlmas „Akmuo ant akmens“ (rež. R. Vabalas, scen. aut.
P. Jackevičius, R. Vabalas) peržengia rekonstruojamo
laikotarpio ribas – gvildenami universalūs etiniai, moraliniai klausimai. Vieno iš pagrindinių ﬁlmo herojų
(dvaro „budelio“) maištas, priešingas ryžtingo socialistinio revoliucionieriaus „herojaus-kankinio“ maištui.
Šio personažo maištas išreikštas per pasiaukojimą, tarsi varijuojantį religinius – Kristaus kančios – motyvus
(pavyzdžiui, nukryžiuotojo nuplakimas). Kartu iškeliamas minios pasyvumo klausimas, apmąstoma maišto
prieš valdančiąją struktūrą kaina.
Pastarajame ﬁlme tarytum grąžinamos krikščioniškos vertybės, o kitame 1972 m. ﬁlme „Herkus Mantas“
(rež. M. Giedrys, scen. aut. S. Šaltenis) jos turėjo išreikšti mažą tautą griaunančią jėgą, tapačią kryžiuočiams:
ideologinio antagonizmo grėsmė pasiekia ir XIII a. Nepaisant to, paties ﬁlmo kūrimo kelias buvo itin sunkus:
„Aš buvau visų peripetijų dalyvis, dalykas atrodė beviltiškas, o šiandien reikia konstatuoti, kad ﬁlmas išgelbėtas. Padaryta begaliniai daug, tokiomis sunkiomis
sąlygomis gautas didelis rezultatas. Filme esmė yra
tame, kad labai ryškiai perteiktas istorinės situacijos
dramatizmas. Toks dramatiškas tautos likimas žadina sugestijas, susiliečia su mūsų epocha“54 (J. Lankutis); „Jis supažindins žiūrovą su faktais, jam visai nežinomais. Tas istorijos gabalas buvo užmarštyje ir tai,
kad jis atgaivinamas ekrane – daro mums garbę. Mes
žinome, kad kitų kinematograﬁninkų kūriniuose istori-

niai faktai yra išaukštinti (pvz., Aleksandras Nevskis).
Mūsų ﬁlmas bus žiūrimas ir kaip šiuolaikinis kūrinys.
[...] Filmas turi ir privalumų ir trūkumų. Mes neturime
to didžiulio arsenalo, kuris leistų mums įdomiai spręsti
batalines scenas, kaip kad tai daro kitos studijos. Kas
liečia visą ﬁlosoﬁnę humanistinę mintį – ﬁlmas išlaikė
bandymą ir pranoksta kitų studijų to tipo kūrinius“ 55
(Lozoraitis).
Apie „sugestijas“ savo 1974-ųjų knygoje atsargiai užsiminė ir kino istorikė Marijona Malcienė: „Istorinė tragedija pateikia plačią epinę panoramą tų didžių išmėginimų, kuriuos patyrė lietuvių liaudis savo dramatiškame
kelyje į laisvę“56. Čia aiškiai įvardijama, kokias mintis
tuometiniam lietuviui galėjo įkvėpti šis kūrinys. Taip
savaime peršasi mintis, kad ﬁlme prūsų tauta, „kaip
artima lietuvių tautai“, simbolizuoja lietuvių tautos pasipriešinimo idėją. Ir pačiame kūrinyje esama aiškių
tautos pasipriešinimo užuominų (pavyzdžiui, Herkaus
Manto žmonos Kotrynos žodžiai: „Viešpatie, nei vienas
garbingas žmogus pakrikštytas per prievartą neišsižadės savo krašto tėvų ir papročių“). Pasitelkiant karžygio
personažą, šis ﬁlmas atliko „monumentalios istorijos“
vaidmenį, kai įkvepiama jau nebe žygiams „už komunistinę valdžią“, o kovai už tautos nepriklausomybę.
Abiejuose šiuose kūriniuose, transformuojant komunistines vertybes simbolizuojančių personažų stereotipus (herojaus – „kankinio“, herojaus – „susipratėlio“), ir
toliau reiškiamos nekonjunktūrinės nuotaikos. Tačiau
lyginant šio laikotarpio (1970–1972) kūrinių „opoziciškumą“ su 1967–1968 m. ﬁlmų nuotaikomis, pastarosios
buvo reiškiamos mažiau prisitaikant prie ideologinių
nuostatų. Viena vertus, čia galima įžvelgti valdančiosios struktūros griežtėjimą, kita vertus, ideologinių reikalavimų primesti nebepavyksta: visapusės kontrolės
gniaužtai pasirodo galimi apeiti.
Toks kino ﬁlmų kaip pagrindinių istorijos laidininkų
dominavimas nutrūko. Mažos kino studijos pretenzijos
į herojinį epą išseko ir prasidėjo sovietinės „šiandienos“
buitį skaidrinantys „televiziniai“ istorijos herojai.
Paradoksalu tai, kad būtent ši komunistinės ideologijos
išskirta meninė raiška pasirodė esanti mažiausiai „suvaldoma“. Viena vertus, ﬁlmas pasitarnavo ideologinių vizijų „vizualizacijai“ ir konstravimui, kita vertus, jis tapo
neatsiejamas nuo visuomenės kultūros plačiąja prasme
ir taip pavirto savotišku „kultūriniu sugertuku“57.


53
Žr. Landy, M., „Introduction“, in: The Historical ﬁlm: History and
memory in media, p. 9.
54
MTP protokolas, 1972 10 30, in: LMA, f. 29, ap. 1, b. 304, l. 91.
55
Ibid.
56
Malcienė, M., op. cit., p. 142.
57
Jau XX a. septintame dešimtmetyje istorikai ir kino teoretikai vaidybinį ﬁlmą išskyrė kaip kūrimo laikotarpio istorijos šaltinį, gebantį at-

skleisti ir socioistorinę visuomenės pusę. Plačiau žr. O’Connor, J. E.,
„Image as artifact: The historical analysis of ﬁlm and television“, in:
American Historical Review, 1992, Nr. 2, p. 630–631; Historical ﬁlm:
History and memory in media; Bartholeyns, G., „Representation of the
past in ﬁlms: between historicity and authenticity“, in: Diogenes, 2000,
Nr 1; Ferro, M., op. cit.
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TEMA: ISTORINIS KINAS

LIETUVIŠKO PATRIOTINIO KINO BEIEŠKANT
Dainius Blynas

Režisieriaus Jono Vaitkaus ﬁlmas „Vienui vieni“, pradėtas rodyti Lietuvos kino teatruose 2003 m., yra bene
vienintelis vaidybinis pilno metražo lietuviškas patriotinis ﬁlmas. Tarpukario Lietuvoje kinas beveik nebuvo
kuriamas, o sovietinėje Lietuvoje patriotinio lietuviško
kino būti negalėjo. Kartu galima gan pagrįstai prognozuoti, kad patriotizmo tema lietuviškame kine dar tikrai pasirodys. Viena vertus, tai gali lemti daugiau ar
mažiau atviras „valstybinis užsakymas“, tikėtinas didėjant kino ﬁnansavimui iš valstybės biudžeto. Tokiu
atveju patriotinis kino ﬁlmas gali būti natūralus „valstybinės naudos“ ir kūrybinių kino menininkų ambicijų
kompromisas.
Kita vertus, patriotinė tema kino ﬁlme gali puikiai
įvykdyti „socialinį užsakymą“, kuris minimas bene
kiekviename žiniasklaidoje pasirodančiame komentare
apie sunkią lietuviško kino padėtį. Viena
tokios padėties priežasčių, pasak komentatorių, yra lietuviško kino atitrūkimas
nuo eilinio kino žiūrovo, t. y. pernelyg
ryškus jo elitiškumas. Vėlgi patriotinis,
istorinis ﬁlmas paprastai būna suprantamas daugeliui ir gali tapti pirmu žingsniu
sugrąžinant kino žiūrovus į sales žiūrėti
lietuviškus ﬁlmus. Algimanto Puipos ekranizuoto „Dievų miško“ sėkmė gal ir ne
visai tiksliai, bet pagrindžia šią diagnozę.
„Vienui vieni“ įdomus kaip pirmas bandymas sudėlioti gaires patriotiniam kinui
kurti. Įdomu paklausti, kas būdinga režisieriaus Jono Vaitkaus ﬁlmo patriotinei temai, kokia ideologija remiasi ﬁlmo
herojų vertinama meilė savo gimtajam
kraštui. Kiti patriotinės temos lietuviški
ﬁlmai vienaip ar kitaip turės atsižvelgti
į savo pirmtako sukurtą precedentą, juo
remtis ar kritiškai „nusigręžti“ ir pasiūlyti alternatyvą. Be to, tokiame kontekste „Vienui vieni“
įdomus ne vien kaip pirmasis tematiką pradėjęs nagrinėti ﬁlmas, bet ir kaip tam tikra visuomenės nuotaikų
išraiška ir bandymas susivokti situacijoje.
Juk patriotizmo tema šiandienės Lietuvos kontekste
gali būti labai gyvai nagrinėjama. Nepraėjo nė du de-
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šimtmečiai, kai Lietuvos valstybė atgavo nepriklausomybę ir daugelis šį procesą vadino tautiniu atgimimu.
Tautiškumo ir nacionalinės valstybės svarba buvo visokeriopai pabrėžiama, ir tos temos iki šių dienų yra
svarbi viešojo kalbėjimo dalis. Patriotinis kinas čia gali
būti katalizatorius, atnaujinantis diskusiją, bet jau ne
susivienijant bendro priešo akivaizdoje, o gyvai klausiant, ką reiškia būti patriotu šiandienos Lietuvoje, kai
valstybės išlikimas atrodo esąs užtikrintas, bet pilietinis valstybės pamatas vis labiau kliba.
„Vienui vieni“ savo istorinio laikotarpio pasirinkimu
taiko tiesiai į aukščiau nusakyto šiandienos konteksto centrą. Ginkluota pokario rezistencija didvyriškumu ir tautinės dvasios gyvumu kaip joks kitas istorinis
tarpsnis leidžia pateikti patriotiškumą kaip nedirbtinę
laikyseną. Kartu tai nėra seniai pasibaigusios istorijos

Kadras iš ﬁlmo „Vienui vieni“

pavyzdžiai. Sovietinė okupacija dar visai neseniai buvo
niūri Lietuvos tikrovė, o siekis atgauti nepriklausomybę bendras ir pokario partizanams, ir tautinio atgimimo dalyviams.
Kita vertus, pokario rezistencijos tema yra ir kontroversiška. Ją nagrinėjant niekaip neapeisi Lietuvos gy-
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ventojų tarpusavio kovų, dažno kolaboravimo ir išdavysčių. Iki šiol nėra iki galo aišku, kaip reikėtų vertinti
partizanų kovą. Galbūt ji vyko tiesiog dėl nesugebėjimo
suprasti istorinių realijų ir ginkluoto pasipriešinimo
beprasmiškumo? O galbūt tai buvo realus bandymas
lošti va banque, rizikuojant savo ir artimųjų gyvybe,

Kadras iš ﬁlmo „Vienui vieni“

pasinaudoti net menkiausia proga atsikratyti sovietinės okupacijos vos jai atsinaujinus? Šis istorinio laikotarpio nevienareikšmiškumas kino kūrėjui gali būti
kliūtis, kuri įklampintų tiesmukesnio kalbėjimo reikalaujančią patriotinio kino stilistiką. Bet tai gali būti ir
kūrybinis stimulas, leidžiantis patriotinį ﬁlmą paversti
ne anachronistine tautine deklaracija, o intriguojančiu
pasakojimu.
„Vienui vieni“ siužeto pagrindas – tikra Lukšų šeimos istorija pokario Lietuvoje. Juozas Lukša, slapyvardžiu Daumantas, buvo vienas iš penkių partizanaujančių brolių. Filmo siužetas daugiausia rutuliojamas
sekant šio žymaus partizano likimą. Filmas kiek fragmentiškai, bet iš esmės nuosekliai pateikia Daumanto
kovą nuo 1945 iki 1951 m., kai jis žūva Pakaunės miškuose, išduotas draugo. Kūrybinis ﬁlmo sumanymas
gerai atspindėtas pavadinime. Filmo pasakojimas ne
nuotykinis ir ne šventiškai patriotinis, o pilnas nevilties. Rezistentams vis labiau prarandant viltį gauti paramą iš Vakarų, jų kova vis labiau silpsta tiek karinio
pranašumo, tiek moraliniu aspektu. Daumantas šioje
istorijoje – nepalūžtantis optimistas, įkvepiantis kovos
dvasios savo bendražygiams. Kartu jis tikras patriotas,
nepalikęs tėvynės net tada, kai kova jau buvo beveik
pralaimėta. 1950 m. Daumantas grįžta iš misijos Vakarų Europoje, kur ieškota Vakarų šalių paramos. Ma-
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žiau nei po metų pasaloje Daumantas nušaunamas.
Filmo pasakojimas remiasi ne tiek siužeto intriga,
kiek atskiromis scenomis. Sovietų okupantai ir vadinamieji „stribai“ visur be saiko žiaurūs, net gyvuliški.
Partizanai – teisingumo ir taurumo įsikūnijimas. Nė
vienas iš ﬁlme atkurtų partizanų herojų nėra bent kiek
labiau ambivalentiška asmenybė, jų
portretai gan vienpusiškai patriotiški. Tačiau atrodo, kad partizanų patriotizmą skatina ne tiek pyktis, savos
žemės praradimas, o labiau romantiškas savo pareigos tėvynei suvokimas.
Nemažai dėmesio skiriama karininkų
ir apygardų vadų pasitarimams, kuriuose labai pabrėžiama jų tarpusavio
pagarba ir net geras auklėjimas. Nors
Lietuvos partizanų palyginti aukšta
socialinė kilmė yra istorinis faktas,
bet ﬁlme „Vienui vieni“ tai vos ne pagrindinis bruožas, skiriantis partizanus nuo okupantų ir kolaborantų.
Dar reikšmingesni čia yra Juozo
Lukšos kelionės Vakarų šalyse epizodai, kai režisieriaus dėmesys nukrypsta nuo rezistencijos rūpesčių ir
daugiausia susitelkia ties Daumanto ir jo Paryžiuje sutiktos medicinos
seselės, lietuvės, vardu Nijolė, meilės
ryšiu. Tačiau griežto patriotizmo tema greit vėl ima
viršų, kai Daumantas nė akimirkos neabejoja savo
sprendimu grįžti į Lietuvos miškus ir tęsti kovą su
ginklu rankose. Santuokos ceremonija prieš pat kelionę atgal pašventina ne tiek poros ryšį, kiek jų auką
savo tėvynei.
Daumanto kelionė po Vakarus įdomi ir savo buities
detalėmis. Partizano ir lietuvių emigrantų susitikimai vyksta kavinėse, Paryžiaus skveruose ir būtent
čia režisierius atrodo tiksliausiai pagauna savo tapomo Daumanto portreto esmę. Tai išsilavinusio, jauno,
entuziastingo jaunuolio portretas. Patriotizmas šiame
portrete – neatsiejamas doro žmogaus bruožas.
Režisieriaus pasirinktas partizanų ir ypač Daumanto
įvaizdis atrodo dirbtinokas istorinių faktų akivaizdoje.
Tai atleistina, suprantant, kad ﬁlmo kūrėjai turėjo teisę pateikti savo požiūrį. Bet labiau krenta į akis kitas,
daug kritiškiau vertintinas ﬁlmo bruožas. Patriotizmas ﬁlmo pasakojamoje istorijoje atrodo esąs mokyklinis ir netikras, pernelyg statistiškas. Partizanų kova
Lietuvos miškuose, drėgnuose bunkeriuose, kovojant
su daug gausesnėmis sovietinės kariuomenės ir vietos
kolaborantų jėgomis, pateikiama idealizuotai. Atrodo,
kad ﬁzinės kančios, dvasios nuopuolis nėra būdingi
kovotojams už Lietuvos laisvę. Patriotizmas čia nėra
problemiškas, jis nekonﬂiktuoja nei su savisaugos ins-
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tinktu, nei su proto argumentais, nei su baime prarasti
mylimus žmones.
Žinoma, toks vertinimas yra iš dalies vienpusis. Bet
galime paklausti, kokių alternatyvių patriotizmo gairių galime aptikti lietuviškame kine? Šiais metais kino
teatruose pradėtas rodyti ir didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukė Balio Sruogos „Dievų miško“ ekranizacija. Jau dabar galima drąsiai tvirtinti, kad tai vienas
geriausių nepriklausomoje Lietuvoje sukurtų ﬁlmų.
Patriotizmo tema tiesiogiai čia nenagrinėjama, bet
įdomus Sruogos portretas, puikiai ekrane sukurtas aktoriaus Valentinio Masalskio. Tai išsilavinęs, doras, bet
kartu kritiškas, ironiškas ir gan atsiskyrėliškas profesorius. Jis išgyvena konclagerio siaubą, išlaikydamas
žmogiškąjį orumą, bet daumantiškojo lietuviškumo patoso čia nėra nė kvapo. Po konclagerio atsidūręs sovietinėje Lietuvoje, Sruoga ir vėl vos ne kalėjime. Bet ﬁlme vaizduojami Sruogos bandymai sukurti spektaklį
„Dievų miško“ motyvais ir išleisti knygą neatrodo beprasmiai. Akivaizdu, kad Sruoga nemano taip nugalėsiąs sovietinę sistemą, jis veikiau kaip ir konclageryje
tiesiog bando išlaikyti savo žmogiškąjį orumą. Būtent
iš tokio požiūrio taško norėtųsi žvelgti į ﬁlmą „Vienui
vieni“ ir lietuviškojo patriotinio kino perspektyvas. Atkirstas nuo žmogiškųjų šaknų, pakibęs kaip „popierinė
deklaracija“, patriotizmas bus pasmerktas likti mokyklinės programos dalimi, kurią būtina žinoti, bet nebūtina ja gyventi.
Galbūt čia vieta prisiminti ir dar vieną lietuvišką ﬁlmą, tiesa, sukurtą ne nepriklausomoje, o gūdžioje sovietinėje Lietuvoje, 1965 m. Tai režisieriaus Vytauto
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Žalakevičiaus ﬁlmas „Niekas nenorėjo mirti“, kuriame taip pat vaizduojamas pokario Lietuvos kaimas ir
jame vykusios „miškinių“ ir sovietinės valdžios kovos.
Ezopinė ﬁlmo kalba neleidžia juostoje aptikti nė menkiausio patriotinės temos pėdsako, net jei režisieriaus
sumanyme tokių minčių ir būta. Bet įdomu palyginti
Daumanto bei jo brolių portretą ﬁlme „Vienui vieni“ ir
brolius Lokius ﬁlme „Niekas nenorėjo mirti“. Pastarieji
daug sudėtingesnio charakterio, gyvenimo ir kruvinos
kovos grūdinami, greit atsikrato deklaratyvaus elgesio
ir įgauna bruožus, panašius į Profesoriaus elgesį konclageryje. Kova Lietuvos kaime tampa vis sunkesnė,
priešai ir draugai susimaišę, bendra nevilties ir siaubo atmosfera klampina, verčia keistis. Filmo pabaigoje vyriausias brolis Lokys, iš pradžių buvęs sovietinės
santvarkos, naujojo rytojaus „karžygys“, jau sako liksiąs kaime ir čia bandysiąs gyventi naujai. Tai gyvenimo patirties „apgludintų“ įsitikinimų pavyzdys, kuris
leidžia žiūrovui patikėti pasakojama istorija ir iš jos pasimokyti.
Baigiant derėtų pridėti, kad pokario rezistencijos istorija atrodo esanti puiki dirva kino projektams kurti.
Didvyriškumas ir skaudi gyvenimo patirtis turėjo lydėti daugelį miške kovojusių lietuvių. Būtų be galo įdomu
pamatyti kino ﬁlmus, kurie pajėgtų perteikti šiuos dalykus. Pagaliau tai ne vien patriotinio auklėjimo ar tiesiog kino meno plėtojimo dalykai, bet ir istorinės tiesos
atkūrimas. Juk pokario partizanų kovos istoriniai faktai iki šiol nėra plačiau aptarti Lietuvos visuomenės.
Šešioliktieji metai po nepriklausomybės atgavimo gali
būti pats laikas tokiai diskusijai pradėti.
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Pav. 1. Pietro Novelli, vadinamas Monrealese. Dievo Motina karūnuoja šv. Kazimierą. Drobė,
aliejus. 1636 m. (?). Palermo pinakoteka
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CASIMIRIANA

ŠV. KAZIMIERO KULTAS IR
ATVAIZDAI SICILIJOJE
Sigita Maslauskaitė

Italija – pirmasis užsienio kraštas, kuriame pasklido
šv. Kazimiero kultas. To priežastis buvo Romos kaip
katalikybės sostinės statusas ir LDK valdovų dinastiniai ryšiai. Pirmasis oﬁcialus Bažnyčios asmuo, atvykęs į Lietuvą rinkti medžiagos šv. Kazimiero kanonizacijos bylai, italas vysk. Zacharijas Ferreris, be pirmojo
„Palaimintojo Kazimiero gyvenimo“, dar parašė jo garbei skirtus himnus, parengė brevijoriaus ir mišiolo
maldas1. „Oﬁcialiai“ ir visuotinai pripažinus šv. Kazimiero kultą Bažnyčioje, liturginės šv. Kazimiero dienos
maldos su „kanoniniu atvaizdu“ buvo išleistos Italijoje
(Roma, 1603). Pirmas šv. Kazimiero gyvenimo aprašymas italų kalba 1620 m. išleistas Sienoje2, o po dvejų
metų, 1622 m., Parmoje3. Istorikai mano, kad su Habsburgų dinastija XVII a. šv. Kazimiero kultas pasiekė
Neapolį4. Anot Zenono Ivinskio: „Habsburgams buvo
kuo didžiuotis, kad Elžbietos Habsburgaitės sūnus pasiekė altoriaus garbės“, tačiau čia pat priduria, kad šiai
temai plėtoti reikalingas tyrimas Neapolio miesto archyvuose5. 1629 m. Neapolyje išėjo šv. Kazimiero kulto
propaguotojo augustino Fra Hilarijonės leidinys Il breve compendio di S. Casimiro, lietuviškoje kazimierianoje sulaukęs dėmesio ne tiek dėl savo turinio, kiek dėl
iliustracijų6. Knygos pabaigoje autorius aprašo veikalo
atsiradimo istoriją, susijusią su jo paties išgyventu stebuklingu pagijimu, įvykusiu „neseniai į liturgines knygas įrašyto“ šv. Kazimiero užtarimu, ir įžadu skleisti jo
kultą „visose Kalabrijos provincijose“7. Šitaip augusti-

nų vienuolis liudija, kad pamaldumas šv. Kazimierui
yra sąlygotas ne „nuleidimo iš viršaus“, bet asmeninės
patirties. Be to, Hilarijonė pabrėžia augustinų ordino
ir šv. Kazimiero protėvių ryšius. Pasak italų autoriaus,
šv. Kazimiero senelis karalius Jogaila karštai gerbė augustinų vienuolijos globėją šv. Augustiną, nes mūšyje
su Maskva Jogaila „buvo parblokštas artilerijos smūgio, nuo kurio, be abejonės, būtų miręs, jei pasirodęs
ore šv. Augustinas, kuriam jis buvo labai pamaldus, nebūtų atmušęs smūgio savo paties vyskupišku apsiaustu“. Po šio mūšio Jogaila „visose savo karalystėse“ paskelbęs šv. Augustiną globėju8.
Fra Hilarijonė suorganizavo dideles šv. Kazimiero
iškilmes 1628 m. Tropėjos mieste, 1629 m. Neapolyje,
1631 m. Aversos ir 1632 m. Sorento miestuose9. Tropėjos mieste Fra Hilarijonė surinko iš žmonių aukas ir
užsakė nutapyti „labai gražų šv. Kazimiero su karališkais atributais atvaizdą“, kuris sužadino didelį miesto
gyventojų pamaldumą, pamažu vis augantį; galiausiai
buvo surengta „jo kanonizacijos iškilmė“ su „įvairiais
būdais jo šlovę rodančiais“ chorais, muzika, teatrais,
paveikslais10. Iškilmių naktį gimę du berniukai buvo
pakrikštyti Kazimiero vardu11. Be to, „netrukus, sekdamos Tropėjos miesto pavyzdžiu, daugelis kitų vietovių
išsirinko šv. Kazimierą savo globėju ir įvairiomis išgalėmis šventė jo šventę“12.
Didžiausios iškilmės šv. Kazimiero garbei Italijoje
greičiausiai įvyko Sicilijos sostinėje Palerme: 1636 m.

1
Žr. Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, sud. M. Čiurinskas, Vilnius, 2004, p. 87–117; taip pat plg. Acta Sanctorum, Marti I, p. 338;
Ivinskis, Z., Šv. Kazimieras, 1458–1484, New York, 1955, p. 142; Niewiero, F., „Dzieje kultu Św. Kazimierza w kraju i za granicą“, in: Nasza
przeszłość, 1970, Nr. 33, s. 118–119.
2
Cervini, M., Vita di S. Casimiro polacco, Siena, 1620.
3
Pico, R., Vita di S. Casimiro elato re di Ungaria, Figlio di Casimiro
III, Re di Polonia, Parma, 1622.
4
Habsburgų dinastija Neapolį valdė nuo imperatoriaus Karolio V laikų (1516) iki XVIII a. pradžios; žr. Ivinskis, Z., op. cit., p. 144–145.
5
Ibid., p. 145.
6
Iliustracijos skelbtos ir (arba) komentuotos: Jurkus, P., „Šv. Kazimieras dailėje“, in: Ateitis, 1952, Nr. 3, p. 52–53; Ivinskis, Z., op. cit.,
p. 143–144; Rabikauskas, P., „Casimiro“, in: Bibliotheca Sanctorum,
t. 3, Roma, 1963, p. 898, 905; Idem, Lietuvos globėjas šv. Kazimieras,
Vilnius, 1993, p. 119; Reklaitis, P., „Šv. Kazimiero koplyčia Vilniuje“,

in: Aidai, 1958, Nr. 4, p. 164–165; Idem, „Prie šv. Kazimiero ikonograﬁjos: pagrindiniai ir nauji duomenys“, in: Aidai, 1984, Nr. 3, p. 146–
153; Idem, Prarastosios Lietuvos pėdsakų beieškant, Vilnius, 1999, p.
139–151.
7
Fra Hilarione, Il breve compendio..., Napoli, 1629, p. 212. Leidinyje, skirtame šv. Kazimiero iškilmėms Palerme, dar kartą primenami
(šį kartą du) broliui Hilarijonei šv. Kazimiero užtarimu įvykę stebuklai:
1) pagydytas nuo epilepsijos, 2) apsaugotas nuo žaibo (šalia buvęs brolis žuvo); žr. Sanclemente, G., Il trionfo di San Casimiro…, Palermo,
1636, p. 17–18.
8
Žr. Sanclemente, G., op. cit., p. 18.
9
Ibid., p. 3.
10
Fra Hilarione, op. cit., p. 213.
11
Ibid., p. 214.
12
Ibid.
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šv. Kazimieras buvo paskelbtas šio miesto globėju13 ir
buvo visiškai atskleista ir įvykdyta. Didysis altorius
gegužės mėnesį visą oktavą mieste vyko didžiulė teatbuvo panašus „į kalną, išpuoštą didžiulėmis sidabro
ralizuota šventė. Naujojo globėjo garbei skirtoji švenvazomis“, į kurias buvo sumerktos 24 lelijos; aplinkui
kilo 24 sidabrinės pakopos su 24 angelais, kiekvienas
tė Palermo mieste buvo aprašyta knygelėje Il trionfo
jų nešė „po gražiausią leliją rankoje“. Šis nuolat pasidi San Casimiro14 („Šv. Kazimiero triumfas“). Knygos
kartojantis skaičius – tai aliuzija į 24 šventojo karalaiautorius buvo augustinų vienuolis Gioseppe Sanclemente, titulinio raižinio autorius
čio gyvenimo metus20. Iš tikrųjų šv.
– Antonio Martarello (pav. 3). ĮžanKazimieras gyveno 25 metus ir 5
gos žodyje paaiškėja, kad prie iškilmėnesius (1458 10 03–1484 03 04),
tačiau italas autorius veikiausiai
mių organizavimo ir šv. Kazimiero
rėmėsi Ferrerio klaidingai nurodykulto propagavimo ypač prisidėjo
tais šv. Kazimiero gyvenimo mePalermo augustinai ir „karštai šį
šventąjį mylėjęs“ brolis Hilarijotais: „Gyveno dvidešimt trejus menė15. Leidinys, beje, dedikuotas Vlatus šešis mėnesius“21. Didžiajame
dislovui Vazai, Lenkijos karaliui. Iš
altoriuje iškabintoje drobėje buvo
detalaus šventės aprašymo sužinopavaizduotas ypatingas šv. Kazime, kad iškilmėse dalyvavo kilminmiero išaukštinimas: „Pakylėti degiausi ir garsiausi krašto žmonės16,
besyse Švč. M. Marija su Kūdikėliu Jėzumi dėjo lelijų vainiką ant
kad kilmingųjų miesto mecenatų
užsakymu buvo nutapyta 15 didepagarbiai atsiklaupusio šv. Kalių paveikslų, vaizduojančių švenzimiero galvos, juos supo septyni
tojo karalaičio gyvenimą ir stebukangelai ir daug seraﬁnų galvučių.
Virš šv. Kazimiero galvos sklendė
lus, kad kilmingos miesto signoros
tyriausias Šv. Dvasios balandis;
rungtyniavo tarpusavyje, kuri funpaveikslo apačioje buvo matyti kilduos gražesnį ir didingesnį šv. Kamingųjų ponų Terranovų, šio pazimiero paveikslą17, kad oktavos
Pav. 2. Šv. Mikalojaus Tolentiniečio
veikslo sumanytojų ir savininkų,
pabaigoje buvo surengtas poezijos,
bažnyčia. Palermas
dedikuotos šv. Kazimierui, konherbai“. Virš altoriaus buvo matyti
kursas, kad buvo sukurta speciali malda į šv. Kazimieužrašas: Sanctus Casimirus carus castus nimis („Šventasis Kazimieras ypač brangus ir skaistus“)22.
rą, „daug auksinių ir sidabrinių medalių“18, skulptūrėlių, devocinis paveikslėlis, skirtas nešioti ant krūtinės,
Paulius Rabikauskas pirmasis Bibliotheca Sanctobalto damasko vėliava su Palermo miestą globojančio
rum (1963, t. 3) publikavo žymaus italų tapytojo Pietro
šv. Kazimiero atvaizdu19.
Novelli, vadinamo Monrealese (1603–1647) kūrinį „Dievo Motina karūnuoja šv. Kazimierą“ (pav. 1). Manoma,
Pagrindinės iškilmės vyko augustinų Šv. Mikalojaus
Tolentiniečio bažnyčioje (pav. 2); čia buvo iškabintas
kad būtent šis paveikslas ir kabojo Šv. Mikalojaus To15 paveikslų ciklas. Iš „Šv. Kazimiero triumfo“ matylentiniečio bažnyčios altoriuje, o vėliau buvo perkeltas
ti, kad barokinė estetinė norma vaizduoti pasakojimą
į tos pačios bažnyčios ketvirtą kairės navos koplyčią, iš
kur (po vienuolinių bendruomenių panaikinimo) 1866
apie šventąjį – tai sukurti tokią „sceną“, kurioje kaip
m. pateko į Palermo pinakoteką23. Retrospektyvinės
teatre kiekviena ﬁgūra atliktų savo vaidmenį ir sujaudintų žiūrovą taip, kaip aktorius sujaudina publiką –
Pietro Novelli parodos kataloge (1990) buvo pastebėta,
13
Tuo metu Palermo miesto globėja neseniai (1624) buvo paskelbta
šv. Rozalija, kurios kultas ir šiandien gyvas Palermo mieste ir apylinkėse. Kitos (visos moterys) Palermo miesto globėjos taip pat sužinomos iš
šventės aprašymo: šv. Kristina, šv. Olivija, šv. Ninfa, šv. Agota ir šv. Teresė; plg. Sanclemente, G., op. cit., p. 28.
14
Visas knygelės pavadinimas: Il trionfo di San Casimiro prencipe di
Polonia celebrato per otto giorni nella chiesa di San Nicolò da Tolentino, delli R.R.P.P. Scalzi Agostiniani della città di Palermo nel’ nuovo
Patronaggio. Vienintelis šios knygos egzempliorius Lietuvoje yra saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinėje bibliotekoje (už nuorodą dėkoju dr. Skirmantei Smilingytei-Žeimienei). Knygoje esantis ex libris liudija, kad ji priklausė kun. Juozapui Stankevičiui.
Kitas įrašas ranka rodo, jog 1703 m. ši knyga buvo vienoje Varšuvos
bibliotekoje.
15
Sanclemente, G., op. cit., p. 17.
16
Iškilmes organizavusių, prie jų prisidėjusių, „didelį pamaldumą
šventajam“ jautusių kilmingų Sicilijos asmenų ir Bažnyčios hierarchų
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bei jų nuopelnų sąrašas užima penkis knygos puslapius (p. 19–23).
Taip pat žr. parodos katalogą Pietro Novelli e il suo ambiente, Palermo, 1990, p. 234–235.
17
Sanclemente, G., op. cit., p. 20–21.
18
Ibid., p. 22.
19
Ibid., p. 22–23.
20
Ibid., p. 26.
21
Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, p. 65; Sanclemente, G.,
op. cit., p. 26–27.
22
Ibid., p. 26–27.
23
Pietro Novelli e il suo ambiente, p. 235. Rabikauskas ir juo sekdamas
Reklaitis teigia, kad paveikslas buvo sukurtas 1629 m. Rožinio koplyčiai
Palerme, tačiau nepaaiškina, kuo grindžia šią hipotezę; žr. Rabikauskas,
P., „Casimiro“, p. 905; Reklaitis, P., Prarastosios Lietuvos pėdsakų beieškant, p. 151. Šiandien paveikslo Palermo pinakotekos salėse nepamatysime, jis yra muziejaus saugyklose. Sicilijos sostinės pinakoteką 2007 m.
žadama rekonstruoti ir paruošti atskirą salę, skirtą Pietro Novelli kūrybai.
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kad ką tik aptarta ﬁgūrinė kompozicija, nors ir yra labai panaši į Palermo pinakotekoje saugomą paveikslą,
tačiau trūksta minimų „septynių angelų“ 24. Vis dėlto
septynis angelus (trys suaugę ir keturi mažamečiai)
galima suskaičiuoti, o „Triumfo“ aprašymo stiliaus dokumentiškumas, atrodytų, neleidžia abejoti aprašomų
kompozicijų tikslumu. Sunku įsivaizduoti, kad vienas
geriausių to meto Sicilijos tapytojų Pietro Novelli būtų
nutapęs du bemaž identiškus (su septyniais ir su trimis
angelais) paveikslus tema „Dievo Motina karūnuoja šv.
Kazimierą“.
Be dviejų garsiųjų „Stebuklo prie Polocko“ scenų25,
Palermo augustinų Šv. Mikalojaus Tolentiniečio bažnyčioje virš durų kabojo „10 palmių“26 dydžio paveikslas su „nuostabiai al naturale pavaizduotu šv. Kazimieru“: šlovingas triumfuojančios Bažnyčios karys,
nešinas nugalėto pasaulio, sutramdyto kūno ir įveikto
šėtono trofėjais, su pergalės vėliava, ant kurios matyti
kryžius. Šalia buvo pavaizduoti du piliastrai: ant vieno nutapytas tyrasis šermuonėlis su motto: Malo mori
quam faedari („geriau mirti negu susitepti“), o ant kito
alegorinė ﬁgūra su posakiu Cum istis victor („šiais [ginklais] tapsi nugalėtoju“); viršuje – du angelai, rankose nešantys lelijų ir rožių girliandą. Po mindančiomis
skeptrus, karūnas, mitras ir arkivyskupų skrybėles
šventojo kojomis buvo įrašyti žodžiai Contemptus honorum („Garbės vietų paniekinimas“). Ir galiausiai tarp
dviejų piliastrų matėsi prakilniųjų Mazzarino ponų
grafo ir graﬁenės herbai27. Po šiuo paveikslu taip pat
buvo pakabinti Jogailaičių bei Austrijos herbai ir „elegantiškas pašlovinimas“:

Kristaus ir Švč. M. Marijos
Karščiausiam mylėtojui.28
Aukščiau kabantis paveikslas vaizdavo Švč. Mergelę
Mariją, priimančią „naująjį Palermo globėją“ kartu su
šio krašto globėjomis: šv. Rozalija, šv. Kristina, šv. Olivija, šv. Ninfa, šv. Agota ir šv. Terese. Kiek žemiau buvo
pavaizduota daugybė šventųjų, tarp kurių: šv. Agatonas, šv. Mamilijonas, šv. Augustinas, šv. Pranciškus,
šv. Dominykas ir kiti. Priešais matyti žmonių minia,
tolumoje naujieji Palermo miesto vartai, o paveikslo
viršuje keturi angelai su lelijomis rankose ir erelis auksiniame fone, ant kurio kaklo kabančiame medalione
buvo įrašas: Plus omnibus una („Dar vieną prie visų“)29.
Šio paveikslo donatorė – „iš kilmingosios Doria šeimos“
ponia Marta del Viso.
Centrinėje bažnyčios navoje kabojo dešimt drobių
(160x100 cm30): penkios vienoje ir penkios kitoje navos
pusėje. Šiuos paveikslus fundavo Luisa Silnera, „pono
Luigi Silnera, garbingojo Palermo miesto seniūno žmona“31. Čia buvo vaizduojami „pagrindiniai šventojo gy-

Šventajam kunigaikščiui Kazimierui,
Garbingai spindinčios kilmės,
Mylimajam Lenkijos karaliaus Kazimiero sūnui,
Dorybių grožybe pasipuošusiam jaunuoliui,
Didžiai dailaus sudėjimo,
Didžiai išlavintų šventų papročių,
Spindinčiam turto ir galios didybe,
Budriausiajam nekaltybės sergėtojui,
Pietro Novelli e il suo ambiente, p. 236.
Sanclemente, G., op. cit., p. 29.
26
Palma (lot.) – „delnas“, ilgio vienetas, apie 20 cm.
27
Sanclemente, G., op. cit., p. 27.
28
Sancto Casimiro Principi,
Natalium splendore clarissimo,
Casimiri Polonię Regis Filio dilectissimo,
Iuveni virtutum decore ornatissimo,
Corporis venustate formosissimo,
Morum religiositate cultissimo,
Divitiarum, potentiae que magnitudine pollentissimo,
Virginitatis custodi vigilantissimo;
Cristi, Beatissimę Virginis
Amoris ﬂagrantissimo.
Žr. Ibid., p. 28; vertė kun. Vaclovas Aliulis.
29
Ibid., p. 28.
30
Sanclemente paveikslų dydį rašo „palmėmis“: 8/5 palmių.
31
Ibid., p. 28.
24
25
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Pav. 3. Gioseppe Sanclemente knygos Il trionfo di
San Casimiro (Palermas, 1636) antraštinis lapas.
Dail. Antonio Martarello
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Pav. 4. Popiežiaus Urbono VIII brevės fragmentas iš
knygos Il trionfo di San Casimiro (Palermas, 1636, p. 51)

venimo įvykiai“32. Pirmasis paveikslas iš kairės vaizdavo šventojo gimimą: puošnioje lovoje gulinčią karalienę
motiną ir keletą moterų, maudančių naujagimį, o „virš
patalpos stogo į tris spindulių pluoštus padalyta tryško
dangiška šviesa, visą naujagimio kambarį nepaprastu
būdu nušviesdama“33. Kitoje to paties paveikslo dalyje
buvo pavaizduotas karalius tėvas, po iškovotos pergalės šlovingai žengiantis į savąjį miestą. Antrajame paveiksle – išpuošta lova, „tinkanti mylimiausiojo karaliaus sūnaus kūnui“, tačiau Kazimieras, „paniekinęs
pūkinį minkštumą, apsikabinęs Nukryžiuotąjį, nuogas ant grindų miegojo, o apstulbę angelai stebėjo tokį
kilmingojo jaunuolio šventumą“34. Trečiasis paveikslas vaizdavo parpuolusį šv. Kazimierą, nakties tamsoje besimeldžiantį prie uždarytų bažnyčios durų ir šio
vaizdo priblokštus dangaus ir žemės gyventojus35. Ketvirtajame – parklupęs prieš Nukryžiuotąjį Kazimieras plakėsi „aštriomis geležinėmis grandinėmis, kad
net kraujas tekėjo iš jo odos“36; penktajame – šventasis
gydė iš karų sugrįžusių sužeistų karių žaizdas37. PrieIbid., p. 29.
Ibid.
34
Ibid.
35
Ibid.
36
Ibid., p. 30.
37
Ibid.
38
Ibid., p. 30–31.
39
Ibid., p. 10.
40
Žr. Klajumienė, D., „Barokinių iškilmių dekoracijų įtaka iliuzinių
32
33
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šingoje navos pusėje kitos penkios scenos vaizdavo: šv.
Kazimierą, dalijantį išmaldą vargšams („jam asistavo
angelas“); atsisakantį Vengrijos karūnos; diskutuojantį su eretikais („šone matyti kalėjimas, į kurį jis liepdavo įmesti užsispyrusius klaidingose nuomonėse“); prašantį tėvą sugriauti eretikų šventyklas („šalia stovintis
sekretorius iš pagarbos vienplauke galva rašė duodamus įsakymus“) ir paskutinioji – bemirštantį šventąjį
karalaitį su kryžiumi rankose, „jam asistavo daug pamaldžių vienuolių, tolumoje meldėsi tikinčiųjų minia,
o šventąją jo sielą keturi angelai nešė amžinai džiaugtis dangaus buveine“38. Po kiekvienu paveikslu kabėjo
skydas, kuriame trumpu lotynišku įrašu buvo nusakyta paveikslo prasmė. Aprašytų paveikslų ikonograﬁjai neabejotinas atskaitos taškas buvo Fra Hilarijonės
knygos Il breve compendio graﬁnis ciklas. Beje, titulinis Il breve compendio puslapis su šv. Kazimiero Vera
Efﬁgies ir jį supančiais šešiais medalionais yra pakartotas ir „Triumfo“ aprašyme, šį kartą pabrėžiant, kad
atvaizdas yra sukurtas Fra Hilarijonės pamaldumo
šventajam dėka39.
Kyla klausimas, koks galėjo būti kitų iškilmes puošusių paveikslų likimas? Kai kurių tyrinėtojų nuomone,
iškilmių dekoracijos ir kompozicijos būdavo kuriamos iš
nepatvarių medžiagų40, tačiau Palermo iškilmių aprašyme kalbama apie tapybą ant drobės, „aukso rėmus“,
fundatorius. Tyrinėtojai taip pat pastebi, kad ypatinga
gaminių įvairovė (nuo ištapytos žvakės iki raižinio, nuo
audinio iki sietyno, nuo iliuzinės skulptūros iki aliejinės tapybos) pasižymėdavo didele „kokybine įvairove“,
kurią nulemdavo įvairūs faktoriai (fundatorius, menininkas, objektas) ir kurios negalima vienareikšmiškai
įvertinti41. Paskirties įvairovė sąlygojo kokybinę įvairovę: gerbimui skirti paveikslai būdavo patikimi geriems,
dažnai geriausiems, menininkams. Kiti atvaizdai, priklausomai nuo užduoties, galėdavo būti „greiti“ ir „ekonomiški“, populiarinantys naujojo šventojo atvaizdą ir
stebuklus42. Galima spėti, kad šv. Kazimiero iškilmių
metu didžiajame Šv. Mikalojaus Tolentiniečio bažnyčios altoriuje kabėjusi ir iki mūsų dienų išlikusi drobė išsiskyrė menine kokybe, todėl ir pasibaigus šventei
buvo rūpestingai saugoma.
„Šv. Kazimiero triumfo“ aprašymas liudija Palermo
Šv. Mikalojaus Tolentiniečio bažnyčioje buvusios menų
visumos „didybę ir grakštumą, puošnumą ir pamaldumą“43, kad tikintysis nebežinodavo, ar gėrisi bažnyčia,
altorių raiškai bei paplitimui LDK“, in: Tipas ir individas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kultūroje, (ser. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, t. 24), Vilnius, 2002, p. 206.
41
Plg. Casale, V., „Gloria ai beati e ai santi. Le feste di beatiﬁcazione e di canonizzazione“, in: La festa a Roma, t. 1, Turin, 1997, p.
133–134.
42
Plg. Ibid., p. 134.
43
Sanclemente, G., op. cit., p. 26.
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ar dangumi44. Šis unikalus dokumentas skaitytojui atskleidžia ypatingą nuostabos ir triumfo šventę, o pats
aprašymas barokiniu emocijų pakilumu, teatrališkumu, dėmesiu vaizduojamajam iškilmių aspektui nenusileidžia didžiųjų Vilniaus iškilmių aprašymui. Palermo
„triumfas“ baigiamas stebuklu, įvykusiu šv. Kazimiero
užtarimu: šventės metu nevaisinga Mazzarino kunigaikštienė pasižadėjo skleisti šv. Kazimierui garbę ir
„praėjus keletui dienų pasijuto nėščia“45. Leidinio pabaigoje sudėtos įvairių autorių poemos, sonetai ir himnai, sukurti šv. Kazimiero iškilmėms46, taip pat popiežiaus Urbono VIII brevė, skelbianti šv. Kazimierą
Palermo miesto globėju47 (pav. 4), papuošta klūpančio
šventojo karalaičio raižiniu ir kopija paveikslėlio, skirto „nešioti ant krūtinės šv. Kazimiero, Lenkijos karalaičio, garbei ir jo tyrumo atminimui“48 (pav. 5). Pastarajame matome emblemą: iš širdies auga lelija ir įrašas
Ipsius puritatem publicat („Skelbia jo tyrumą“). Ši reta
pamaldumo šventajam išraiška, iškilmių aprašinėtojo
tvirtinimu, „daugelio vyrų ir moterų su dideliu pamaldumu nešiojama ant krūtinės“49. Paveikslėlio ikonograﬁjos šaltinis – toje pačioje knygoje esantis aprašymas,
kad, 1604 m. atidarius karalaičio karstą, visi pamatė
ne tik nesutrūnijusį kūną ir jo paties sukurtą himną
Dievo Motinai, bet ir iš jo širdies augančią „balčiausią
ir gaiviausią leliją, kurios nuostabus kvapas pripildė
visą patalpą“, ir tai buvo „aiškiausias jo širdies tyrumo,
sielos skaistumo ir pamaldumo Švč. M. Marijai simbolis, kuris taip patiko Viešpačiui, kad tokiu būdu jis padarė jį matomą pasauliui“50. Pastarasis pavyzdys ir poetiška istorinių faktų interpretacija kviečia prisiminti
ir patį itališkuose leidiniuose atskleidžiamą šv. Kazimiero „portretą“ bei temperamentą: čia nelieka mūsų
kraštų hagiografų (Grigaliaus Svencickio, Petro Skargos) užﬁksuoto šventojo „šiaurietiško“ santūrumo, čia
sutinkamas netikėtai emocingas šventasis jaunuolis.
Štai, pavyzdžiui, Fra Hilarijonė pasakoja, kad šv. Kazimieras ne tik sukūrė himną Omni die dic Mariae,
nuolat giedojo Magniﬁcat, pasninkavo šeštadieniais,
bet ir „Karališkajame Krokuvos mieste, Vilniaus ir kituose aplinkiniuose miestuose pamaldusis karalaitis
Švč. Dievo Motinos garbei liepė pastatyti daug bažnyčių, koplyčių ir altorių, kuriuos išpuošė turtais ir grožiu, ir įsakė, jog nuolat degtų alyva sidabro lempose. Ir
kur pamatydavo sunykusį, dėl senumo suskilinėjusį ar
apsilupusį atvaizdą, jį liepdavo nuvalyti ir ištapyti. Jis

buvo ypatingas tapybos draugas ir mėgdavo grožėtis
gražios formos, t. y. pamaldaus ir linksmo veido Palaimintosios Mergelės atvaizdais. Todėl jis mielai eidavo į
tas bažnyčias, kur žinojo esant kokį nors gražų pamaldumui skirtą paveikslą. Ir buvo taip uždegęs savo širdį
Švenčiausiajai Valdovei, kad kai tik apie ją išgirsdavo
kalbant ar pamokslaujant, beveik apgirsdavo iš meilės,
išeidavo iš savęs ir garsiai šaukdavo: Benedicta Tu inter mulieres et benedictus fructus ventris Tui, ir švytinčiu iš džiaugsmo veidu visiems parodydavo tai, ką daugiausia jautė sieloje“51.
Itališki leidiniai patvirtina, kad Baroko epochoje šventojo kultas ir atvaizdas yra neatskiriami. Labai dažnai konkrečioje Italijos vietovėje pamaldumas
šv. Kazimierui prasideda nuo jo atvaizdo, tiksliau, nuo
konkretaus žmogaus asmeninio pamaldumo: kilmingas
asmuo šv. Kazimiero užtarimu patiria malonę, pasižada plačiai skleisti jo garbę, o „garbės skleidimas plačiai“ prasideda nuo atvaizdo52. Kitaip tariant, gerbimo

Plg. Ibid., p. 25.
Ibid., p. 36.
46
Ibid., p. 39–48.
47
Ibid., p. 49–53.
48
Forma dell’habitino da portarsi in petto, p. divotione di S. Casimiro Prencipe di Polonia in memoria della sua purità (Ibid., p. 36).
Taip pat paaiškinama, kodėl paveikslėlio reprodukcija įdedama į knygą: „kiekvieno, kas norės tokį pasidaryti patogumui [...] tikint, kad bus
labiau užsidegta pamaldumu Šventajam ir tyrumo siekimu, kad bus jo
užtarimu ginami ir saugomi nuo bet kokio juslinio antpuolio ir blo-

gio, kuriuo gudrus priešas galėtų užpulti šio pavojingo amžiaus kelyje“
(Ibid., p. 36).
49
Ibid.
50
Ibid., p. 16.
51
Fra Hilarione, op. cit., p. 52–53.
52
„Kanoninio“ šv. Kazimiero atvaizdo ikonograﬁjos kūrėjas Grigalius Svencickis taip pat ne kartą buvo patyręs šv. Kazimiero pagalbą
„varguose, sunkumuose, kančioje ir pagundose bei nelaimėse“, jį buvo
pasirinkęs ir garbino „kaip globėją, ištikimą gynėją, nepaprastą saugotoją“; žr. Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, p. 157.

44
45
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Pav. 5. Kopija paveikslėlio, skirto „nešioti ant krūtinės
šv. Kazimiero, Lenkijos karalaičio, garbei ir jo tyrumo atminimui“
iš knygos Il trionfo di San Casimiro (Palermas, 1636, p. 38)
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kibirkštis įskeliama vieno asmens pamaldumo dėka,
„neseniai į šventąsias knygas įrašyto“ karalaičio užtarimu, o liaudis apie šv. Kazimierą sužino ir jo galią patiria turėdama prieš akis paveikslą. Jau buvo minėta,
kad taip įvyko Tropėjos mieste, kur Fra Hilarijonė surinko iš žmonių aukas ir užsakė nutapyti šv. Kazimiero paveikslą, sužadinusį didelį miesto ir jo gyventojų
pamaldumą53. Castrogiovanni mieste Santa Maria del
Popolo karmeličių ordino abatė Kazimiera (!) Grimaldi
užsakė nutapyti „nuostabų šešiolikos palmių (320 cm, –
S. M.) šv. Kazimiero paveikslą“ ir vienuolyno bažnyčiai
šv. Kazimierui dedikuotą „aparatą“54, ir tokiu būdu šiame mieste pasklido garsas apie šv. Kazimierą. Panašiai atsitiko ir Cefalù, kuriam vienos iš pagrindinių Palermo iškilmių organizatorių ir mecenačių Gibellinos
markizės (Donna Isabella Morso e Lanza, marchesa di
Gibellina) užsakymu buvo nutapytas ir šio miesto vys-

kupui atsiųstas šv. Kazimiero paveikslas, idant minėtasis vyskupas (markizės sūnėnas) „savo mieste pradėtų skleisti šv. Kazimiero kultą“55.
Šį pavasarį Cefalù miesto muziejuje aptiktas XVII a.
pabaigos šv. Kazimiero paveikslas patvirtino čia gyvavusį šv. Kazimiero kultą (pav. 6). Nors šis portretas negali lygintis su Pietro Novelli ﬁgūrine kompozicija, tačiau, be abejonės, papildo šv. Kazimiero ikonograﬁnę
tradiciją su epitetu „neįprastas“. Jei ant paveikslo nebūtų įrašo S.to Casmiro („Šv. Kazimieras“), niekas nepasakytų, kad tai šv. Kazimieras. Karališkas drabužis,
karūna ir skeptras, žinoma, yra būdingi šventajam iš
LDK kilusiam karalaičiui, tačiau svarbiausia čia portretas: nebelabai jauno, bet dar ir neseno, ir tikrai „nemažai gyvenime mačiusio“ vyriškio veidas. Tokių panašiu laikotarpiu sukurtų kilmingų asmenų portretų
Europos muziejuose yra nemažai, bet šventųjų – reta.
Palyginus Florencijos menininko Carlo Dolci
„Šv. Kazimierą“ (1670)56 su čia reprodukuojamu nežinomo Sicilijos autoriaus portretu, skirtumas yra daugiau nei akivaizus. Carlo Dolci
„Šv. Kazimiero“ melancholiška nuotaika ir vadinamasis „saldumas“ yra visiškai nebūdingi
Cefalù portretui. Carlo Dolci paveikslas atskleidžia potridentinę – ekstatinę, asmeniniam pamaldumui skirtų atvaizdų koncepciją, o Cefalù
portretas sunkiai telpa į gerbimui skirto atvaizdo rėmus. Veikiausiai portretui pozavo „realus“
gyvas žmogus, galbūt tai buvo šio kūrinio užsakovas, tokiu būdu norėjęs išreikšti savo prieraišumą tolimos šalies šventajam. Galbūt paveikslas nutapytas norint įsiteikti ir įamžinti kokį
nors kilmingą asmenį. „Šv. Kazimiero triumfo
autorius“ 1636 m. tvirtino, kad „Palermo mieste
nėra namų, kuriuose nebūtų šventojo paveikslo
ar portreto“ ir kad „daugelyje kitų miestų ir karalystės žemių šv. Kazimiero garbei buvo statomi altoriai ir koplyčios“57. Tačiau kam buvo sukurtas šis „šv. Kazimiero“ paveikslas, šiandien
pasakyti sunku, muziejaus kataloge neužﬁksuota, iš kur jis pateko. Galbūt šio kūrinio genezę ir
neįprastumą paaiškintų itališkoji šv. Kazimiero hagiograﬁnė tradicija, kurioje, kaip ir Italijos
muziejuose, tikėtina, dar slypi atradimai.

Fra Hilarione, op. cit., p. 213.
Ibid., p. 35.
55
Sanclemente, G., op. cit., p. 19–20.
56
Apie šį kūrinį ir jo autorių: Reklaitis, P., Prarastosios Lietuvos
pėdsakų beieškant, p. 152; Dolinskas, V., „Carlo Dolci’o paveikslas „Šventasis Kazimieras“ Vilniuje“, in: Literatūra ir menas, 2004 11 12, Nr. 3023.
57
Sanclemente, G., op. cit., p. 35.
53
54

Pav. 6. Nežinomas autorius. Šv. Kazimieras. Drobė, aliejus.
XVII a. pab. – XVIII a. pr. Įrašas: S.to Casmiro.
Fondazione culturale Mandralisca, Cefalù
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FILOSOFIJA

SUSKILĘS VEIDRODIS
Arba apie intelektualų atsakomybę

Mantas Adomėnas

Veidrodžiai turėtų truputį daugiau pareﬂektuoti,
prieš sviesdami atgal atspindį.
Jean Cocteau

I
Kalbėti apie intelektualus apskritai ir pasakyti ką
nors įtikinama yra itin sunku – tiek todėl, kad intelektualai linkę kratytis bet kokios apibendrinamos kategorijos, į kurią juos būtų galima įsprausti, apriboti ir
taip savotiškai „įpareigoti“, tiek dėl „dvasios ir jos santykio su žmonijos problema nevieningumo bei prieštaringumo“, kurį savo esė „Menininkas ir visuomenė“ aptaria Thomas Mannas, kalbėdamas, jog „nėra gilesnio
svetimumo, nėra jokio labiau paniekos ir neapykantos
kupino abipusio atmetimo, negu tas, kuris vyrauja tarp
skirtingų dvasios pavidalų ir dvasinių valios tendencijų atstovų“. Apie intelektualus kalbėti sunku ir todėl,
kad kratytis apibendrinamų kategorijų skatina pats
intelektualinės veiklos pobūdis. Mat intelektualas kaip
niekas kitas perdėm linkęs reﬂektyviai žvalgytis į pačią savo veiklos, savo kaip intelektualo būties šerdį ir
klausti tokius klausimus, kaip antai: „Kas intelektualas yra?“, „Koks jo vaidmuo ar pašaukimas?“ bei „Koks
intelektualo santykis su visuomene, politika, morale?“,
ir jam kaip niekam kitam rūpi pateikti savo – originalų
bei autentišką – atsakymą į šiuos klausimus, – atsakymą, kuriam pagal apibrėžimą negalioja svetimi sprendimai ir kitų interpretacijos. Be šių sunkumų intelektualų atsakomybės aptarimo uždavinys itin sudėtingas
dar ir todėl, kad nelabai aišku, apie kokią atsakomybę
čia kalbama, ir kas turima omeny, kalbant apie „intelektualų atsakomybę“.
Nuo pastarojo sunkumo, ko gero, ir reikėtų pradėti šitą svarstymą. Tačiau norėčiau atsitraukti vieną
žingsnelį atgal ir paklausti, o kodėl mums apskritai
rūpi arba turėtų rūpėti klausimas apie intelektualų atsakomybę?
Intelektualų atsakomybė ir intelektualų kaip intelektualų savimonė, anksčiau buvusi savaime suprantama ir neproblemiška, šiandienos Lietuvoje – o turbūt
ir visame šiandienos pasaulyje – išgyvena krizę. Žval-
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gantis atgal, į istorinius intelektualo visuomeninės laikysenos pavidalus, galima konstatuoti, kad intelektualai iškildavo kaip tautos ar visuomenės „sąžinė“,
kaip tam tikra atsakomybės instancija, kaip asmenys,
kurie mainais už socialines privilegijas ir moralinio
autoriteto poziciją neša visuomenės atsakomybės naštą. O dabar intelektualai jaučiasi netekę jiems priderančio vaidmens. Ar būtų skundžiamasi dėl „intelekto
marginalizacijos“, ar dėl sumenkusio „menininko statuso“, kalbama apie viena – kad intelektualai neteko
tos vietos, kuri, kaip mano, jiems pridera normalioje
visuomenėje.
Nemažai daliai Lietuvos intelektualų būtent Nepriklausomybės paskelbimu prasidėjusi epocha iškyla
kaip netekties metas, kai intelektualai ne tik netenka
Sovietų ir Sąjūdžio laikais turėtų privilegijų bei prestižo, o visuomenė liaujasi įsiklausiusi į jų balsą; kai jie,
trumpai tariant, nustoja būti visuomenės „protas, garbė ir sąžinė“. O pagrindinės prie tos netekties prisidėjusios pikto jėgos yra dvi: laisvoji rinka ir politika. Pirmoji nustūmė intelektualą į ekonominio lauko paraštę.
Sovietų laikais buvęs pasiturintis žmogus, jis atsiduria
vos viena pakopa aukščiau už skurdo klasę. Maža to,
laisvoji rinka verčia intelektualą neoriai „parsidavinėti“, rūpintis savo veiklos produkto perkamumu, taikyti
jį prie rinkos poreikių ar bent jau rūpintis ﬁnansavimo
šaltiniais. Antroji jėga – politika – atėmė iš intelektualo autoritetą: tautos dėmesio centre atsidūrė nauja, neaiški socialinė grupė – politikai, ir tautos likimą lemia
nebe intelektualų apmąstymai ar išjaustos įžvalgos,
bet politinio lauko persistumdymai ir machinacijos.
Ekonominio ir socialinio statuso žlugimą savo ruožtu
lydi prestižo krizė; ji atsispindi ir sociologinių apklausų
lentelėse, ir vis mažesniuose laisvąsias profesijas pasirenkančių studentų skaičiuose.
Tai – nostalgiškas vaizdas, resentimentu atmiešta
perspektyva intelektualo, gedinčio kadaise turėto prestižo ir (galbūt menamos) įtakos. Ją pateikiau veikiau
kaip iliustraciją, išryškinančią dabartinės intelektualų
savivokos krizės kontūrus. Būtent ji paviršiun iškelia
klausimą apie deramą intelektualo vietą visuomenėje – taigi ir apie intelektualo atsakomybę.
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II
„Atsakomybė“ – santykinė sąvoka. Tai reiškia, kad
„atsakomybės“ kaip tokios nėra, yra tik atsakomybė už
ką nors ir atsakomybė prieš ką nors. Už ką intelektualai turėtų ar norėtų būti atsakingi, daugmaž aišku: už
miestą, viešąją erdvę, visuomenę.
Išties problemiškas yra kitas atsakomybės sandas –
„prieš ką“ (arba „kam“) intelektualai už savo veiklą, už
savo rūpinimąsi miestu ar visuomene yra atsakingi.
Du galimus atsakymus išsako Platono Sokratas, kurio
ﬁgūroje pirmąkart aktualizuojamas problemiškas intelektualo ir visuomenės santykis.
Pirmasis intelektualo atsakomybės pavidalas – atsakomybė prieš Dievą. Pačiame pirmajame Platono veikale, „Sokrato apologijoje“, Sokratas šitaip ginasi nuo
kaltinimų, jam mestų dėl jo intelektualinės veiklos:
Kad ir labai gerbiu jus ir lenkiuosi jūsų, Atėnų vyrai, tačiau Dievo daugiau, negu jūsų, paklausysiu;
kol gyvas ir kol dar tebepagaliu, aš nesiliausiu ieškojęs išminties ir jums įkalbinėjęs bei aiškinęs... Ir
jeigu jūsų tarpe rasis koks priešgina [...], tai aš neveikiai jį paleisiu ir nuo jo nueisiu, priešingai, aš jį
kvosiu, klausinėsiu ir gaudysiu; ir jei pasirodys man
stokojąs dorybės, nors sakytųsi nestokojąs, tai aš jam
prikišiu, kad didžiausios vertės dalykus visų mažiausia tebrangina, o menkniekius daugiau. Taip elgsiuosi su kiekvienu, kurį tik sutiksiu: su jaunesniu ir vyresniu, su svetimos šalies žmogumi ir su vietiniu, juo
daugiau su vietiniais, kadangi esate man artimesni kilme. Mat Dievas liepia taip daryti, būkite tikri.
(Apol. 29d-30a)1
Kiek žemiau garsiame prilyginime Sokratas kalba
apie save kaip apie gylį, „Dievo priskirtą miestui, kaip
dideliam geros veislės žirgui, per savo dydį surambėjusiam ir dėl to reikalingam, kad koks gylys jį ragintų.
Štai, rodos, ir mane Dievas yra skyręs tokį jūsų miestui, kad aš kasdien, nuo ryto ligi vakaro, visur pristodamas prie kiekvieno, be paliovos raginčiau, tikinčiau
ir priekaištais neduočiau jums ramumo“ (Apol. 30e).
Dar kitur Sokratas savąsias išminties paieškas įvardija tiesiog kaip „tarnystę Dievui“ (theou latreian; Apol.
23c). Dievas ištisai nurodomas kaip pagrindinis Sokrato veiklos šaltinis: lygiai kaip karys negali palikti posto,
į kurį yra vado paskirtas, taip ir Sokratas jaustųsi baisiai pasielgęs „jeigu Dievui įsakius (theou tattontos), jog
privalau gyventi ﬁlosofuodamas ir tyrinėdamas save
patį bei kitus, dabar štai pabūgęs arba mirties, arba
kokio kito dalyko, palikčiau rikiuotę“ (28e-29a).
1
Čia ir toliau cituojamas kiek modiﬁkuotas Antano Smetonos „Apologijos“ vertimas.
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Antrasis intelektualo atsakomybės pavidalas įpintas
į sudėtingą Platono „Valstybės“ įvaizdžių ir alegorijų
sistemą. Septintoje jos knygoje, Olos prilyginimo pabaigoje, aprašęs ﬁlosofo sielos kilimą iš šešėlinės Olos
tikrovės į mąstomojo pasaulio spindesį, Sokratas imasi
svarstyti pasekmes, plaukiančias iš šio prilyginimo.
Be abejo, – svarsto jis, – ﬁlosofams visų mieliausia
būtų pasilikti Olos išorėje, leidžiant visą laiką mąstymui tepasiekiamame grynųjų pavidalų pasaulyje. Tačiau „valstybės steigėjų uždavinys“ – ne tik „priversti
geriausiąsias prigimtis pasiekti ... [ﬁlosoﬁjos], išvysti
Gėrį ir užkopti pakilimo keliu aukštyn“, bet ir priversti
jas „vėl nužengti žemyn pas belaisvius“ Oloje ir „dalytis
su jais vargais ir garbe, kad ir kokia ji būtų – geresnė
ar prastesnė“ (519c-d). Taip bus steigiamajame „idealiame“ mieste – dabar gi, esamuose miestuose, intelektualai suvisam pasilieka „Olos išorėje“, jiems mielų intelektualinių užsiėmimų draugėje, ir nenori „nusileisti“
prie politikos, prie pavojingų mėginimų išlaisvinti sukaustytus Olos belaisvius iš šešėlių – iliuzijų, ydų ir
prietarų – vergijos (516e-517a, 519c).
Tačiau būsimajame mieste taip nebus – po įstatymų numatyto studijų laiko ﬁlosofai bus priversti grįžti žemyn, miesto reikalų tvarkyti. Sokratas kalba apie
„prievartą“ (anankasai; 519c9), čia pat susilaukdamas
Glaukono papriekaištavimo – „Tai ar tuomet mes būsime jiems, [ﬁlosofams], neteisingi, ir priversime juos gyventi blogiau, kuomet jiems įmanomas ir geresnis gyvenimas?“ (519d).
Sokrato atsakymas dvejopas. Visų pirma, nedera užmiršti, kad būsimojo miesto
įstatymui rūpi ne kurios vienos iš mieste esančių
klasių išskirtinė gerovė, bet jis ieško išmonės, kaip
paskleisti gerovę po visą miestą, įtikinimu bei prievarta sutraukdamas piliečius dermėn ir pavesdamas vieniems su kitais dalytis nauda, kurią kiekviena klasė pajėgi bendram labui suteikti. [Įstatymas]
pats ir padaro, kad tokie vyrai mieste rastųsi, – bet
ne tam, kad leistų kiekvienam jų pasukti kur patinka, o kad pats pasinaudotų jais miestui į daiktą susieti. (519e-520a)
Antra, priversdami intelektualus grįžti į Olą, miesto
steigėjai nepadarys jiems jokios neteisybės. Mat jeigu
kuris iš jų ta prievarta skųstųsi, jam teisėtai būtų galima atsakyti, kad jie miestui skolingi už savo egzistenciją ir už auginimą, todėl intelektualams ir privalu
iš Olos paviršiaus vėl sugrįžti jos vidun, kitaip tariant,
nusileisti į patį politikos sūkurį ir imtis atsakomybės
už miesto likimą (520a-d). Tas imperatyvas, kuris priverčia intelektualus „sugrįžti į Olą“, gyventi politiniais
miesto reikalais, yra jų skola miestui. Intelektualo egzistencija nėra savaiminė ir savitikslė; intelektualas
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gimsta į miestą, kurio pasirinkti negali, veikiau atvirkščiai – miestas jį „pasirenka“, sukurdamas sąlygas
jam atsirasti, ir todėl jį, kaip ir kitus piliečius, saisto
skola – skola, kuri vėliau bus išreikšta kaip pietas, pamaldžios pagarbos pareiga šeimai, gimtajam miestui,
tėvynei.
Taigi tokie du senovės intelektualo atsakomybės šaltiniai: viena vertus, atsakomybė kaip savotiška skola
pagimdžiusiam ir užauginusiam miestui arba valstybei, antra vertus, atsakomybė kaip besąlygiška, absoliuti pareiga ir skola Absoliutui – skola Dievui.
Trečias svarbus momentas šioje sampratoje – kad
intelektualo pirminė pareiga skleidžiasi santykyje su
tiesa. Būtent tiesos ieškojimu, įsipareigojimu tiesai,
tiesos apie sergantį miestą skleidimu Sokratas vykdo
savo atsakomybę prieš jį siuntusį Dievą – už tos „pasiuntinybės“, misijos vykdymą ir nubaudžiamas myriop. Intelektualo autoritetas kyla ne iš tiesos žinojimo,
žinių gausos ar išminties turėjimo – tuomet Sokratas
ne ką tesiskirtų nuo savo kritikuojamų soﬁstų ar senųjų „išminties mokytojų“ ir apskritai pradingtų penktojo amžiaus intelektualinių ﬁgūrų fone. Tas autoritetas kyla būtent iš egzistencinio įsipareigojimo tiesai – iš
pasiryžimo visame kame jos ieškoti ir tik santykiu su
ja matuoti visa ko vertę. Labai svarbu suvokti šito pasekmes – ne intelektualinis produktas ir jo kokybė, ne
intelektualo kaip amatininko įgūdžiai, ne kūrybos meniškumas yra intelektualo autoriteto šaltinis, bet egzistencinis įsipareigojimas tiesai.

III
Dabar „skolos“ ir „pareigos“ sąmonę pakeitė savo nelygstamų „teisių“ supratimas; intelektualo pašaukimas
neteko savo transcendentinio šaltinio – taigi ir teologinio atsakomybės matmens; tiesos siekimo imperatyvas pamestas postmodernių žaidimų raizgalynėje ir reliatyvizme. Taigi šiuolaikinė intelektualo atsakomybės
versija tarsi pati sau prisiimta, pati save įteisinanti. Ji
yra netekusi atsakomybės „prieš“ ką nors – prieš Dievą, tikrovę ar miestą, – ir tėra atsakomybė „už“ arba
„dėl“: atsakomybė už visuomenę, už ateitį, dėl karo Irake, dėl badaujančių Afrikos kūdikių ir taip toliau, tačiau tai atsakomybė, kuri pati neatsakinga niekam.
Ar tuomet intelektualų atsakomybė nėra vien tik retorika, tauriais šūkiais dangstanti galios visuomenėje
siekimą? Juk šia prasme „prisiimti atsakomybę“ už visuomenę reiškia vienašališkai paskirti save arbitru, nustatančiu visuomenės vertybių vertes ir jų hierarchiją.
Čia sunku neprisiminti sociologų, kaip kad Bourdieu,
Gouldner ir kitų, aprašančių intelektualus kaip „naująją klasę“, kuri su kitomis socialinėmis grupėmis kovoja dėl galios šiuolaikinėje visuomenėje, savo kuriamais
naratyvais siekdama užgrobti „simbolinę galią“ – tai
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yra galią konstruoti ir apibrėžti tikrovę, galią nustatyti
tokią vertybinę hierarchiją, kurioje jų valdomos vertybės (intelektas, išsilavinimas, kūrybiškumas) būtų lemiamos ir aukštesnės kitų klasių vertybių (pvz., pinigų, ﬁzinės jėgos ar karinės galios) atžvilgiu.
Gal tuomet kaip intelektualų galios siekimo išraišką
dera suprasti ir garsųjį Platono posakį:
Jei ﬁlosofai neims karaliauti miestuose arba tie,
kurie dabar vadinami karaliais ir valdovais, neims
autentiškai ir pakankamai ﬁlosofuoti, […] nuo blogio
nebus atilsio nei miestams, nei žmonių giminei. (Rep.
473c-e)
Pasak šitokio Platono skaitymo, intelektualai tiesiog
bando perkurti socialinę tikrovę taip, kad užimtų joje
dominuojančią poziciją. Gal būtent todėl toks skaudus
ir dabartinis intelektualų nuopuolis – nuo Sąjūdžio laikais kalbomis minias uždegusių pranašų iki dabarties
socialinių bei ekonominių marginalų? Galbūt intelektualai tiesiog tapo nustumti nuo simbolinės galios dalybų visuomenėje, kai subyrėjo anksčiau gyvavusi „inteligentijos“ kultūrinė-socialinė niša ir visa inteligentijos,
intelektualų kaip klasės privilegijuotą padėtį įteisinusi visuomenės vertybių hierarchija? Tuomet dabartinė
raida – tai tiesiog elito sudėties kaita, kai teisę apibrėžti tai, kas vertinga, geidžiama ir prestižiška, iš intelektualų paveržė biznio ar pramogų verslo atstovai.
Be abejo, situacija nėra tokia vienalypė ir taip vienprasmiškai išspręsta, kaip gali pasirodyti iš šios analizės.
Juk ir pastaroji diagnozė, konstatuojanti intelektualų
pralaimėjimą kovoje dėl socialinės galios, priklauso intelektualų plunksnai. Jau vien tai rodo, kad savo pozicijų taip lengvai užleisti jie nežada. Intelektualų rankovėje paslėpta dar daug visokių kortų – pavyzdžiui, kad
ir „žinių visuomenės“ samprata, grąžinanti žinias – intelektą – į patį ekonominės būties, taigi ir šiuolaikinės
civilizacijos centrą. Kaip nemenkstančios intelektualų
įtakos įrodymą kai kas gal pateiks Europos Sąjungos
projektą – grandiozinį intelektualų pastangų ir spekuliatyvių konstrukcijų vaisių... (Nors būtent apie pastarąjį dabar reikia kalbėti itin atsargiai – ne taip seniai
įvykę Prancūzijos ir Nyderlandų referendumai atskleidė vadinamųjų „žmonių“, pirminės politinės tikrovės
neatitikimą intelektualų projekcijoms.)
Kad ir kaip ten būtų su „žinių visuomene“ ir kitais
dialektiniais intelektualų triukais, aišku, kad jeigu „žinios“ ar „intelektas“ ir grįžta į civilizacinio proceso centrą, tai grįžta jau kitu pavidalu, kuris maža teturi bendra su senamadiška intelektualų atsakomybe. Grįžta
technologinis intelektas, technokratinis mąstymas, o
ne ta kūrybinės veiklos atmaina, kuri remiasi į gėrį ir
grožį, ir kuri, iš abiejų semdamasi, osciliuoja tarp estetikos ir moralės. Grįžtantysis technologinis intelek-
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tas ne ką tegali pasakyti apie žmogiškąją tikrovę, apie
žmogaus tiesą ir apie visuomenės sąrangą.
Gal kas drauge su Karlu Popperiu pasakytų, jog tai
ne toks jau blogas dalykas: dabar bent jau išvengsime
pastangų intelektualiai konstruoti žmogiškąją tikrovę
ir kurti utopijas. Pasitraukus intelektualams, politikoje ir visuomenės gyvenime galbūt neteksime vizijų, bet
taip pat neteksime ir vizionierių bei haliucinuotojų.

IV

nerimas, nes ekonomika nepajėgi reﬂektuoti nė savo
pačios tikslų, ką ir kalbėti apie bendrojo gėrio sumetimus. Kitados Platonas galios logiką – stipresniojo teisės logiką – pakeitė teisingesnės politinės santvarkos
paieškomis. Kaip žinia, Platono „Valstybė“ prasideda
diskusija su Trasimachu, gynusiu stipresniojo teisę ir
esminį politikos amoralumą, o kulminuoja ištara apie
ﬁlosofų karaliavimą ir Olos prilyginimu, regimai įpavidalinančiu moralesnės, tiesą labiau atitinkančios visuomenės tvarkos paieškų būtinybę. Tai nebuvo procesas be regresijų, nukrypimų ir akligatvių, bet vis
dėlto intelektualinis Europos politikos pamatas buvo
būtent šis. Dabar „tiesos“ sumetimą pakeitus ekonominiais ir galios interesais, politiką vėl ima dominuoti
aklos, nereﬂektyvios jėgos. Jų veikimą mes jaučiame
tiek nykstant politinių procesų suverenumui, kai laisvo piliečių apsisprendimo mechanizmą pakeičia rinkimai kaip verslo planas, tiek visa persmelkiančios nesulaikomos ekonominės plėtros dinamikoje, tiek kitų
gyvenimo sferų ekonomizavimo ir instrumentalizavimo procesuose.
Ar tai tikrai toks nepavojingas dalykas? Ar galime beatodairiškai pasitikėti akla, įžvalgos ir reﬂeksijos netekusia politinių-ekonominių jėgų savieiga? Ar grįžimas į
Realpolitik pačia brutaliausia prasme nėra toks jau nepavojingas? Netekus intelektualų įžvalgos autoriteto,
kas pasakys, kai einama jau nebeteisingu keliu?2

Vis dėlto čia norėčiau dar kartą grįžti prie Platono,
prie jo garsiosios ištaros apie ﬁlosofų (kitaip tariant, intelektualų) karaliavimo būtinybę. Mat gilesnis šių Platono žodžių skaitymas, kuris siekia įsiklausyti į jo mąstymo visumą, o ne pasinaudoti „patogia“ citata, išrauta
iš istorinio ir ﬁlosoﬁnio konteksto, sako, kad šia replika,
kaip ir visais savo politiniais raštais, Platonas mėgina
tiesos ieškojimą susieti su politine veikla, o žmogaus
būklės visuomenėje klausimą – su žmogaus prigimties,
tiesos apie žmogų klausimu. Filosofų karaliavimas
(arba karalių ﬁlosofavimas) pirmiausia reiškia, kad visuomenės, žmonių bendrijos politinės santvarkos pavidalą turi lemti tiesa apie žmogų. Žmogaus prigimtis,
gilesnės ir tikslesnės tiesos apie žmogų paieškos turi
tapti politinės tikrovės norma. Pasak Platono, laimingos tos valstybės, kurių karaliai ﬁlosofuoja, taigi ieško
tiesos apie žmogų, apie jo vietą pasaulyje ir visuomenėje, lygiai kaip ir apie pačią valstybę, bei bando pertvarkyti esamą politinę santvarką ﬁlosoﬁnių įžvalgų
šviesoje. Kitaip tariant, Platonas susieja politiką ir ﬁlosoﬁją, žmogaus tiesą ir visuomenės sąrangą. Po Platono politinės santvarkos legitimacija tampa nebe brutali
galia, o tiesos ir moralės reikalavimai. Platonas sukabina tiesą ir politiką, ir to sukabinimo farvateryje iki pat
neseniai mes tebegyvenome.
Šitokio Platono skaitymo perspektyvoje „tiesa“ ir
„politika“ tiesiog dabar tapo atkabintos, o beveik prieš
2400 metų sukurta lygtis – išardyta ar „dekonstruota“.
Tiesos ieškojimas ir intelektas neteko savo hegemonijos žmogiškajai tikrovei.
Lietuvoje intelektualai ne tik išstumti iš visuomenės
kūrimo, bet žaidimo taisykles diktuoja kita – rinkos,
verslo, vartojimo – logika. Tai nėra blogai ekonomikos
srityje, tačiau kai ekonominis mąstymas tampa valstybės santvarkos ir politikos paradigma, pagrįstai kyla

Būtent šioje vietoje pravartu prisiminti Thomo Manno „Nepolitinio žmogaus apmąstymus“ (Betrachtungen
eines Unpolitischen). Šiame Pirmojo pasaulinio karo
metais parašytame veikale Mannas gina tokią socialinę tikrovę, kai intelektualas nėra politikas ar už politiką atsakingas3. Vėliau, nacionalsocialistams atėjus į
valdžią, Mannas radikaliai pakeis savo poziciją. Tokią
intelektualo laikyseną, kaip „Apmąstymų“ siūlomas
apolitiškumas, jis ims kaltinti dėl Veimaro demokratijos griūties, o „Nepolitinio žmogaus apmąstymus“ cituojanti vėlyva jo esė „Menininkas ir visuomenė“ įvardija netgi kaip reakcingą rašinį.
Tačiau „Apmąstymai“ šiuo atveju įdomesni dėl kitų
sumetimų – visų pirma todėl, kad ten glūdi galimos intelektualo laikysenos visuomenės atžvilgiu užuomina,
nors ji ir lieka neišplėtota. Būtent aptardamas XIX a.,

2
Arba, grįžtant prie Europos Sąjungos klausimo – gal jos problema
yra ne intelektualų dominavimas, o atvirkščiai – per mažai intelektualinio ieškojimo, intelektualinės kritikos? Mat jos dabartinių kūrėjų dogmatizmas su laisva ir atvira intelektualine veikla, su tiesos apie žmogų
ir visuomenę ieškojimais neturi nieko bendra, o tokia „atviros visuomenės“ aksioma, kai katalikiškai Lenkijai buvo mėginami primesti Nyderlanduose sukurti ir Briuselio aprobuoti abortų įstatymai, kur kas panašesnė į aklą dogmatiškų intelektualų utopiją, negu bet kas, ką Platonas
kada nors sukūrė.

3
Tinkamai suprasti Manno poziciją pirmiausia trukdo savitai vartojami terminai. Labai dažnai Manno pozicija čia suprantama netiksliai – tai, ką jis siūlo, yra ne intelektualų nesikišimas į politiką, bet tokia
socialinė-politinė tvarka, kur „politika“ suvokiama kaip „demokratija“,
neegzistuoja – jos antitezė yra „valstybė“ ir „kultūra“. Romos „civilizacija“, jos pagimdyta universalizmo idėja ir demokratija priešinamos
„kultūrai“, kuri yra Vokietijos lemtis, ir visam konservatyviajam paveldui „mūsų valdymo formai, mūsų psichologiniam militarizmui, mūsų
tvarkos, autoriteto ir pareigos dvasiai“ (Prologas, 21).
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kurio vaikas jis jaučiasi esąs ir kurio paveldą jis nešiomenės kūne ar grėsmėmis jos politinei santvarkai.
jasi, apmąstydamas jo jauseną ir pasaulėžiūros tenŠis uždavinys nėra kokia nors ypatinga misija šalia
dencijas, Mannas prieina labai arti prie įžvalgos apie
to, ką intelektualas veikia „ir šiaip“. Lygiai kaip veidtotalitarizmo genezę: „Nietzsche, kuris šios epochos
rodis atspindi ne todėl, kad gauna papildomą užduotį,
charakterį pavaizdavo pačiu aštriausiu kritiniu būdu,
o todėl, kad tokia jo prigimtis, intelektualas pirmiautam tikra prasme žymėjo [XIX
sia turi „dirbti savo darbą“. Taa.] kulminaciją: intelekto sačiau jeigu tas darbas skleidžiavęs paneigimą gyvenimo labui,
si santykyje su tiesa, grožiu ir
„stipraus“ ir ypač „gražaus“ gygėriu, jeigu jis susijęs su nesivenimo labui. Tai neabejotinai
liaujančiu savižinos procesu,
yra pats kraštutinis ir galutijis perkeičia ne tik jį dirbannis pabėgimas nuo „idealų dotįjį, bet ir žmogiškąją tikrovę
minavimo“, atsidavimas „gaaplink jį, mat intelektualo „aš“
liai“, kuris dabar jau nebebuvo
ribos sutampa su pasaulio rifatalistiškas, bet entuziastišbomis, kaip aptiko dar Sokrakas, erotiškai apsvaigęs...“
tas, kuris temėgino išsiaiškinti
(Prologas, 13). Iš tokios užaštiesą apie save patį, ir jo satrintos XIX a. patirties plaukia
vižinos procesas nejučia ėmė
dvi tolesnės raidos galimybės.
keisti jį supantį pasaulį. „DirbViena yra ironija – tai ir pati savo darbą“ – ar ne tai buvo
ties Manno laikysena. Tačiau
ir svarbiausias intelektualų
kita raidos galimybė yra visai
įnašas į Lietuvos vadavimąsi
kitokia: tai „negailestingas Re1988–1990 metais? Didžiausią
nesanso estetizmas, isteriškas
išlaisvinantį vaidmenį atliko
galios, grožio ir gyvenimo kulveikiausiai ne pranašiškas ar
tas“ (ibid.).
moralinis Sąjūdžio intelektuaMannas neįžvelgia šios minlų autoritetas, o kur kas sunties politinių implikacijų. Takiau pastebimas darbas tų,
čiau dabar matyti, kad būtent
kurie vykdė tiesioginę intelekiš tokios XIX a. patirties užtualo pareigą: būdami savimi,
Thomas Mannas Schillerio minėjime. 1955.
aštrinimo galima kildinti ir tą
reikšdamiesi sąžiningai sau,
Veimaras, VDR
patirties formą, tą rimtai save
šitaip jie kūrė apie save laisvės
traktuojantį „isterišką galios, grožio ir gyvenimo kultą“,
erdvę ir grindė kelią tiesos žodžiams – tai išlaisvinankurio politinė išraiška buvo nacizmo ideologija. Mančiai tiesos akimirkai, kai tauta juose kaip veidrodyje išnas priėjo labai arti prie pranašiškos įžvalgos apie tovydo save tokią, kokia yra, pavergtą ir pažemintą, ir patalitarizmo politinės estetikos genezę, bet nesusiejo šių
siryžo būti kitaip.
dalykų iki galo. Intelektualinės totalitarizmo genezės
Tačiau net ir veidrodis gali atspindėti tik tada, jeigu
galimybė aptinkama, tačiau neatpažįstama kaip tokia.
įsipareigoja tam, ką atspindi. Atsakomybės prieš miestą ar prieš Dievą, lygiai kaip ir įsipareigojimo tiesai,
reikia,
kad pateikiamas vaizdas būtų tikslus, o ne saVI
vanaudiškai ar arbitraliai iškraipytas. Toks veidrodis
Šioje neatpažintoje užuomazgoje matyti daug įdodabar vėl itin reikalingas – ne tik Lietuvai, bet ir Eumesnės ir vaisingesnės intelektualo laikysenos užuoropai. Tačiau kol intelektualai nesupras, kad jų atsamina: intelektualas kaip visuomenės veidrodis. Kaip
komybė – tai visų pirma pareiga, o ne privilegija, kol
žinia, nuo Viduramžių iki Baroko ikonograﬁjoje veidnesikeis pati moralinė nuostata, kol neatsiras atsakorodis buvo savižinos ir išminties simbolis. Intelekmybės jausmas ir suvokimas, kad visuomenės moratualo pirminė pareiga ir yra būti visuomenės savižilinio audinio atkūrimas yra mirtinai rimtas dalykas,
nos instrumentu, pasitelkus visas kūrybines galias,
reikalaujantis pastangų bei pasiaukojimo, neleidžiantis atsiduoti nei cinizmui, nei neatsakingų akademinių
visą poetinę klausą ir meninę intuiciją, apmąstant
postmodernistinių žaidimų suvešėjimui, kol akademija
jos procesus ir reﬂektuojant jos mintis bei vaizdinius,
neatsivers politinei tikrovei ir neims ja rūpintis – tol
drąsiai įvardyti tas ydas ir ligas, kurios grasina bentas veidrodis Lietuvoje pasiliks toks, koks ir yra: kreidrajam gėriui, dar užuomazgoje diagnozuoti tas raivas ir suskilinėjęs.
dos tendencijas, kurios gresia pavirsti augliais visuo
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KAIP GYVOSIOS DVASIOS SĄJŪDIS
PAVEIKĖ ATEITININKIJOS MĄSTYMĄ
Petras Vytenis Kisielius

Nors Stasys Šalkauskis ir nelaikomas ateitininkijos
tėvu ar kūrėju, ateitininkijos istorijoje jis dar tebėra žinomiausias jos ideologas bei pagrindinis organizacinės
struktūros architektas. Šalkauskis svarbus ne tik ateitininkijai, bet ir lietuvių tautos intelektualinei bei kultūrinei praeičiai kaip žymiausias Lietuvos XX a. katalikų intelektualų vadovas. Trejus metus prieš savo mirtį
jis pradėjo puoselėti jam pačiam visai naują ir šiandien
ateitininkijoje primirštą skirtingą tikėjimo išpažinimo
bei religinės veiklos sampratą, kurią jis pavadino Gyvosios Dvasios Sąjūdžiu. Šalkauskio bei jo Gyvosios
Dvasios sekėjų unikalų visuomeninį bandymą pakirto Šalkauskio mirtis, kataklizminis Antrasis pasaulinis karas bei komunistinis režimas. Vis dėlto šiandien
ateitininkijai verta suprasti bei išgvildenti Šalkauskio
Gyvosios Dvasios Sąjūdžio bruožus bei ypatybes ir pažvelgti, ar šio lietuvių tautos milžino dvasinio mąstymo kulminacija tebeturi kokio nors aktualumo mums,
ateitininkams bei katalikams, stengiantis suformuluoti ateitininkijos viziją bei nustatyti lietuvių katalikų
veiklos strategiją XXI a.
Kad tinkamai suprastume Šalkauskio Gyvosios Dvasios Sąjūdžio koncepciją, verta prisiminti 1937–1938 m.
idėjines bei kultūrines aplinkybes Europoje: bedieviai
naciai Vokietijoje kontroliuoja visuomenės intelektualinį bei kultūrinį gyvenimą, katalikiškos Italijos valdžioje dominuoja fašistai, Ispanijoje vyksta žiaurus
pilietinis karas, o ateistinėje Sovietų Sąjungoje, dechristianizacijos imperijoje, Stalinas fabrikuoja bylas
bei vykdo visuomenės „valymus“ ir žudymus. Pačioje
Lietuvoje Antano Smetonos valdžia toliau varžo ateitininkų veiklą, ypač moksleivių, bei diskriminuoja katalikus intelektualus veikėjus ir cenzūruoja jų spaudą.
Šalkauskis baiminasi, kad modernioji civilizacija stumia žmogų į sugyvulėjimą. Ar katalikiškoji visuomenė
atlaikys Lietuvoje agnosticizmo ir bedievystės idėjinę
PETRAS VYTENIS KISIELIUS (1917) – medicinos daktaras, Šiaurės Amerikos Ateitininkų Tarybos vicepirmininkas ir Programos
komisijos pirmininkas. Tekstas parengtas pagal 2005 m. Ateitininkų jubiliejinėje stovykloje Dainavoje skaitytą pranešimą.
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ir kultūrinę besiplečiančią ofenzyvą Europoje? Kaip
įžvalgus ir patyręs visuomeninių judėjimų taktikas ir
katalikų veikėjų rikiuotojas Šalkauskis apžvelgia savo
mokinių ir abiturientų eiles bei savo ateitininkijos studentų ir sendraugių grupuotes. 1938 m. išvakarėse jis
jaučia, kad plačioji Lietuvos visuomenė krypsta į sekuliarizmą, o jos katalikų bendruomenė – pilka, be dvasios, be iniciatyvos, inerciška. Šalkauskio nuomone,
Lietuvos katalikai yra apsnūdę, neveiklūs, be entuziazmo, o Katalikų Bažnyčia turi rimtų trūkumų – neišplėtotas Šv. Dvasios kultas, stokojama pamaldumo,
kunigų seminarijose pasigendama gyvosios dvasios.
Jos stinga ir kai kuriems kunigams bei mokyklų ir jaunimo organizacijų kapelionams, katalikiškos organizacijos neaktyvios, jų galia iliuzinė, o jų vadai silpni.
Šalkauskis taip pat pastebi pagausėjusią ateitininkų
studentiją. XX a. ketvirtame dešimtmetyje ateitininkai
tampa dominuojanti intelektualinė jėga Nepriklausomoje Lietuvoje. Vis dėlto Šalkauskiui atrodo, kad ateitininkų studentijos krikščioniškas užsidegimas yra per
menkas. Ne paslaptis, jog idealistas Šalkauskis kėlė
aukščiausius reikalavimus ne tik asmeniškai sau, bet
ir visiems. Jis rašo: „Savo pajėgomis visai [...] nepasitikiu, nes, matyt, visų mano nepasisekimų pagrindinė
priežastis glūdi manyje pačiame“1. Profesorius pradeda
gilintis į Šv. Raštą, į Šv. Dvasios bei Švč. Trejybės teologiją ir atranda maldos gelmę. 1937 m. jis pasišaukia
jauną kunigų seminarijos profesorių ateitininką kun.
Stasį Ylą, kad supažindintų jį su „naująja“ pastoracine
teologija bei Vakarų Europos katalikų akcijų sąjūdžių
naujausia metodika. Remdamasis Yla kaip savo asmeniniu intelektualiniu koreferentu, Šalkauskis pradeda
lipdyti naują dvasinį sąjūdį. Jo plunksna pradeda berti
straipsnius, beveik desperatiškai bandančius įtvirtinti ir subrandinti šį sąjūdį, kurį jis pavadina Gyvosios
Dvasios Sąjūdžiu (GDS). Šio sąjūdžio ypatingą asmeninę reikšmę Šalkauskiui atspindi šie jo žodžiai: „Tiek
mano sumanymų, planų, vajų, sistemų pasiliko balsu,
šaukiančiu dykumoje, kad, keldamas aikštėn Gyvosios
1
Šalkauskis, S., „Degančios širdys, vienykitės!“, in: Tiesos kelias,
1938, Nr. 6, p. 419.
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Dvasios Sąjūdžio klausimą, maniau sau: na, tai jau bus
paskutinis mano bandymas“2.
Šalkauskis nenori kurti naujos organizacijos. Ateitininkams, kitoms katalikiškoms organizacijoms ir
plačiajai katalikų visuomenei jis siūlo jungtis į bendrą
sąjūdį.

GYVOSIOS DVASIOS SĄJŪDIS –
KAS TAI BUVO?
Šalkauskis įsivaizdavo GDS kaip Šv. Dvasios vedamą sąjūdį, kuriame jos paveikti nariai gilia malda,
kontempliacija, Šv. Rašto studijomis burtųsi į entuziastų telkinį, uždegantį Lietuvos visuomenę Kristaus
ir Šv. Dvasios dvasia. GDS vestų vis daugiau narių į
gilesnį tikrą tikėjimą ir taip transformuotų lietuvių
tautą į sutelktinę, Dievui tarnaujančią ir už Dievą kovojančią tautą. Tokiam sąjūdžiui įsivyravus Lietuvoje,

pozityvumas, krikščioniškas humanizmas ir Šv. Dvasios kultas3.
Kitame straipsnyje jis mini dar kitus principus: vaizdingumą, gyvumą, gyvenimiškumą, nuoširdų gyvenimą, vertingumą ir veiklumą4. Dar kituose straipsniuose jis apibūdina GDS kaip sielos degimą ar dvasinę
įtampą, nukreiptą į idealo siekimą. GDS spindi dvasinis judrumas ir jaunatvė, optimizmas ir entuziazmas,
katalikiška iniciatyva, akcija ir aktyvumas. Lietuvių
tautos istorijos raidoje, Šalkauskio teigimu, GDS taptų
lietuvių tautos doriniu atgimimo sąjūdžiu5.
Kokie yra GDS šaltiniai? Tai Šv. Dvasios kultas (Šalkauskio žodžiais, „kardinalinis principas“), Evangelija
ir malda. Dalis ar didelė dalis Šalkauskio inspiracijos
kyla iš Evangelijos, kurią jis pradeda giliai studijuoti.
Filosofas rašė: „Pakanka paimti šitą šventąją knygą į
rankas ir paskaityti [...], kad gyvosios dvasios dvelkimas apsuptų mūsų sielą [...]. Juk čia rasime ne tik šitos
dvasios šaltinius, bet ir pastovesnį jos pagrindimą“6.
Iš ko kyla Gyvoji Dvasia? Šalkauskio raštuose pastebime, kad Gyvoji Dvasia veržiasi iš žmogaus sielos. Gyvoji Dvasia yra veikiama Šv. Dvasios per Malonę, per
Evangeliją ir per Maldą. Gyvoji Dvasia toliau tobulina žmogaus sielą, iš kurios ji kyla. Šalkauskis numatė, kad Gyvoji Dvasia, veiksianti per visas svarbiąsias
visuomenės institucijas, per kūrybą ir kultūrą, specialius laikraščius, per tinkamai parengtus kunigus, kurie
dvasiškai uždegtų savo parapijiečius, per kapelionus,
kurie paveiktų mokyklas bei jaunimo organizacijas.
Šalkauskis atsižvelgia į žmogaus psichologiją ir jausmus, formuojant GDS. Jis pabrėžia gyvumo ir gyvenimiškumo bei nuoširdaus išgyvenimo principus, iškelia
emocinį nusiteikimą kilniųjų idealų meilei.

SKIRTINGI ANKSTYVOJO IR VĖLYVOJO
ŠALKAUSKIO SAMPROTAVIMO BRUOŽAI

dvasiškai pasikeitusi lietuvių visuomenė taptų ta kibirkštimi ir krikščioniška liepsna, kuri galėtų plėstis
net už Lietuvos ribų.
Kokie yra GDS bruožai? Viename straipsnyje Šalkauskis išvardija šiuos GDS principus: universalumas,

Ateitininkijos intelektualinėje istorijoje Šalkauskis
tradiciškai suprantamas kaip ﬁlosofas, giliausiai paveiktas krikščioniško prancūzų rašytojo Ernesto Hello ir rusų ﬁlosofo bei mistiko Vladimiro Solovjovo. Galiausiai Fribūro universitete, Šveicarijoje, susipažįsta
su Aristotelio ir šv. Tomo Akviniečio scholastine galvosena, juos visus sintetina ir išplėtoja naują, dinamišką,
krikščionišką ﬁlosoﬁją, kurioje jis atranda Kristų. Atradus Kristų, Šalkauskiui baigiasi jį patį kartais gąsdinęs dvasinis klajojimas studijų metu, šiek tiek Fribūre,
ypač Maskvoje, klestint nihilizmui. Jaunam Šalkauskiui kyla vizija, kad jam pažįstamas jaunas ateitininkų
sąjūdis galėtų tapti šios naujos krikščioniškos ﬁlosoﬁ-

Ibid.
Žr. Šalkauskis, S., „Gyvosios Dvasios reikalu“, in: Tiesos kelias,
1938, Nr. 2, p. 112–119.
4
Žr. Šalkauskis, S., „Gyvoji Dvasia“, in: Tiesos kelias, 1938, Nr. 5,

p. 361–363.
5
Žr. Šalkauskis, S., „Degančios širdys, vienykitės!“, p. 419–421.
6
Šalkauskis, S., „Jaunuomenė ir Gyvoji Dvasia“, in: Židinys, 1938,
Nr. 11, p. 502.

Stasio Šalkauskio portretas. Dail. Ada Korskaitė.
XX a. šeštas dešimtmetis

2
3
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jos varikliu ir vykdytoju. Jis oﬁcialiai įstoja į ateitininkus, su kuriais jau anksčiau palaikė draugiškus ryšius. Kad to meto jaunas ateitininkų sąjūdis greitai ir
efektingai pradėtų vadovauti Lietuvos katalikų visuomenei, jaunasis Šalkauskis suformuluoja penkis ateitininkų principus, tikėdamas, jog taip kiekvienas ateitininkas supras ir žinos, kaip veikti ir vesti lietuvių
tautą Kristaus link. Iš šios ankstyvosios Šalkauskio
epochos ateitininkijoje kyla ateitininkų intelektualinio
elitizmo tradicija, kad Kristų ir religinę prasmę gyvenime galime atrasti per ﬁlosoﬁją ir kad ateitininkai religiškai ir intelektualiai turi atnaujinti bei vadovauti
krikščioniškai Lietuvai. Šią tradiciją toliau propagavo
kun. Yla „Žiemos kursuose“ Dainavoje ir buvęs Federacijos vadas dr. Adolfas Damušis pokario laikotarpiu
Šiaurės Amerikoje.
1938 m. prasideda kita Šalkauskio epocha, būtent
GDS laikotarpis, užtrukęs iki bolševikų įsiveržimo į
Lietuvą 1940 m. Dabar Šalkauskiui gyvos katalikiškos
veiklos variklis – nebe ﬁlosoﬁja, ideologija ar principai,
bet Šv. Dvasia, kuri uždega žmogaus sielą per maldą,
Evangelijos skaitymą ir per Šv. Dvasios malonę kurti
Gyvąją Dvasią.
GDS laikotarpiu Šalkauskis buvo pasiekęs savo karjeros viršūnę, pasiekęs viską, kas įmanoma katalikui
intelektualui Lietuvoje. 1938 m. jis buvo išrinktas Katalikų Mokslo Akademijos pirmininku, o 1939 m. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi.
Kas privertė Šalkauskį savo aristotelinę ir šv. Tomo
Akviniečio scholastinę ﬁlosoﬁnę metodiką padėti į šalį
ir siūlyti naują būdą, kuris atrastų ir išpažintų Dievą?
Kaip suprasti ﬁlosofo elgesį?
Šalkauskis įsimylėjo Dievą. Jis iš esmės įsimylėjo Šv.
Dvasią. Juozas Eretas aiškino, kad iš Švč. Trejybės asmenų jam artimiausia buvo Šv. Dvasia7. Eretas taip
pat rašė, jog Šalkauskiui reikšmingiausia Bažnyčios
šventė liturginiais metais buvo Sekminės, kai Šv. Dvasia nusileidžia apaštalams liepsnos pavidalu, ir taip
įkuriama Bažnyčia.
Turint omeny vėlesniojo Šalkauskio mintis, gili meilė
savaime veda į akciją. Nors meilė kartais yra tarsi nelogiška, ryšys tarp meilės ir akcijos, remiantis žmogaus
patirtimi (psichologiškai), visai logiškas. Kai ką nors
prasmingai mylime, mes aukojamės kitam, svajojame,
veikiame ir planuojame. Juolab gili meilė Dievui veda
į tikrą krikščionišką akciją. Ankstyvajam Šalkauskiui
penki ateitininkų principai skatina veiklą, o vėlyvajam
Šalkauskiui meilė Kristui ir ypač Šv. Dvasiai veda į dinamišką katalikišką veiklą.

EPISTEMOLOGIJA ATEITININKIJOJE
Jei mes, ateitininkai, iš ankstyvojo (per ﬁlosoﬁją ir
principus) ir vėlyvojo Šalkauskio (per maldą, Evan-
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gelijos skaitymą, Šv. Dvasios malonę ir gilią meilę
Dievui) perimame skirtingus būdus atrasti ir pažinti
Dievą (Tiesą ir Tikrovę) ir skirtingą motyvavimą krikščioniškai veikti, ar ateitininkijoje yra dar kitų būdų
ar sistemų Dievą pažinti? Gvildendami šį klausimą,
susiduriame su epistemologijos tema ateitininkijoje.
Trumpai pažvelkime į Prano Dovydaičio ateitininkijos
pasaulėžiūros bruožus epistemologijos požiūriu. Dovydaičiui Evangelija turi ypatingą reikšmę, nes čia jis
randa atsakymus į visas gyvenime pasitaikančias moralines dilemas. Kitų ideologijų Dovydaičiui nereikia.
Jis ateitininkijai suteikė kristocentrinius pamatus, kad
„Kristus – Dievas yra mūsų Alfa ir Omega [...] pirmas ir
paskutinis mūsų gyvenimo tikslas“, kad mūsų gyvenimas, pasaulis ir visos žmonijos istorija, praeitis bei ateitis suprantama tik per Kristų. Dovydaičio dėka ateitininkijoje įsivyrauja pasauliečių apaštalavimo sąvoka,
t. y. kad pasauliečiai atlieka integralų vaidmenį Kristaus kunigystėje Bažnyčioje ir plačioje katalikiškoje
akcijoje. Ypatingas dėsnis dovydaitiškame ateitininkiškame mąstyme – moderniojo mokslo neprieštaravimas
tikėjimui ir mokslo svarbos pabrėžimas. Dovydaičiui
dvasia ir tikėjimo išpažinimas yra svarbesni už formą
ir organizacinius įstatus. Jis taip pat pabrėžė krikščioniškojo ekumeniškumo reikšmę katalikams bei šventųjų svarbą katalikų tikėjimui8.
Vėlyvasis Šalkauskis – GDS Šalkauskis, daug kuo
panašus į Dovydaitį, pabrėžiantis Evangelijos svarbą,
kristocentriškumo ar „dievocentriškumo“ sąvoką, dvasios pergalę prieš formą ir ypatingą pasauliečių apaštalavimo svarbą. Apibūdindamas „vėlyvąjį“ Šalkauskį,
Yla teigia, kad Šalkauskis „užbaigė tuo, KUO (ne ką!)
Dovydaitis pradėjo [...]. Šalkauskis pavėlavo 26 metus
ir grįžo prie Dovydaičio“9. Savo garsiajame straipsnyje
„Trys pamatiniai klausimai“ jis jau yra įsimylėjęs į Dievą – Kristų. Įdomus niuansas – Dovydaitis akcentavo
Kristų, o Šalkauskis – Šventąją Dvasią. Abu kategoriškai kėlė Dievą į patį centrą.
Nagrinėdami istorinę ateitininkijos mąstymo raidą
matome, kad joje pateikiami skirtingi Dievo pažinimo
metodai. Be Šalkauskio ir Dovydaičio, dar yra Antanas
Maceina, Juozas Girnius. Sibiro kankinė ir Sibiro maldaknygės autorė Adelė Dirsytė ateitininkijai suteikė
dar kitą unikalią tikėjimo tradiciją.
Ateitininkų ﬁlosofų bei ideologų mąstyme randame
bent keturis pagrindinius bruožus. Pirma, yra viena
kristocentrinė pasaulėžiūra. Antra, tauta visada suprantama krikščionišku požiūriu, tad tauta yra pavaldi dar aukštesnei vertybei. Trečia, visur ateitininkijoje yra dėmesys visuomenei – joje turime aktyviausiai
Eretas, J., Stasys Šalkauskis, Brooklyn: Ateitis, 1960, p. 211.
Girnius, J., Pranas Dovydaitis, Chicago: Ateitis, 1975, p. 686–687.
9
Ibid., p. 483–484; Yla, S., „Ateities sąjūdis laiko perspektyvoje“, in:
Aidai, 1967, Nr. 7, p. 288.
7
8
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reikštis ir ją gerinti bei tobulinti. Ketvirta, visada pabrėžiamas svarbumas mokslo, kuris ne tik neprieštarauja tikėjimui, o praturtina mūsų kultūrą, kurią galiausiai kreipiame į Kristų.
Taigi ateitininkija neturi vienos monolitinės ideologijos! Joje yra skirtingi, bet giminingi metodai bei tradicijos pažinti ir garbinti Švč. Trejybę bei išreikšti, vykdyti ir aktyvinti mūsų katalikų tikėjimą.
Deja, kartais ateitininkija primiršta savo nuostabų
epistemologinį įvairumą. Dėl to nesusipratimo kartais kyla ginčai ir trintis tarp ateitininkų. Ankstyvojo
Šalkauskio inteligentiškumas bei elitiškumas kartais
susikerta su vėlyvojo Šalkauskio universalumu bei
dirsytišku pamaldumu ir pasišventimu. Pagal ankstyvojo Šalkauskio dvasią kun. Yla ir Damušis puoselėjo
mintį, kad ateitininkija turi būti lietuvių visuomenės
katalikų intelektualų bei vadų inkubatorius bei mokykla. To siekia Lietuvoje gyvenantys Jadvyga Damušienė
bei žurnalistas Petras Kimbrys, Ateitininkų Federacijos Tarybos narys. Vincas Kolyčius Kanadoje, propaguodamas Šv. Dvasios reikšmę katalikų tikėjimui, yra
tikras „vėlyvojo“ Šalkauskio GDS „apaštalas“. Kun. dr.
Arvydas Žygas, vienas iš ateitininkijos atkūrėjų Lietuvoje, dr. Romualdas Kriaučiūnas, ateitininkų tinklapio
JAV redaktorius, savo ypatingomis katalikiškomis akcijomis bei katalikišku mąstymu yra Dovydaičio sekėjai. Taip pat Darius Polikaitis, Šiaurės Amerikos Ateitininkų Tarybos narys, priklauso labiau dovydaitiškam
sparnui. Mums reikia suprasti, kad visos šios skirtin-

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 10

gos tradicijos ateitininkijoje yra kilnios bei vertingos ir
praturtina mūsų sąjūdį. Bažnyčiai ištikimi, bet skirtingai Kristų ir Šv. Dvasią išpažįstantys giliai tikintys
krikščionys turėtų rasti savo prasmingą vietą ateitininkijoje. Ji nėra monolitinė organizacija! Ateitininkija
turi būti dinamiškas katalikiškas sąjūdis, besiveržiantis į visas puses Kristaus link.
Galiausiai, analizuodami GDS reiškinį bei Šalkauskio raštus, matome, kad ateitininkų ideologija nėra
užbaigta. Ji niekad nebus užbaigta, kol Kristus vėl nesugrįš. Pats „ankstyvasis“ Šalkauskis oﬁcialiai parinko
tokią antraštę savo ateitininkų ideologijos veikalui –
„Ateitininkų ideologija paskutinių laikų formavimosi vyksme“ (Kaunas, 1933). Šios knygos pratartyje
Šalkauskis teigia: „Ateitininkų […] ideologija giliausioje
savo esmėje ir išsivystyme nėra apribota nei į platumą,
nei į gilumą, nei į aukštumą […]. Ateitininkų […] ideologija, atremta į katalikiškąją pasaulėžiūrą […] yra
neišsemiama savo turtingumu ir tolimesnės pažangos
galimybėmis […]. Yra reikalas pritaikyti universalinę
katalikų pasaulėžiūrą prie vietos ir laiko aplinkybių...“
Tad ateitininkai bei lietuviai katalikai! Formuluojant bei lipdant mūsų viziją bei veiklos strategiją XXI a., atkreipkime dėmesį į buvusias ateitininkų
Dievo pažinimo bei veiklos tradicijas. Ypač pamąstykime „vėlyvojo“ Šalkauskio Gyvosios Dvasios Sąjūdžio
reikšmę. Pamilkime Kristų ir Šventąją Dvasią, puoselėkime tą meilę ir įgyvendinkime ją gyva krikščioniška
akcija bei veikla.
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VYTAUTAS DIDYSIS
(1350 – 1430 10 27)

Mečislovas Jučas

Pastaruoju metu pas mus pasirodė skirtingi ir net prieštaringi Vytauto valstybinės politikos ir asmens vertinimai. Idealizuotą jo veiklos vaizdą, sukurtą minint
500 metų nuo jo mirties, dažnai siekiama sumenkinti
ir parodyti jo prieštaringumus ir net nepagrįstus veiksmus. Tokiai opinijai turėjo ir tebeturi įtakos sovietmečiu paskelbtos, istoriniu materializmu pagrįstos ir prorusiškos istorikų koncepcijos.
Vytautas buvo tautinių siekių, valstybės centralizavimo ir besibaigiančių Viduramžių Lietuvos valdovas.
Jis gavo iš savo tėvo Kęstučio sunkų, kai kuriais atžvilgiais tragišką palikimą. Iš jo buvo atimta net tėviškė
Trakai, o pats išsiųstas į rusų žemes. Lietuvos vairas
buvo jo dėdės Algirdo ir jo tiesioginių palikuonių rankose. Palaikomas lietuvių, ypač žemaičių bajorų, ir su
svetimos jėgos parama jis paėmė valdžią Lietuvoje ir
keturiasdešimt metų jai vadovavo. Per tą laiką jis modernizavo valstybę, apgynė ją nuo kaimynų pretenzijų,
o kartu su Jogaila sukrikščionino lietuvių tautą ir priartino ją prie katalikiškos Europos.
Sudėtingi buvo Lietuvos santykiai su Vakarais. Tuometiniai Europos valdovai – popiežiai ir Šv. Romos
imperijos imperatoriai suteikė teisę vokiečių vienuolių-riterių ordinui ginklu plėsti pagonių žemėse krikščionybę, užvaldyti naujakrikštų žemes ir jose įkurti
savo valstybę. Bet jie taip pat siūlė Lietuvos valdovams
laisvu noru priimti krikščionybę. Pirmenybė buvo teikiama laisvam Lietuvos apsisprendimui. Lietuvos valdovai pasirinko ginkluoto pasipriešinimo prievartai
kelią. Žlugo karaliaus Mindaugo taiki iniciatyva ir jo
pastangos suartėti su krikščioniškąja Europa. Vytenis
pradėjo nuolatinį karą prieš kryžiuočius. Jo brolis Gediminas tęsė ginklo ir diplomatijos kovą. 1358 m. Algirdas ir Kęstutis praleido paskutinį šansą taikiai priimti
krikščionybę ir sukurti nepriklausomą Lietuvos karalystę. Jie jautėsi stiprūs ir kėlė Lietuvos krikšto sąlygą – kad būtų panaikintas Vokiečių ordinas prie Baltijos jūros. Vakarai to daryti nenorėjo, o gal ir negalėjo.
Jogailai ir Vytautui teko tęsti jėgos politiką. Ordino sutelktos jėgos žygiavo išilgai ir skersai per visą Lietuvą.
Beveik iš visos Europos riterių būriai žygiavo Ordinui
į talką, į jo išgarsintus Kryžiaus žygius. Tos paramos
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mastą neseniai dvitomėje monograﬁjoje parodė Werneris Paravicini (Die Preussenreisen des Europäischen
Adels, Bd. 1–2, 1989, 1995). Lietuvai gi savanoriškai
niekas neatėjo į pagalbą. Tik rusų pulkai iš tų žemių,
kurios buvo prijungtos prie Lietuvos, dalyvavo kovose
su kryžiuočiais.
Deja, neturime studijos apie tos mobilizacijos mastą
ir būdus. Neseniai vyko tarptautinė istorikų diskusija dėl rusų žemių prijungimo prie Lietuvos. Dauguma
manė, kad Lietuvos Didžioji Kunigaikštija buvo sukurta ne vien prievarta, bet ir taikiu būdu.
Algirdaičiai įgydavo rusų žemes vedybomis su rusų
kunigaikštytėmis. Vakarinės rusų žemės Lietuvos prieglobstyje visu šimtmečiu anksčiau negu rytinės išsivadavo iš totorių-mongolų jungo. Vakarinėse rusų žemėse
galėjo pabusti jų baltiška prigimtis. Lietuvos valdovai
nekeitė pajungtų rusų žemių santvarkos (my stariny
nerušaem, noviny nevvodim). Bet nėra abejonės, kad
lietuviai iš Vilniaus, Trakų ir Žemaitijos žemių buvo
viešpataujantieji, o rusai nugalėti ir jiems pajungti.
Prisidengiant teritorine rusų žemių platuma, miestais,
gal ir kai kuriuo kultūriniu pranašumu (valstybine rašto kalba), negalima painioti valdytojų ir valdinių. Iki
1563 m. rusai stačiatikiai negavo LDK aukštų valstybinių pareigybių.
Vytautas buvo lietuvių tautos patriotas. Jis taktiniais sumetimais buvo net kelis kartus užrašęs Ordinui žemaičius. Bet jis niekuomet jų neišsižadėjo. 1420
ir 1430 m. Vytautas aiškino imperatoriui, kad žemaičiai yra tie patys lietuviai ir „mūsų titule žemaičių (atskirai) neminime“. Beje, ir Janas Długoszas rašė, kad
ir „žemaičiai sakėsi esą lietuviai“ (Opera omnia, t. 12,
1877, p. 563). Vytautas aiškino, kad žemaičiai kalba ta
pačia lietuvių kalba ir yra tų pačių „kaulų ir kraujo“
kaip ir lietuviai. Prūsus iki Osos upės jis vadino „tėvų
žeme“ ir sakė reikalausiąs jų iš Ordino.
Karui prieš savo galybę pasiekusį Ordiną reikėjo ieškoti dar kitos atramos. Ją surado Jogaila Lenkijoje.
Jei jis būtų valdęs tik aukštaičius ir žemaičius ir neturėjęs Volynės, Podolės ir įtakos Haliče, su juo lenkų
ponai nebūtų pradėję derybų. Jie būtų parinkę karalienei Jadvygai kitą vyrą. Iš seno lenkus traukė tur-
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ir kiti) pereidavo į Maskvos pusę. Vytautas, juos šalintingos ukrainiečių žemės, o per jas ir išėjimas į rytus.
damas, sudrausmino ir kitus, ir neleido subyrėti LietuKrėvos sutartis buvo padiktuota lenkų ponų Jogailai
ir surašyta Lenkijoje. 1386 m. atiduota Lenkijos kavos valstybei.
rūna Jogailai nebuvo tinkamas ekvivalentas už LietuVytautui teko susiremti jėga su Maskvos kunigaikščiu, savo žentu Vosyliumi. Bet tie susirėmimai (1406–
vos suverenitetą. Nuo 1386 m. politinis centras persikėlė iš Vilniaus į Krokuvą. Tai rodo Gediminaičių (10)
1408) vyko ne dėl vakarinių, o dėl rytinių rusų žemių.
Vytautas tęsė visų rusų žemių užvaldymo politiką.
homogialiniai (priesaikų) aktai Lenkijos karaliui. Bet
1395–1398 m. jis išėjo į Juodąją jūrą tarp Dnepro ir
Krėvos sutartis buvo ne vien Lietuvos netektis. Be jos
nebūtų ir Žalgirio. Tame mūšyje dalyvavo dvi, beveik
Dnestro žiočių, statė ten pilis ir kūrė muitines. 1406 m.
lygios dydžiu Lietuvos ir Lenkijos armijos. O tai jau
jis užvaldė Okos, jau Volgos intako, aukštupį. 1395 m.
leido mūšiui vykstant manevruoti ir pasiekti pergair pakartotinai 1404 m. įgijo Smolenską su Viazma iki
lę. Mūšiui vadovavo du lietuviai – Jogaila ir Vytautas.
Možaisko. Šiaurėje jis padarė priklausomus nuo Lietuvos Didįjį Naugardą ir Pskovą. Vytautas tikėjosi per
Žalgirio mūšio galėjo ir nebūti, jeigu popiežius ir Šv.
Romos imperatorius būtų iš karto po Lietuvos krikšto
dukterį Soﬁją, kuri 1390 m. ištekėjo už Maskvos kuniuždraudę Ordinui kariauti Lietuvoje ir jei Ordino magaikščio Vosyliaus, įtakoti ir Maskvos politiką. Beje,
gistras būtų pasitenkinęs tuo, ką turi ir aklai nesiekęs
Vosylius mirdamas testamentu pavedė Vytautui globoti jo mažametį sūnų.
Žemaitijos.
Be Žalgirio mūšio ir vėlesnės Jogailos ir Vytauto suVytautas kūrė stačiatikiams religinį centrą Kijeve,
derintos kovos nebūtų prijungta prie Lietuvos Žemaiieškojo kompromiso su jais per bažnytinę uniją ir taip
dėjo pamatus Vakarų civilizacijai plisti į rytus. Vakatija, o tai maždaug trečdalis lietuvių.
rai neįvertino jo 1418 m. pasiūlymo vykdyti bažnytinę
Jogailai išvykus į Lenkiją, jo broliai Skirgaila ir
Švitrigaila turėjo pirmenybę valdyti vasalo teisėmis
uniją. Visų minėtų Vytauto pastangų negalime verLietuvą. Bet Vytautas jėga apgynė Lietuvą nuo Jogailos
tinti šių dienų akimis. Maskvos galios išaugimas viepažadėtos lenkų ponams aneksijos. Iš pradžių jis tapo
nijant rytines rusų žemes buvo visų pirma nulemtas
Jogailos vasalu iki mirties, o 1413 m.
įtvirtino paveldimą Lietuvos valdovo dinastiją. 1429–1430 m. jis bandė atkurti Lietuvos karalystę. Karaliaus karūna
buvo valstybės suvereniteto, jos teritorinio nedalomumo ir nepriklausomybės
simbolis. Deja, Vytautas nesuspėjo priimti iš Šv. Romos imperatoriaus jam pažadėtos karūnos.
XIV–XV a. Europoje kūrėsi centralizuotos valstybės. XV a. pabaigoje susidarė rusų centralizuota valstybė su
centru Maskva. Iš pradžių buvo du
jos centrai – Tverė ir Maskva, išaugusi Vladimiro–Suzdalės žemėje. Lietuva
rėmė Tverę. Bet 1373 m. Maskva pasiekė lemiamą pergalę prieš Tverę. Nors ir
būdama totorių valdžioje, Maskva tapo
šiaurės-rytų rusų žemių vienintele vienytoja. 1380 m. kunigaikštis Dimitrijus
Stasys Ušinskas. Lucko suvažiavimas
Kulikovo laukuose įrodė, kad Ordos teikiamas jarlykas valdyti vasalo teisėmis rytines rusų
vidinių jos jėgų stiprėjimo ir nepriklausė nuo Ordos ar
žemes jau nebebuvo lemiamas veiksnys. Iki XV a. paLietuvos priešiškų pastangų. Čia minėtina ir nepavybaigos dar nebuvo net užuominos apie Maskvos prekusi Vytauto sąjunga su totorių chanu Tochtamišu, nutenzijas turėti vakarines rusų žemes.
kreipta prieš Maskvą (Vorskla, 1399). Paskelbus LDK
Vytauto pradėtas Lietuvos valstybės centralizavimas
Romos katalikų religiją valstybine, Maskva tapo tautiturėjo dvi prasmes: viena, vietoje jo šalinamų Krokuvai
niu ir religiniu rusų stačiatikių centru. Vytautui buvo
prisiekusių Gediminaičių pasiųsti vietininkai iš Liesunku numatyti šios aplinkybės pasekmes. Vieno žmotuvos ponų, vėliau tapę vaivadomis, klausė Vilniaus,
gaus, kad ir koks talentingas jis būtų, valstybės gyveantra, Jogailos broliai (Andrius, Dimitras, Švitrigaila
nime buvo maža. Nevykę vėlesni Lietuvos valdovai Jo-
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gailaičiai greitai prarado Lietuvos žemes, o valstybės
vairą atidavė ponams.
Didžiausias uždavinys teko Vytautui vedant lietuvių
tautą iš pagoniškojo į krikščioniškąjį pasaulį. Baigiantis Viduramžiams, jis suspėjo pasakyti lietuviams, kad
reikia garbinti Dievą Kūrėją, bet ne jo sukurtus kūrinius. Net atkaklūs pagonys žemaičiai patikėjo juo ir
be pasipriešinimo priėmė krikščionybę. 1417 m. vyskupai, krikštiję žemaičius, pranešė į Konstancą, kad šio
švento reikalo „pradininkas ir valdovas“ buvo Vytautas. Ordino vadovybė siekė žeminti Vytauto autoritetą
ir skelbė, kad jis vienijasi su schizmatikais bei saracėnais ir rengiasi pagirdyti savo žirgus Reine. Bet tai
buvo jos trumparegiška politika, numačiusi tęsti karą
su krikščioniška šalimi. 1405 m. pop. Bonifacas IX uždraudė Ordinui kariauti Lietuvoje, o 1415 m. pop. Jonas XXIII panaikino visas Ordino turėtas privilegijas
į Jogailos ir Vytauto žemes. Vytautas nuolat palaikė
ryšius su Apaštališkuoju Sostu ir tapo žinomas Vakarų
pasauliui. Popiežius prašė Vytauto padėti imperatoriui
Zigmantui ginti vengrus nuo turkų ir nuo čekų husitų.

„Aleksandras Vytautas Didysis Lietuvos kunigaikštis žvalgo vietą
pirmajai katalikų bažnyčiai Kernavėje, kurią pastatė 1420 m.“
Skulpt. Antanas Kmieliauskas. 2004. Kernavė
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Vytauto epochoje Lietuva buvo modernizuojama:
didesni miestai gavo magdeburgines privilegijas, įvedė savą pinigų sistemą, plėtojo beneﬁcinę sistemą, o
vietoj visuotinio vyrų šaukimo į karą atsirado reguliari bajorų kariuomenė, buvo statomos mūro gynybinės ir reprezentacinės pilys. Po 1398 m. gaisro iškilo
apie 250 metrų su 5 bokštais Vytauto pilis Gardine,
1404–1408 m. įspūdinga gotikinė pilis Galvės ežero
saloje Trakuose, 1419 m. apie 300 metrų ilgio mūro
siena su 3 bokštais ir Šv. Martyno koplyčia Vilniuje,
Vytauto užbaigta statyti Lucko pilis. Vytautas europino Vilniaus architektūrą statydamas Vilniaus katedrą ir Šv. Jono bažnyčią. Vyko didelė kultūrinė krašto
pažanga, atsirado raštas, pirmosios mokyklos, didžiojo
kunigaikščio lietuviškoji raštinė, Vytauto memorialu
paremta istoriograﬁja.
Europos tautos turėjo savo didžiavyrius. Tai Rytų imperiją kūręs Makedonijos karalius Aleksandras Didysis
(356–323 m. pr. Kr.), anglosaksų karalius Alfredas Didysis (849–900), Vokietijos ir atkurtos Romos imperijos imperatorius Karolis Didysis (742–814), Lenkijos
karalius Kazimieras Didysis (1310–1370), Lietuvos
valdovas Vytautas Aleksandras Didysis (1350–1430),
Rusijos imperatorius Petras Didysis (1672–1725).
Kas yra didis? Jiems buvo būdingi bendri bruožai: 1)
konsolidavo ir integravo į valstybę etniškai priklausomas žemes; 2) strateginiais ir ūkiniais (uostai) tikslais
plėtė valstybės ribas; 3) modernizavo valstybės valdymą – centralizavo jos valdymą, kūrė teisę ir teismus,
tvirtino gynybinę sistemą; 4) globojo miestus, prekybą, monetarinę sistemą; 5) spartino kultūros raidą per
Bažnyčią, švietimą, universitetus.
Apie Vytautą Didįjį yra išlikę keletas amžininkų užrašų. Pop. Martynas V rašė, kad Vytautas padarė Lietuvoje dvasinio gyvenimo perversmo pradžią ir pavadino jį „tikėjimo ugdytoju“. Šv. Romos imperatorius
Zigmantas 1430 m. liepos 7 d., siųsdamas Vytautui
karaliaus karūną, rašė: „Vytautas tartum Viešpaties
apaštalas lietuvių ir žemaičių tautas atvedė į tikėjimą“.
Jis išvardijo Vytauto nuopelnus: funduota ir pastatyta Medininkų katedra, dotuotos parapinės bažnyčios.
Vytautas skleidė krikščionių tikėjimą ir pas kaimynus.
Imperatorius skelbė karalyste visą Lietuvos žemę ir
valstybę (ducatum), Vytautas ir jo palikuonys, anot jo,
bus tikri, garbingi ir laisvi karaliai ir visame pasaulyje
(per orbem universam) bus vadinami ir rašomi tuo vardu (Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. 2, 1891,
p. 245–247).
Vytauto karūnacijos proga Smolensko metropolijoje raštininkas Timofejus sukūrė „Pagyrimą Vytautui“
(Polnoje sobranije russkich letopisej, t. 17). Vytautas lyginamas su neišsenkama ir visus pagirdančia upe, o jo
išmintis – su jūra. Jis lyginamas su dangaus aukštybėmis ir jūros giluma. Visa tai prilygsta liaudies epui. Bet
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tame „Pagyrime“ esama ir realių dalykų: Vytauto klausę Moldavijos, Besarabijos, Bulgarijos valdovai ir Tverės, Riazanės ir Odojevo kunigaikščiai, o Naugardas ir
Pskovas rodę jam pagarbą. Ordos chanai tarnavę jam.
Vytautas skyrė Ordai valdyti chanus Soltaną, Davlat
Berdijų ir Magmetą, ir Orda jo klausė. Vytauto mirties
proga šv. Jonas Kantietis rašė, kad jis buvo dux iste invictissimus (Soter, 1930, t. 7, p. 103). Vytautą jis vadino teisinguoju, dosniuoju, taikinguoju, didžiadvasiu ir
„vadu, garbinamu visose pasaulio šalyse“. Netgi lenkas
Długoszas (Opera omnia, t. 13, 1877) 30 metų po Vytauto mirties rašė, kad pas mus yra tokia žmonių nuomonė, jog joks to meto kunigaikštis negalėjo Vytautui
prilygti jo didžiadvasiškumu ir aštriu protu reikaluose.
Jis pirmasis tėvynę Lietuvą, anksčiau mažai žinomą,
silpną ir nereikšmingą, savo veikla ir garsiais darbais
išaukštino ir padarė žinomą. Vėlesni kunigaikščiai nepajėgė Lietuvos tokios išlaikyti ir tikra, kad Lietuvos
didybė su juo atsirado ir su jo mirtimi pasibaigė. Saviems griežtas, jokio nusikaltimo nepraleisdavo nenubaudęs ir niekas negalėjo nuslėpti nusikaltimo, nors
ir labiausiai slėpė. Svečiams buvo malonus ir žmogiškas, savo valdų laikytojus ir valdininkus, kurie turtėjo
iš prievolių ir prievartos, šalino iš dvarų ir tarnybų...
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Ūgio buvo mažo, o kūnas liesas. Buvo toks dosnus, kad
nepalyginti daugiau davė negu atėmė, ir ilgesnę, kaip
kalba žmonės, turėjo dešinę negu kairę. XVI a. pradžioje Aleksandro Jogailaičio sekretorius, žymus lenkų humanistas Erazmas Vitelijus pop. Aleksandrui VI rašė:
„Vytautas, šventu krikšto ženklu pažymėtas, labiausiai
mokantis tvarkyti valstybę, žiaurumą įveikiantis pamaldumu, valdė kunigaikštystę nuostabiu teisingumu
ir įžvalgumu, stengėsi ne tiek saviesiems vadovauti,
kiek jiems padėti. Jis pirmasis jiems sukūrė įstatymus,
pastatė šventąsias bažnyčias tikėjimui skleisti; gindamas nuo priešų tėvynės valdas, buvo narsus ir nenugalimas kovotojas. Jo garbė ir šlovė buvo plačiai pasklidusi ir jis nusipelnė Didžiojo vardo“ (Theiner, A.,
Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 2, 1861,
Nr. 229).
Vytauto atminimas Lietuvoje buvo saugomas. Vilniaus katedroje, kur palaidotas Vytautas, buvo įrengtas Dievo Kūno altorius su Vytauto marmuriniu antkapiu ir atvaizdu. 1594 m. jį dar minėjo pop. Klemensas
VIII. 1655 m. rusų invazijos metu buvo nusiaubta katedra ir šis altorius buvo panaikintas. Net mūsų dienomis kasmet Vilniaus katedroje spalio 27 d., Vytauto
mirties dieną, aukojamos šv. Mišios už Vytauto vėlę. 

483

APŽVALGĖLĖS
Knygų kermošius
Rugsėjo pabaigoje įvyko Geteborgo
knygų mugė – didžiausia Skandinavijoje. Kas norėtų ją įsivaizduoti, tepamėgina kelis kartus padidinti vilniškę
mugę ir pagausinti kultūrinę programą. Tokios pat minios knygas žiūrinėjančių ir perkančių lankytojų. Lietuviui lankytojui kiek nuobodoka. Vis
dėlto švedų, norvegų, juo labiau islandų kalbos mums vis dar egzotiškos.
Tačiau suprantami buvo lietuvių „seminarai“ – gausūs 20 ir 45 min. renginiai, vykę daugiausia angliškai. Ypatingas dėmesys skirtas rezistencijos
temai. Mat Daumanto (Lukšos) „Partizanų“ vertimo į švedų kalbą iki mugės pradžios parduota bene 13 000.
Atskiras renginys skirtas lietuvių
moterų rezistencinei patirčiai: Kęstutis Girnius kalbino Nijolę Sadūnai-

si įspūdžiais: „žurnalistai nuolat klausinėja, pagyvenusios ponios [...] prašo
pasirašyti, o vakare reikia gerti, šūkaloti, demonstruoti gerą nuotaiką
ir saikingą pamišimą, laukinių rytų
energiją ir subtilų sovietinio lagerio
humorą“. Citatą trumpiname ne tik iš
pagarbos konservatyvesnių skaitytojų skoniui, bet ir prisimindami kitus,
nebe tokius meniškus to paties mugės
dalyvio kalbesius: švedai pasirodė esą
žmonės, pajėgūs suprasti mūsų patirtį ir literatūrą. Bent jau lietuvių, estų,
švedų ir kitų Baltijos poetų skaitymai
su džiazo intarpais sulaukė netikėto
antplūdžio. Ar šiaip, ar taip žiūrėsi –
šį kartą pakankamai palankūs ne tik
švedų, bet ir lietuvių spaudos atsiliepimai. Net atidaryme uždainavusiam
kultūros ministrui buvo beveik atleista. Vis dėlto Geteborgas – ne Frankfurtas. Geteborge viskas daug paprasčiau, jaukiau, daug panašiau į tikrą
kermošių, kur atvyksti ne tik pirkti,
bet ir pasilinksminti. – V. A.
X tarptautinis baltistų kongresas

Geteborgo knygų mugėje. 2005.
Tomo Vyšniausko nuotrauka

tę ir Lukšos našlę, atvykusią iš JAV.
Kokios sėkmės sulaukė mūsų rašytojai – sunku iškart pasakyti. Nemažai
skaitytojų įskaudinusiame „Omni laiko“ rašinėlyje Sigitas Parulskis dalijo-
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2005 m. rugsėjo 23–24 d. Vilniaus universitete vyko X tarptautinis baltistų
kongresas „Baltų kalbų istorija ir tipologija“. Per dvi dienas perskaityta bemaž 50 pranešimų, dalyvių geograﬁja
driekėsi nuo Baltimorės iki Novosibirsko, o temos taikėsi rimčiau ar švelniau
užgriebti tris baltų kalbas – lietuvių,
latvių ir prūsų. Daugiausia dėmesio
tradiciškai susilaukė kalbos istorijos,
dialektologijos ir onomastikos klausimai, o tipologiniai tyrimai, nors ir minimi kongreso pavadinime, liko nuošaly.
Įdomu, kad ir jaunąją (R. Matasović), ir pripažintąją žymių indoeuropeistų kartą (H. Eichner, G. Klingenschmitt) vis dar tebejaudina baltų ir slavų
kalbų bendrystės – prokalbės – klausimas. Atsakymas kol kas daug labiau
teigiamas nei neigiamas, nes bendrų
garsų kitimų ir morfologinių naujovių esama nemažai. Tebeaktualios ir

ankstesnių baltų gyvenviečių problemos – vis dar neišsenka baltų žodžių,
patekusių į slavų kalbas, šaltiniai, vis

X tarptautinio baltistų kongreso plakatas

tebeieškoma tolesnės rytinės baltiškų vandenvardžių ribos (A. Anikin, S.
Laučiūtė, J. Otkupščikov). Nenurimsta ir Brunonianos Alstra ir Nethimeras su Zebedenu – V. Mažiulio manymu, šie vardai turėtų būti jotvingiški,
todėl ir šv. Brunonas žuvęs jotvingių
kraštuose. Dar mįslingesnis aktyvaus
baltų kalbų tyrėjo P. U. Dini – kongreso metu jam suteiktas Vilniaus
universiteto garbės daktaro vardas –
pristatytas sakinėlis Ieru Ieru Maſco
Lon. XVI a. jį kartodavę Rygos apylinkėse dirbę žmonės ir to meto mokslininkams čia girdėjosi Jeruzalė bei
Damaskas, iš kur baltų gentys ir galėjusios atvykti. Dini iškėlė mintį, kad
tie žodžiai yra lietuviški ir jais talkininkai prašydavę šeimininko mesti
(duoti) alaus. Taigi kol kas ir mums
belieka tik paprašyti gero artimiausio
baltistų kongreso Rygoje! – J. P.
Du šimtai metrų tandemu
Žinia, pasitaiko, kad kunigai sudaro
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tandemą statybų ar kokiu panašiu reikalu, bet Lietuvoje dar neteko girdėti apie klebonų susivienijimą akcijai,
kuri įveiktų Gordijo mazgo šlovę įgijusią problemą. Rugsėjo 28 d. ankstyvą rytą Vilniaus Šv. Dvasios parapijos
administratoriaus kun. Viktoro Bogdevičiaus ir Dievo Gailestingumo šventovės rektoriaus kun. Vaido Vaišvilo
susitarimu garsusis, pagal šv. Faustinos regėjimus nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas buvo pervežtas
maždaug du šimtus metrų Dominikonų gatve žemyn, į pastarąją bažnyčią.
Perkėlimas, pasak kard. Audrio Juozo Bačkio dekreto, turėjęs įvykti dar
2004 m. balandžio 18 d., Dievo Gailestingumo sekmadienį, iškilmingos procesijos metu, surengtas tyliai, ordinarui viešint Romoje.
Trečias beveik neįtikėtinas dalykas – Lietuvos lenkų bendruomenė,
kurios protestai andai sutrukdė iškilmei, žinią apie perkėlimą sutiko be
didelio apmaudo, veikiau su palengvėjimo atodūsiu. Tai ypač būdinga
Šv. Dvasios parapijiečiams, kuriems
kardinolą ir lietuvius keiksnojanti
grupelė, pusantrų metų nuolat saugojusi paveikslą, vis labiau trukdė
įprastai maldai, Krikšto ir Santuokos
apeigoms. Vilniaus klebonai pastebė-

Dievo Gailestingumo bažnyčia. 2005 m.
rugsėjo 28 d. Valdo Kopūsto nuotr. ELTA

jo, kad dalis tikinčiųjų net buvo ėmę
lankyti pamaldas kitose bažnyčiose.
Žinomo tautinės isterijos kurstytojo Radomo vyskupijos kun. Dariuszo
Stańczyko organizuotas budėjimas
turėjo galutinai apkartinti Šv. Dvasios administratoriaus gyvenimą, kad
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jis ryžosi vienu mostu pakeisti situaciją, trukdančią tvarkytis bažnyčioje
savo nuožiūra. Praėjęs po perkėlimo
laikas liudija – Vilniaus arkivyskupo
intencija universalizuoti su garbingu
atvaizdu siejamą kultą yra įgyvendinama. Piligrimai iš Lenkijos prie paveikslo plūsta kaip ir anksčiau, o lietuviams jis vis labiau tampa savas.
Pastarąjį dešimtmetį Vidurio Europoje būta viešų, pompastiškų tautų susitaikymo aktų. Gailestingojo Jėzaus atvaizdo gerbėjams skaudu, kad
paveikslas, prieš devyniolika metų
slapčia atgabentas į Šv. Dvasios bažnyčią, tokiu pat būdu ją paliko. Tačiau
panašu, kad susitaikymo procesija,
taip ir nesujungusi bemaž greta stovinčių šventovių, pagaliau nukeliavo
daug ilgesnį kelią lenkų ir lietuvių katalikų širdyse. – P. S.

konų vienuolynų bibliotekų rinkiniai,
bernardinų švietėjiška veikla, pranciškonų istoriniai šaltiniai Rusijos archyvuose, Gardino pranciškonų vie-

Pranciškonų mokslingi pašnekesiai
Šių metų spalio 1 d. pranciškonų konventualų vienuolyno ir pranciškonų
kultūros centro iniciatyva buvo surengta jau antroji mokslinė konferencija. Pernai metų rudenį konferencijos
pranešimai buvo skirti ankstyviesiems pranciškonų pėdsakams Lietuvoje (XIV–XVII a.). Šių metų pabaigoje tekstai turėtų pasirodyti atskiru
straipsnių rinkiniu. Pranciškonų veikla Lietuvoje iš atskirų vienuolynų ﬁksuojama kaip viena anksčiausių, o daroma įtaka – didžiausia. Pavyzdžiui,
su valdovų dvarais atskiri vienuoliai
buvo susiję jau nuo XIII a., XIV a.
patyrė kelis susidorojimus ir nukankinimus, pirmieji du vyskupai Vilniuje buvo taip pat pranciškonai, o iki
XVII a. pradžios funduotas vienuolynų tinklas vienas gausiausių. Neatsitiktinai būtent su pranciškonais siejamas seniausias žinomas vienuolynų ir
bažnyčių vizitacinis aktas, sudarytas
dar XVI a. pabaigoje. Liudijimų turime, tačiau platesnių tyrinėjimų ir aptarimų kol kas Lietuvos istoriograﬁjoje labai skurdu.
Šiais metais vykusioje antroje konferencijoje buvo nagrinėjami vėlesnio
laikotarpio – XVII–XIX a. įvykiai. Pranešimuose buvo aptarinėjami pranciš-

Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į
dangų bažnyčios portalo fragmentas. 2005.
Tomo Vyšniausko fotograﬁja

nuolyno istorija, brolijų ir cechų veikla
Vilniaus vienuolyno bažnyčioje. Naivu tikėtis, kad per vienos dienos konferencijos pranešimus būtų išsemtos
mokslinių diskusijų galimybės ir sudėti taškai daugeliu klausimų. Stokojant Lietuvoje tradicinių Bažnyčios ir
apskritai kultūros istorijai skirtų renginių, galima tikėtis, kad šios konferencijos gali tapti nuolatinės. Bažnyčios istorija kadais buvo nepopuliari
dėl objektyvių politinių ideologinių
priežasčių, o šiandien nesulaukia populiarumo dėl subjektyvių. Galbūt
šiuo atveju konkretus pranciškonų
kvietimas susidomėti pranciškonų istoriniu paveldu bus tinkamai išgirstas. – M. P.
Kultūros intertekstai
Vilniaus pedagoginiame universitete vykusi tarptautinė mokslinė konferencija „Kultūros intertekstai“ (2005
10 14–15) – Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos gyvybingumo įrodymas, ankstesnių konferencijų tąsa.
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Asociacija, siekianti įsisavinti ir tobulinti komparatyvistikos metodologinę
instrumentuotę, neįsivaizduojama be
kelių VPU dėstytojų (pirmiausia Nijolės Kašelionienės) entuziazmo. Dalyvių sąrašo sudarymas tapo nelengvu
rebusu – etiketę su užrašu tarptautinė
biurokratai prisega tik tokiems mokslininkų sambūriams, kuriuose dalyvauja bent pusė pranešėjų iš užsienio.
Tad rengėjams teko labiau rūpintis ne
būsimų pranešimų kokybe, o būdais,
kaip sukviesti gausų svečių būrį, plėsti geograﬁjos žinias iki Indijos, Australijos ar Komi respublikos. Indai neatvyko pabūgę darganoto europietiško
rudens, tačiau daugelis kitų pasirodė
esą ištvermingesni – kai kurie (pvz.,
lietuvių literatūra besidominti Christina Parnell iš Erfurto) atvažiavo nebe
pirmąkart. Pasižvalgius po konferenciją ir pavarčius jos programą vos sutalpinusį lankstinuką, liko tik stebėtis
plačia šiandienos humanitarų kompetencija. Lietuvos atstovai dažnai yra
smalsesni nei kviestiniai svečiai, mažiau smulkmeniški ar saistomi metodologiškai. Kita vertus, gal tam įtakos
turi tai, kad tarp lietuvių pranešėjų
daug doktorantų ir neseniai „iškeptų“
daktarų, kuriems dar reikia įrodinėti
savo kvaliﬁkaciją.
Pokolonijinės sąmonės ypatybes
knygų kultūrą išstūmusios „medializacijos“ akivaizdoje apžvelgė Gertas
Mattenklottas, naujų kelių lietuvių
prozos tyrinėjimams ieškojo Violeta
Kelertienė, kaip visada superlatyvais
gražbyliavo Antanas Andrijauskas,
dėl lituanistikos intertekstų smulkėjimo ir silpnėjimo guodėsi Vytautas Martinkus. Vėliau išsiskirstyta

po sekcijas, kuriomis siekta aprėpti
plačią kultūrinę panoramą, iš principo pasiliekant užrašyto žodžio valdomoje (logocentrinėje) teritorijoje. Net
ir kalbėjusieji apie kino tekstus (pvz.,
postmodernistinių nuorodų mišrainę
Pedro Almodóvaro ﬁlmuose ar pirmąją nespalvotą ir nebylią „Frankenšteino“ interpretaciją) negalėjo atsispirti
juos esą pagrindžiantiems literatūriniams siužetams. Daugybėje sekcijų
išskleistas (ar išbarstytas) temų diapazonas turėjo sudaryti žanrų ir požiūrių polifonijos įspūdį ar įkvėpti
ginčus. Stengtasi paaštrinti kilusias
problemas ﬁnalinėje diskusijoje, tačiau pritrūkdavo išsamesnių „šviežių“
diskusijų iškart po kurio nors perskaityto pranešimo. Įsitikinta, kad tekstai
kalbasi ar užsisklendžia savyje, buriasi į draugijas ar nesutaria, kiekvienas
jų nori ką nors pranešti, tik retas kuris klausosi vienas kito. – M. Ž.
Maecenatum caritas
Neseniai Seime užregistruotas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektas, kuriuo siūloma neapmokestinti
ne tik iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, bet ir iš ūkio subjektų, taigi mecenatų gaunamų studentų stipendijų.
Iš pirmo žvilgsnio pasiūlymui nieko
neprikiši. Labai tikėtina, kad projektas, jeigu bus priimtas, net išpildys aiškinamajame rašte jam keliamą reikalavimą: „paskatinti ir sudaryti sąlygas
ūkio subjektams aktyviau dalyvauti
rengiant specialistus ir gerinant studentų ir moksleivių mokymosi materialines sąlygas, mokymo kokybę bei
specializaciją“.
Tiesa, projekto autoriai patys pripa-

žįsta, kad iš ūkio subjektų gaunančių
stipendijas studentų labai jau negausu. Statistikos departamento duomenimis, kolegijose 2004 m. tokių apskritai nebuvo, universitetuose – vos
0,4%. Tuo tarpu iš valstybės ir savivaldybių stipendijas gavo maždaug pusė
visų studijuojančiųjų. Taigi, statistiškai žiūrint, problema neaktuali. O kai
taip yra, tiesiog savaime ima pirštis
mintis, kad vyksta kažin kas slapta.
Ypač tokį konspiracinį požiūrį skatina aplinkybė, kad projekto pateikimo
laikas keistai sutampa su spalio viduryje prasidėjusia rūpesčio dėl aukštojo
mokslo ir studentų protesto banga.
Vis dėlto statistinis požiūris į žmogų yra iš principo smerktinas. Kad ir
dėl kokių priežasčių Seimo nariai nusprendė jo nesilaikyti, to pasekmės
bus geros ir teisingos. Kodėl turėtų
0,4% universitetų studentų mokėti
mokesčius nuo savo stipendijų, jeigu
maždaug pusė jų bendramokslių nemoka? Be to, gal mokesčių panaikinimas paskatins mecenatystės plitimą.
Šiandien skirdami stipendijas verslininkai neišvengiamai turi „užmesti“
šiek tiek litų pelno mokesčiui, kad
paskui nebūtų gėda prieš studentus.
Pataisų įsigaliojimo atveju to daryti
nereikės, ir iš sutaupytų pinigų bus
galima įsteigti daugiau stipendijų.
Pagaliau valstybei studentų mokesčiai – menka netektis, o studentams
jų panaikinimas – didelis džiaugsmas. Už tai jie, tikėtina, tinkamai atsidėkos. Juk pagarba valdžiai ir rėmėjams amžina kaip Gaudeamus: Vivat
et republica / Et qui illam regit. / Vivat nostra civitas, / Maecenatum caritas / Quae nos hic protegit. – B. G.

ATITAISYMAS
Š. m. „Naujojo Židinio-Aidų“ Nr. 7–8 spausdintame Algirdo Patacko straipsnyje „Nepražuvo nė vienas
kraujo lašas“ įsivėlė keletas klaidų. Turi būti: p. 313, 1 skiltyje, 17 eilutėje nuo apačios skaityti „žaliukais“,
p. 314, 2 skiltyje, 4 eilutėje nuo viršaus – „demoniškiausioji“, 14 eilutėje nuo apačios – „negalima verkt bolševikui“. Atsiprašome autoriaus ir skaitytojų.
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APŽVALGA
Šv. Pijaus X brolija:
vakardiena, dabartis, ateitis?
GIEDRIUS KŠIVICKAS

Daugeliui NŽ-A skaitytojų, ko gero,
nereikia išsamiai pristatyti šventojo Pijaus X bendrijos (Fraternitas sacerdoti sancti Pii X – FSSPX). Tačiau,
nuo pirmųjų publikacijų1 praėjus keletui metų, pastebimos naujos bendrijos veiklos kryptys visame pasaulyje ir Lietuvoje. Visų pirma tai veikla,
nukreipta į konservatyvių pažiūrų intelektualius katalikus, veikla, kurios
metu naudojamasi dėl visuotinės sekuliarizacijos atsirandančiomis religinio išsilavinimo spragomis, stengiantis jas užpildyti savais metodais.
FSSPX, savo rėmėjų skaičiumi – teigiama, apie 1 mln. tikinčiųjų2 – nusileidžianti įvairioms New Age sektoms
ar įvairioms protestantiškoms denominacijoms, unikali tuo, kad apie save
sugeba sukelti daug triukšmo ir dar
daugiau neaiškumo – tai lyg ir schizmoje esanti bendruomenė, tarytum išlaikanti vienybę su Roma, esanti tarsi didesnė Tradicijos sekėja nei pats
Šventasis Tėvas.
Apie šią nedidelę bendriją lietuviškai daugiau žinių gauti yra gana sudėtinga, tačiau nemaža informacijos
yra oﬁcialiose katalikiškose interneto svetainėse bei pačių lefebrininkų
rengiamuose interneto puslapiuose.

Idėjinis FSSPX lyderis, arkivyskupas Marcelis Lefebvre’as neabejotinai
buvo charizminė asmenybė – aktyvus misionierius, apaštalavęs Afrikoje, aktyviai dalyvavęs Vatikano II Susirinkime ir itin aktyviai priešinęsis
Bažnyčios modernizavimo procesui.
Tačiau, nors Lefebvre’o doktrinoje ir
akcentuojama kova prieš protestantizmo apraiškas Katalikų Bažnyčioje, jo pasirinkti metodai – o galbūt ir
paties vyskupo būdas, temperamentas – stebėtinai panašūs į Martyno
Liuterio: kartą pasirinkęs neteisingą poziciją Šv. Sosto autoriteto atžvilgiu, savo pasirinktu keliu jis žengė
iki galo. Pirmasis bendrijos kunigas
iš Lietuvos – Edmundas Naujokaitis,
lygindamas Liuterį ir Lefebvre’ą, pastebėjo, kad Liuteris revizavo ir daugelį tikėjimo dogmų, atmetė nemažą
dalį tikėjimo tiesų, o arkivyskupas
Lefebvre’as to nedarė.
Lefebvre’o 1970 m. įsteigta kunigų
tradicionalistų bendrija ir kunigų seminarija Econe (Šveicarija), pasivadinusi šv. Pijaus X vardu, iš pradžių
buvo vertinama gana palankiai – seminariją 1974 m. rugsėjo mėn. vizitavo Vatikano apaštališkieji vizitatoriai
kun. Micelis Descamps’as ir Willy Onclinas. Jie nepasirašė jokio oﬁcialaus
savo vizito protokolo, tačiau apie se-

1
Oniščik, M., „Arkivyskupo Lefebvre’o drama“, in: NŽ-A, 1998, Nr. 1–2, p. 52–56; Subačius, P., „Diskusijos besišaukiant“, in: NŽ-A,
1999, Nr. 3, p. 131–133.
2
Šv. Pijaus bendrija pateikia apie save tokią
statistiką (2003 m. rugsėjo duomenys): 453
kunigai, 178 seminaristai, 72 broliai, 67 ob-

latai, 115 seserų, 32 moterų vienuolijų naujokės ir kandidatės. Brolija paplitusi 59 šalyse,
31 vienoje šalyje yra nuolat reziduojantys kunigai. Po Lefebvre’o mirties nauji FSSPX vyskupai nešventinami.
Romos jurisdikcijai pavaldžią Šv. Petro bendriją šiuo metu sudaro apie 200 kunigų, apie

Vakardiena
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minariją atsiliepė kaip apie 99% gerą3.
Tačiau bendrijai buvo nuolat reiškiami
priekaištai dėl prisirišimo prie ikivatikaninės liturgijos. 1976 m. Lefebvre’as
nepakluso vietos ordinaro reikalavimui uždaryti Econo seminariją ir užsitraukė vienerių metų suspensą. Prasidėjo gana keistas laikotarpis, kurio
metu Lefebvre’as mėgino susitaikyti su Šv. Sostu, tačiau, kaip galima
spręsti iš susitikimų su Romos atstovais datų, jie nebuvo itin intensyvūs.
Skaitytojų dėmesiui norėčiau pateikti ištraukas iš sutarties, kurią
1988 m. gegužės 5 d. su Vatikanu pasirašė vyskupas Lefebvre’as:
„Mes pažadame visados būti ištikimi Katalikų Bažnyčiai ir Romos
pontiﬁkui, jos vyriausiam ganytojui,
Kristaus įpėdiniui, šventojo Petro įpėdiniui kaip jos vyskupų galvai“. „Mes
deklaruojame, kad pripažinsime Mišių aukos galiojimą […], kurią Bažnyčia atlieka pagal tipinius mišiolų ir
sakramentų ritualų leidimus, patvirtintus Popiežių Pauliaus VI ir Jono
Pauliaus II“. Apie vyskupo šventimus:
„…vyskupo konsekracija brolijai atrodo esanti naudinga […]. Šventasis Tėvas paskirs vyskupu bendrijos narį,
pasiūlytą arkivyskupo Lefebvre’o“4.
Laikas nuo sutarties pasirašymo
iki 1988 m. birželio 30 d. buvo labai
įtemptas – Lefebvre’as pageidavo,
kad vietoj vieno jis galėtų įšventinti keletą vyskupų, o Vatikanas delsė duoti vienareikšmišką atsakymą.
1988 m. birželio 30 d. Lefebvre’as įšventino 4 vyskupus ir ipso facto užsitraukė ekskomuniką. 1988 m. liepos
1 d. paskelbiamas ekskomunikos aktas, pasirašytas kardinolo Bernardino Gantino, kunigai ir tikintieji ispėti ipso facto ekskomunika, jei palaikys
120 klierikų; žr. in: http://www.fsspx.lt/index.
php?id=34&ida=34&idb=0.
3
Oniščik, M., op. cit.
4
Visą sutarties tekstą anglų kalba galima rasti: http://www.catholicculture.org/docs/doc_
view.cfm?recnum=5158.
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šią bendriją. Tuo pačiu metu 15 kunigų pasitraukė iš FSSPX ir įsteigė Romai lojalią šv. Petro bendriją, kurioje
vienijosi kunigai ir seminaristai, pageidaujantys gauti tomistinį teologinį
išsilavinimą ir, būdami Romos jurisdikcijoje, aukoti šv. Mišias pagal Pijaus V mišiolą.
Akivaizdu, kad Šv. Sosto ir arkivyskupo santykiams normalizuoti visą
laiką pritrūkdavo tam tikro įsiklausymo į priešingos pusės nuomonę ar
nuodugnaus šio klausimo nagrinėjimo. Juk apeigų pasirinkimas nelemia
šv. Mišių esmės, juolab kad Katalikų
Bažnyčioje egzistuoja apie 20 skirtingų ritų, pagal kuriuos švenčiama mišių auka.
Pirmi FSSPX kontaktai su Lietuva
prasidėjo 1991 m., kai spalio 23–30
d. čia lankėsi kunigas Markusas
Heggenbergeris. Ko gero, reikėtų
paminėti – iš dalies per klaidą ir
nesusipratimą, nes pirmasis Lietuvoje svečiavęsis šios brolijos kunigas
buvo pakviestas vyskupo Vlado Michelevičiaus bei aukojo mišias Kauno katedroje. Nuo to laiko bendrijos
veikla Lietuvoje plėtėsi, atsiliepdama į nedidelės pasauliečių grupės
pageidavimus. Kun. Naujokaitis
pabrėžė: „daugely vietų pasaulyje
būtent pasauliečių grupės kreipiasi į FSSPX, prašydamos gauti galimybę dalyvauti tradicinėse, tikrose
mišiose“. Tačiau pagal Kanonų teisę kunigas gali teikti sakramentus
su vyskupijos ordinaro leidimu, tad
lieka abejotinas šios veiklos teisėtumas. Be to, Bažnyčios istorijoje ne
pasauliečiai, o vyskupas spręsdavo,
ar pasikviesti į vyskupiją vienuoliją, kokią nors kongregaciją ar kunigą.
Niekam ne paslaptis, kad Lietuvoje liturginė reforma – altorių atgręžimas versus populum, popiežiaus Pauliaus VI mišiolo ir kitų sakramentų
bei apeigynų įvedimas gimtąja kalba – buvo lėtas procesas. Nemažoje
dalyje parapijų, ypač tose, kuriose dirbo vyresnio amžiaus kunigai, šv. Mi-

šios buvo aukojamos lotyniškai, ir, ko
gero, FSSPX tikėjosi savo pusėn nesunkiai patraukti nemažai Lietuvos
kunigų ir tikinčiųjų.

tų Sąjungos teritorijos. 2002 m. liepos
25 d. į Lietuvą atvyksta pirmasis Lietuvos prioras Ericas Jacqminas.
Toliau reguliariai lankomi Šiauliai, į šv. Mišias Filharmonijos salėje
susirenka apie 10 tikinčiųjų. Spalio
20 d. išnuomojamas Politinių kalinių
ir tremtinių sąjungai priklausantis
namas Kauno centre, V. Putvinskio

gatvėje, jame įrengiama Šv. Kazimiero koplyčia. Joje kiekvieną sekmadienį laikomos giedotinės šv. Mišios su
pamokslu, skaitoma katechetinė paskaita. 2003 m. birželio 30 d. įregistruojama viešoji įstaiga „Laetitia“, per
kurią vykdoma dalis bendrijos veiklos, pagrindinė kryptis – knygų leidyba. 2003 m. liepos 19–21 d. Lietuvoje
pirmąkart lankosi FSSPX generalinis
vyresnysis Bernardas Fellay. Jis patikrina priorato darbą, lanko jaunas
tikinčiųjų šeimas, bendrauja su Lietuvos kunigais, tikinčiaisiais ir galimais
kandidatas į kunigus6.
2003 m. spalio 5 d. laikomos iškilmingos šv. Mišios ir Marijos Rožančinės titulu pašventinama nedidelė
koplytėlė Pašilės kaime (Skuodo raj.),
kurią pastatė apylinkėje žinomas tautodailininkas Kazimieras Krapauskas. Gruodžio 19 d. kun. Naujokaitis kviečiamas į „Žinių radijo“ laidą
„Raktas“ (vedėjas Audrys Antanaitis), kurioje turi galimybę diskutuoti su pranciškonų broliu Arūnu
Peškaičiu – senu bendrijos „neprieteliu“ Lietuvoje7. Būtent dėl šių radijo laidų „Žinių radijas“ susilaukė
Lietuvos vyskupų konferencijos kritikos – laida įvyko ne viena, laidos
vedėjai netinkamai informavo auditoriją apie kalbėtoją – galima susidaryti įspūdį, kad kalbėjo visiškos
vienybės su Roma besilaikantis kunigas. Redakcijoje vykusio pokalbio
metu kun. Naujokaitis nesutiko su
teiginiu, kad bendrija yra atsiskyrusi nuo Šv. Sosto: „Formaliai arkivyskupas Lefebvre’as įvykdė aktą, už
kurį turėtų būti baudžiama kaip sulaužius Kanonų teisę, tačiau, atsižvelgiant į objektyvias priežastis, jo poelgis buvo padiktuotas būtinybės“.
2004 m. sausio 20 d. brolija nupirko
buvusios sinagogos pastatą Šiauliuose, Vilniaus gatvėje. Sausio 23–26 d.
Lietuvoje viešiėjo vyskupas Richardas Williamsonas. Jis aplankė Kryžių
kalną ir Aušros Vartus, laikė šv. Mišias Šiauliuose (15 tikinčiųjų) ir Kau-

5
http://www.lcn.lt/bzinios/bz9811/811str.
html.

6
http://www.fsspx.lt/index.php?str=37&id=39&ida=34&idb=.

7
http://www.fsspx.lt/index.php?str=37&id=39&ida=34&idb=.
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Dabartis
Dabar Lietuvoje veikiančios šv. Pijaus X kunigų brolijos teisinė ir administracinė veikla vykdoma Damiano
de Veusterio fondo vardu, bet teisiškai
Šv. Pijaus X kunigų brolija Lietuvoje
neįregistruota5. 2002 m. birželio pradžioje bendrijos generalinis vyresnysis
įsteigia prioratą Lietuvai – prasideda
naujas FSSPX veiklos etapas Lietuvoje. Birželio 29 d. Zaitzkofene vyskupas
Alfonsas de Galarreta Edmundą Naujokaitį įšventina kunigu – tai pirmasis FSSPX kunigas iš buvusios Sovie-

Žurnalo „Pulkim ant kelių“ (2005, Nr. 3) viršelis
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ne (30 tikinčiųjų), Kaune ir Vilniuje
skaitė viešas paskaitas tema „Katalikybė ir Vakarų kultūra – būti ar nebūti XXI amžiuje?“ (susirinko 40 ir 13
žmonių), suteikė Sutvirtinimo sakramentą keturiems tikintiesiems. Po
kelių dienų gautas gen. vyresniojo sutikimas įsigyti pastatą nuolatiniam
prioratui Kaune8.
Stebint bendrijos veiklą Lietuvoje,
akivaizdu, kad ji yra dviejų krypčių.
1) Orientuota į tradicionalistinį švietimą; aktyvių bendrijos narių šiuo
metu, net pačių lefebrininkų duomenimis, nėra nei 100, leidžia leidinį
„Pulkim ant kelių“, kuris aktyviai platinamas, nemokamai dalijamas kunigams ir seminaristams, išleido keturias neblogos poligraﬁnės kokybės
knygas: „Roma ir tradicija: Šv. Pijaus
X kunigų brolijos derybos su Vatikanu 2004 metais“, šv. Vincento Leriniečio „Priminimas“, arkivysk. Marcelio
Lefebvre’o „Atviras laiškas sutrikusiems katalikams“, kun. Juozo Lomano „Quo vadis, modernioji Europa“.
Kun. Naujokaitis minėjo, kad artimiausiuose jų leidyklos projektuose
yra šv. Bernardo, šv. Alfonso Liguori
raštų – nepelnytai pamirštų krikščioniškos klasikos knygų – leidimas lietuvių kalba. Kun. Naujokaitis minėjo
bendrijos patirtį Lenkijoje – iš pradžių
ten buvo bandoma leisti poleminio turinio leidinius, tačiau, pradėjus leisti intelektualią literatūrą, pastebėta,
kad jos poveikis yra daug stipresnis ir
į bendriją kreipiasi daug jaunų, intelektualių šeimų. Varšuvoje yra įsteigta mokykla.
2) Nuolat kritikuoja Vatikano II
Susirinkimo nutarimus. Tokia kritika gali būti veiksminga, jei žmogus
nėra pakankamai išsilavinęs tikėjimo
klausimais. Kun. Naujokaitis kritikavo dabartinę daugelio tikinčiųjų ir kunigų poziciją religijos atžvilgiu: kiek
yra žmonių, išpažįstančių krikščionybę, tiek yra skirtingų religijų. Jis išreiškė apgailestavimą, kad anksčiau
Bažnyčia save laikė tikėjimo žinias

saugančiu nekintamu forpostu, kurio
vertybės yra paremtos teologija, o dabar Bažnyčia dalyvauja sekuliariuose
procesuose, tarsi būtų paprasta humanitarinė organizacija, kurioje nebeliko antgamtinio matmens.
Pijaus X brolija kalba ne tiek apie
liturgijos ar disciplinos, kiek apie tikėjimo krizę Bažnyčioje ir teigia, jog
Bažnyčios grįžimas į ikisusirinkiminę padėtį – kur kunigas gerai suvokia
savo kunigišką tapatybę, pasaulietis – pasauliečio, būtų naudingas visai
Bažnyčiai. FSSPX interneto puslapyje
lietuvių kalba pateikta nemaža fotograﬁjų, kurios visos neva parodo, kokia iškrypusi tapo Katalikų Bažnyčia,
tačiau jos ir jų komentarai bus paveikūs tik žmogui, kuris žengia pirmuosius žingsnius tikėjimo link.

8
http://www.fsspx.lt/index.php?str=37&id=39&ida=34&idb=.

9
http://www.sspx.org/Superior%20Generals%20Ltrs/interview_re_aug_29_05_meeting_w_pope.htm.
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Ateitis
Klusnumas yra neabejotinai svarbi
Bažnyčios Tradicijos dalis. Pateikdami
katalikų hierarchų pasisakymus, kai
kalbama apie lefebrininkus taip, tarsi
jie būtų Bažnyčios dalis, FSSPX dažniausiai nutyli, kad jie yra privataus
požiūrio atspindys. 1988 m. liepos 1 d.
ekskomunika vyskupui Lefebvre’ui
ir 1996 m. ekskomunika jo sekėjams
oﬁcialiai nėra pakeista. Kaip galima
suvokti, visuotinei Bažnyčiai nėra
sudėtinga atšaukti šią ekskomuniką –
daug sudėtingiau FSSPX vadovybei
pakeisti savo poziciją. FSSPX vadovai
išsako daug teisingų įžvalgų, tačiau
atsiremia į pagrindinį priekaištą – jie
vis dar nėra visavertė Bažnyčios dalis.
Paskaičius šv. Petro brolijos leidžiamą
leidinį The Latin Mass, akivaizdu, kad
galimas kritikuoti tuos reiškinius, kurie iš tradicionalistinės pozicijos atrodo nepakenčiami būnant ir visaverčiu
Romos Katalikų Bažnyčios nariu. Pirmąkart vartydamas tą leidinį, gana
sunkiai patikėjau, kad tai yra Bažnyčiai ištikimos kongregacijos organas.
Kun. Naujokaitis, paklaustas apie
Šv. Petro broliją, teigė, jog „Roma lei-

do veikti Šv. Petro brolijai, paversdama ją gražių apeigų, kamžų ir nėrinių
rezervatu […], kuriai svarbu tik apeigos. Maža to, parapiniai kunigai pereina Šv. Petro brolijos jurisdikcijon, o iš
ten – pas mus. Šv. Petro bendrijai priklausantys kunigai rūpinasi daugiau
savo kailiu negu Bažnyčia“.
Ateitis prasideda šiandien, ir FSSPX
turi dvi galimybes. Pirma – niekas nesikeičia ir bendrija lieka, vienų nuomone – dviprasmiškoje situacijoje, o
oﬁcialia Vatikano nuomone, ekskomunikuota bendruomenė. Kita galimybė – su Vatikanu pasirašoma panaši
sutartis kaip kadaise pasirašė arkivyskupas Lefebvre’as. Ko gero, nebūtų netgi reikalo susijungti su Šv. Petro brolija – juk visuotinėje Bažnyčioje
yra daugybė vienuolijų kongregacijų, kurios tarpusavyje beveik nesiskiria nei savo dvasingumo praktika, nei
tikslais, tačiau išlaiko nepriklausomą
jurisdikciją Vatikano atžvilgiu.
Viena iš bendrijos narių problemų
ar sąmoningų klaidų – kiekvieną dėmesio apraišką sau savo žiniasklaidos
priemonėse pateikti kaip pripažinimą. Didžiausia pastarojo meto naujiena yra ta, kad 2005 m. rugpjūčio 29 d.
Kastengandolfe šventasis tėvas Benediktas XVI susitiko su FSSPX generaliniu vyresniuoju vyskupu Bernardu Fellay9.
Akivaizdu, kad FSSPX šiam susitikimui teikia didelį dėmesį. Beveik
visuose FSSPX priklausančiuose internetiniuose puslapiuose paskelbtas vyskupo Fellay interviu leidiniui
D.I.C.I. Vyskupas Felly į klausimą
apie susitikimo su popiežiumi Benediktu XVI tikslą atsako „iškalbingai“:
„Mes norėjome sutikti Šventąjį Tėvą,
nes esame katalikai ir, kaip visi katalikai, priklausome Romai. Mes šios
audiencijos metu norėjome parodyti,
kad esame tiesiog katalikai“.
Toliau interviu metu Fellay nurodo,
jog popiežius iškėlė tris problemas, kurios susijusios su FSSPX juridiniu pripažinimu. Visų pirma, tai popiežiaus
autoriteto pripažinimas. Popiežius nurodė vienintelį kelią priklausyti Katalikų Bažnyčiai – tai pripažinti Vatika-
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no II Susirinkimo dvasią ir traktuoti ją
kaip Tradicijos dalį. Fellay pripažįsta,
kad tokia perspektyva juos gąsdina.
Trečia – tai FSSPX parengimas kaip
struktūros, kuri turėtų teisę atlikti liturgines apeigas pagal Pijaus V ritualą, tačiau niekaip nebūtų apsaugota
nuo Susirinkimo dvasios veikimo.
Bažnyčios durys atviros. Ir ši ben-

druomenė, ko gero, daug daugiau
nuveiktų Bažnyčios labui, jei jos vadovai vis dėlto prisipažintų klydę ir
pripažintų Šv. Sosto reikalavimus. Be
abejo, šis grįžimas nebūtų paprastas,
bet negalima teigti, kad grįžimo procesas yra toks sudėtingas ir jam išspręsti reikėtų sulaukti Vatikano III
Susirinkimo.


Kauno Soborui – 110
AUŠRA VAIŠVILAITĖ

Kauną ženklina trys balti pastatai:
Rotušė senamiestyje (projekto autorius čekas Matekeris), Prisikėlimo bažnyčia Žaliakalnyje (projekto
autorius latvis Reisonas) ir Šv. Mykolo Arkangelo – Kauno Įgulos baž-

nyčia, liaudies vis dar vadinama Soboru, miesto centre (projekto autorius
rusas Limarenko). Šiais metais pastaroji švenčia 110 metų jubiliejų. Kaip
bažnyčiai visai nedidelį. Neįprasto
mūsų laikams likimo, iš stačiatikių
soboro virtusi katalikų bažnyčia, ji yra
neatplėšiama Kauno naujamiesčio, suprojektuoto tuo pačiu carinės Rusijos
viešpatavimo laikotarpiu, dalis.
Kauno Soboras
visą laiką tarnavo
Dievui, menui ir
kariuomenei. Nuo
1895 m. Petropavlovskij sobor buvo
pavaldus Rusijos imperijos karinėms žinyboms. Pirmojo pasaulinio karo metais
jame vyko pamaldos
kaizerinės Vokietijos
kariams, išpažįstantiems katalikų ir
evangelikų tikėjimą,
o 1919 m. soboras
Kauno Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia. 2005.
tapo Kauno garnizoRomualdo Požerskio nuotrauka
no (įgulos) bažnyčia

490

ir išliko tokia iki 1940 m. Lietuvos
okupacijos. Sovietmečiu trumpai pabuvęs parapine bažnyčia, Soboras
buvo pertvarkytas į Vitražo ir skulptūros galeriją. Tik vėl atgavus Nepriklausomybę Šv. Mykolo Arkangelo
Kauno Įgulos bažnyčia grįžo Kauno
Arkivyskupijos žinion, o nuo 1996 m.
joje pirmumo teisė vėl buvo suteikta
Lietuvos kariuomenei. Įgulos bažnyčioje dirbo daug ryškių Lietuvos meno
ir kultūros žmonių. Jos chorui vadovavo kompozitorius Jonas Dambrauskas, bažnytinės muzikos koncertuose dalyvavo žymiausi operos solistai,
Lietuvos ir užsienio muzikantai. Įgulos bažnyčios rektorius buvo Adolfas
Sabaliauskas (Žalia Rūta), kunigavo rašytojas, kraštotyrininkas Nikodemas Švogžlys (Milžinas), ir poetas,
meno kolekcininkas Ričardas Mikutavičius. Apsidėje dailininkas Vladas
Didžiokas nutapė siužetą „Kristus –
gerasis ganytojas“. Net tais metais,
kai sovietai buvo pavertę bažnyčią
meno galerija, šiuose Dievo namuose buvo galima pamatyti Laisvės statulą, vitražus su Lietuvos kunigaikščiais ir Petro Rimšos skulptūras.
Neseniai Įgulos bažnyčios rūsiuose
pradėjo veikti pirmasis muziejus neregiams Rytų Europos šalyse – „XXI
amžiaus katakombos“.
110 metų jubiliejų Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčia mini visus
metus. Ta proga joje vyksta keletas
kūrybinių projektų. Vienas jų – „Žodis ir spalva“. Kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį geriausi Vilniaus ir
Kauno aktoriai – skaitovai pristato
poetinius ir literatūrinius projektus.
Tą patį sekmadienį žinomi dailininkai pristato savo darbus, kurie eksponuojami bažnyčioje ir būtent kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį šios
parodos keičiamos. Kitas projektas –
„Europos šalių muzika“, apimantis ir
tarptautinį festivalį „Musica sacra“.
Pagrindiniai jubiliejaus renginiai
„Po angelo sparnais“ vyko š. m. rugsėjo 29 – spalio 2 d. Daug dėmesio teko
visuomenei (vaikų, jaunimo ir šeimų
dienos), kariuomenei, sukarintoms
tarnyboms ir menui, o Dievui – Šv.
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Mišios. Šventė iš bažnyčios buvo išsiplėtusi į Nepriklausomybės aikštę.
Jaunimo dienos koncertas su krikščioniškų grupių koncertu penktadienį
kažkodėl baigėsi dar iki darbo dienos
pabaigos. Iš to, ką mačiau, – geriausius įspūdžius paliko labai maloniai
bažnyčios vidų puošiančios nuo kupolo kabančios vaikų piešinių juostos su
angelais ir šeštadienį jaukiai saulės
atokaitoje ant Įgulos bažnyčios laiptų
įsitaisę kauniečiai, lapnojantys kareivišką košę ir besiklausantys karinio

pučiamųjų orkestro atliekamo džiazo. Sekmadienio kūrybinio projekto
„Žodis ir spalva“ baigiamosios programos – Karolio Wojtyłos meditacijos
„Prieš Juvelyro parduotuvę“ neatlaikiau. Išgirdusi gerai pažįstamas Kauno aktorių intonacijas supratau, kad
kantrybės dar turėsiu mokytis ir užleidau savo gerą vietą mažiau kaprizingiems teatro meno gerbėjams.
Kauno Šv. Mykolo Arkangelo Įgulos
bažnyčios 110 metų jubiliejaus minėjimo renginiai tęsiasi.


Naujos Čiurlionio atodangos
KSAVERAS DŪDA

Kauno muziejaus atnaujintame sparne rugsėjo 22–23 d. vyko jubiliejinė
konferencija „Čiurlionio amžius“. Tuo
pat metu veikė dvi proginės parodos
bei nuskambėjo du koncertai.
Vienoje muziejaus salių iš ekspedicijos menininkui svarbių vietų keliais
(„Nuo Druskininkų iki pavaršuvės
Pustelniko“) savo fotograﬁjas pristatė
Arūnas Baltėnas („Čiurlionio keliu“).
Greta, apsupta be galo puikių liaudiškų šv. Roko ﬁgūrėlių, buvo rodomas
restauruotas šio šventojo atvaizdas,
sukurtas Čiurlionio. Rugsėjo 22 d. įvyko simfoninis koncertas, kuriam dirigavo vienas konferencijos dalyvių
George’as Kennaway, 23 d. – Čiurlionio kompozicijų fortepijonui, atliekamų Roko Zubovo (konferencijoje ne
tik skaičiusio pranešimą „M. K. Čiurlionio reﬂeksijos šiandienos Lietuvos
kompozitorių kūriniuose“, bet ir labai
gyvai vedusio antros dienos debatus)
kompaktinio disko pristatymas.
Pirmoji konferencijos diena prasidėjo ne itin vykusiai (jai moderavęs
muzikologas Darius Kučinskas, reikia
pripažinti, turėjo nelengvą užduotį),
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nes Lietuvai atstovavęs prof. Antanas
Andrijauskas, kuris, kaip ir visi, turėjęs kalbėti iki 20 min. („M. K. Čiurlionis ir poetinis siurrealizmas“), nepaisė nei laiko apribojimų, nei sąvokų
apimties, kalbėjo per ilgai ir perdėm
apibendrintai.
Vėliau buvo gerai arba net labai
gerai.
Prancūziškai skaitytame profesoriaus iš Romos Luca Quattrocchi pranešime „M. K. Čiurlionio „Pasaulio
sutvėrimas“: tarp Biblijos ir Enuma
elish“ ypač įdomus buvo lyginamasis
aspektas. Pasaulio sukūrimą Quattrocchi aptarė XIX a. žavėjimosi iš po
smėlynų vėl iškylančiomis civilizacijomis, šiuo atveju Babilono, kontekste.
Jomis žavėjosi literatai, menininkai,
o labiausiai turbūt architektai. Yra
plačiai žinoma, kad Čiurlionį intrigavo Rytai, bet Quattrocchi turbūt pirmasis tai panaudojo konkretaus Čiurlionio kūrinio interpretacijai. Tiesa,
monumentaliame, imponuojančiame
kontekste paveikslų ciklo interpretacija paaiškėjo esanti gan kukli.
Kaunietės Rasos Andriušytės-Žu-

kienės tyrimo („Šviesos naktyje. M. K.
Čiurlionio kūryba noktiurnų tapybos
kontekste“) perspektyva buvo kiek
kitokia. Šiuo atveju svarbiausias pasirodė skvarbus žvilgsnis į meno kūrinį. Cikle „Kibirkštys“ ji pastebėjo
retą Čiurlionio darbuose industrinio
peizažo fragmentą – iš garvežio besiveržiančias kibirkštis. Tai savo ruožtu autorei suteikė pagrindą svarstyti
apie Čiurlionio santykį su noktiurnine tapyba, kuri visų pirma siejama su
miesto kraštovaizdžiu, veikiau svetimu Čiurlioniui. O vis dėlto…
Muzikologai, puikiai išmanydami
medžiagą, bet be jokios arogancijos,
laužė stereotipus. Amerikietis Kevinas Holm-Hudsonas pateikė plačią
ir konkrečiomis analizėmis paremtą studiją apie fortepijoninių kūrinių,
kuriuose menininkas užšifravo savo
monogramą, konceptualiąją pusę
(„M. K. Čiurlionio monograma“). Tad
ne tik kompozicijų orkestrui programiškumas, bet ir „mažesnių formos“
kūriniai liudija, kad Čiurlionis nelaikė muzikos asemantiniu menu.
Intriguojantis buvo ir Rimanto Janeliausko pranešimas („Savaiminiai
M. K. Čiurlionio muzikos ciklai“).
Nors savo apmąstymų jis ir nepagrindė kruopščiai surinktais pavyzdžiais,
dėl autoriaus analitinių sugebėjimų
nekilo abejonių. Jis supažindino su
savo rašomu veikalu apie cikliškumo
principo reikšmę Čiurlionio kūryboje.
Novatoriškas požiūris, verčiantis peržiūrėti ankstesnius „skaitymus“, taip
pat raginantis parengti naują kūrinių leidimą, ir galbūt kitaip nei iki šiol
juos atlikti. Tad Čiurlionio kūryba išlieka atvira. Ir ne tik dėl to, kad, anot
Kučinsko, nepaisant daugelio negrįžtamai prarastų Čiurlionio muzikos
rankraščių, vis dar išlieka viltis atrasti ką nors nauja.
Rudigeris Ritteris iš Vokietijos
(„M. K. Čiurlionis ir lietuviškas tapatumas – praeitis ir dabartis“) ir
jau minėtas Kennaway, škotas iš Anglijos („Gimstanti tauta, gimstantis
kompozitorius: Čiurlionio recepcijos ir nacionalizmo apraiškos“), mėgino parodyti, kaip įvairiais laiko-
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Arūnas Baltėnas. Plungės dvaro parke. 2005. Fotograﬁja

tarpiais buvo suvokiamas Čiurlionio
lietuviškumas, kuris ir pats taip pat
kito. Pirmasis jų kalbėjo apie tai, kaip
vyko menininko „sutautinimo“ procesas, kaip nedaug nepriklausomybės laikotarpiu suformuotą vaizdinį
tegalėjo pakeisti sovietai, ir kaip pastaruoju metu vyksta priešingas –
Čiurlionio „tarptautinimo“ – procesas. Kitas pranešėjas įrodinėjo, kad ir
Čiurlionio, ir lietuvių tautinės saviidentiﬁkacijos procesas lieka iš dalies
nevienareikšmis ir reikalauja naujo,
kitokio nei nacionalistinis, apibrėžimo. Atrodo, išspausdinti abu tekstai
sukels rimtų diskusijų.
Mažiausiai du konferencijos pranešimai rėmėsi plačiais palyginimais:
prancūzų, bet skaityti angliškai,
Charleso Ridoux („Tolkienas ir Čiurlionis: tapyba ir fantastiškumas“) ir
Serge’o Fauchereau („M. K. Čiurlionis ir J. Carillo“). Remiantis pirmuoju
galima prieiti malonios išvados, kad
Tolkienas buvo talentingesnis tapytojas ir piešėjas, nei manėme, o pasaulio vizija, kurią sukūrė, neturi nieko
bendra su vėlesnėmis jo veikalų iliustracijomis, o daug labiau – su subti-
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lia Čiurlionio vaizduote. Kito prancūzo spalvingas ir laisvas pasakojimas
daugiausia sukosi apie meksikiečio
Juano Carrillo kūrybą, kurio retą talentą Čiurlionis pastebėjęs kartu studijuodamas Lipske.
Radosławo Okulicz-Kozaryno iš
Lenkijos pranešimas („M. K. Čiurlio-

nio ir T. Micińskio paslaptingi susitikimai“) neapsiribojo lietuvių menininko ir jaunalenkių poeto Tadeuszo
Micińskio analogijomis. Abu kūrėjai susipažino veikiausiai Kazimierzo
Stabrowskio dėka, abu vienas kitu žavėjosi ir ragino gilintis į senosios Lietuvos, suvokiamos kaip mistinė šalis,
tradiciją. Galina Gubanova iš Rusijos
kalbėjo apie tai, kaip Peterburgo menininkų susižavėjimas davė vaisių
ten, kur sunku būtų ieškoti nuotaikos
meno įtakų, būtent rusų futuristų tapyboje bei veikloje („„Nešantys saulę“: mitologiniai motyvai Čiurlionio ir
rusų futuristų kūryboje“). Tuo tarpu
jų darbų ikonograﬁnė analizė, atlikta
šios Malevičiaus kūrybos specialistės,
nurodo net į tai, ką būtų galima pavadinti kaip mąstymas Čiurlioniu.
Diskusijos vyko priešais baltą kvadratą juodos medžiagos fone. Ta uždanga atsivėrė tik Zubovo albumo prezentacijos metu. Klausantis kiek jau
įprastos, bet vis dar gyvos, pilnos jausmų ir melancholijos muzikos, pertraukiamos Kučinsko pokalbio su pianistu,
buvo galima žavėtis uždanga, kurią
Čiurlionis suprojektavo Vilniaus „Rūtai“. Taip atsirado nauja kompozicija,
leidžianti viltis, kad Čiurlionio mėgėjams ir tyrėjams ateityje atsivers dar
šis bei tas.


Mintys iš istorikų
suvažiavimo
VYTAUTAS ALIŠAUSKAS

Nuo Pirmojo Lietuvos istorikų suvažiavimo prabėgo nemaža laiko: jis
vyko rugsėjo 15–17 dienomis. Ačiū
Dievui, tai nėra laiko tarpas, įvykį paverčiantis istoriniu, tokiu, kurį reikia
tirti „išsamiai“ ir „objektyviai“. Ant-

ra vertus, jis pakankamas, kad užsimirštų antraeiliai dalykai ir atsitiktinės emocijos. Tad kas gi išliko galvoje
ir užrašuose po gero mėnesio?
Pirmiausia bendras vaizdas. Suvažiavimo rengėjai sutelkė nemažą
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būrį dalyvių – labai skirtingų interesų, amžiaus, statuso akademinėje
bendruomenėje. Šie dalyviai sutraukė nemenką būrį klausytojų. Irgi besiskiriančių visais minėtais atžvilgiais.
Toks dėmesys, regis, buvo šiek tiek
netikėtas patiems rengėjams. Iš tikro paaiškėjo, kad esama kažin ko, ką
galima sąlygiškai pavadinti istorikų
bendruomenės užuomazga. Pranešimų įvairovė (arba, jei kam patinka,
teminis chaotiškumas) atspindėjo šią
dalyvių įvairovę, drauge ir tyrinėjimų
spektrą. Vargu ar ką nustebino, kad
daug kalbėta apie Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštijos istoriją. Temos buvo
itin įvairios – nuo tradicinės politinės
istorijos iki šeimos ir moterų studijų.
Antra vertus, iškilo aikštėn ryškesnių
pirmojo Atgimimo studijų stoka. Vienas kitas su XIX a. tematika susietas
pranešimas buvo paslėptas po „Lietuvos istorijos tęstinumo problemų“ sekcijos antgalviu. Šią stoką paryškino
jau klasiku tapusio XIX a. tyrėjo Antano Kulakausko prisipažinimas, kad
jis lyg ir nebe istorikas, veikiau jau politologas. Prieškario Lietuvoje pradėta ir išeivijoje plėtota karo istorija šiuo
metu stipri Kaune (Vytauto Didžiojo
karo muziejus ir VDU). Gan naujas
mūsų patirčiai buvo kalbėjimas apie
„Istorinio teksto“ problemas: tekstologija, vizualinių šaltinių vartojimas,
duomenų bazės. Naujausiajai istorijos
problematikai skirta nemaža dėmesio, tačiau buvo akivaizdu, kad šie tyrimai vis dar in statu nascendi.
Patį pirmą pranešimą skaitė „žmogus iš šono“ – dr. Darius Kuolys. Jis
buvo pristatytas kaip Pilietinės visuomenės instituto direktorius, o jo pranešimas oﬁcialiai vadinosi „Istorija ir
pilietinė visuomenė“. Tema šiek tiek
gąsdino, mat prabilus apie „pilietinę visuomenę“ ir istoriją (sąmoningai pavadinimo sandus sukeičiu vietomis) paprastai pereinama prie savitos
ideologinės diktatūros: istorija lieka
jos tarnaite, be kita ko, turinčia išsipuošti taip, kad patiktų naujajai šei1
Kamuntavičius, R., „Pirmasis Lietuvos istorikų suvažiavimas“, in: www.milosz.lt/lnik/
suvaziavimas2005.htm.
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mininkei. (Tokios gaidos nuskambėjo
istoriograﬁnes mokyklas Lietuvoenerginguose avangardinėmis teorijoje. Jis išskyrė keturias istorikų grumis apginkluotuose Rasos Čepaitienės
pes: 1) tradicionalistus, istoriją mair Rūtos Šermukšnytės pranešimuotančius per XIX a. suformuotą tautos
sampratos prizmę. Lietuvos istorija
se. Abu buvo skirti „istorijos taikymo
sritims“ – paveldosaugai ir kino dojiems esanti lietuvių tautos istorija.
kumentikai.) Laimė, Kuolys kalbėjo
Tai būtų Romas Batūra ir Zigmantas
ne tiek apie pilietinę visuomenę, kiek
Kiaupa; 2) socialinės istorijos tyrėjus.
apie istorijos diskurso pobūdį. VieTai Edvardas Gudavičius, jo plėtotonas svarbiausių jo uždavinių – susijas Alfredas Bumblauskas ir jų dokgrąžinti vertybinę kalbą, orientuotą į
torantai; 3) XIX a. tyrėjai. Šią grupę
pagarbą asmens autonomijai, žmonių
sudaro „Atgimimo studijų“ autoriai, o
solidarumą ir bonum publicum. Toks
jos lyderis esąs Egidijus Aleksandrakalbėjimas istoriją padarytų aktualiai
vičius; 4) galiausiai paminimas Vytautas Merkys. Nelabai aišku, nei kuo
prasmingą mūsų visuomenei. Trys
pasižymi jo mokykla, nei kas yra jo
pranešėjo įvardytos istorikų tykansekėjai – svarbiausias mokinys prof.
čios pagundos yra rimtas kliuvinys
šiam vertybiniam atsigavimui. PirmoAleksandravičius ką tik buvo pamiji pagunda palaužia vertybinį kalbėjinėtas kaip kitos mokyklos galva. Pramą iš vidaus. Tai vadinamasis moksnešimas kaipmat sulaukė taiklios krilinis neutralumas, pretenduojantis į
tikos: klasiﬁkacija turėtų turėti kokį
nors vieningą pagrindą, o čia remiaobjektyvaus statuso pasakojimą, fakmasi tai santykiu su tautos sampratiškai reiškiantis vertybinės perspektyvos praradimą. „Didžiojo naratyvo“
ta, tai tyrimų objektu, tai asmenybe...
pagunda, ryžtas sukurti vieningą naAnot vieno apžvalgininko1, „vos pasibaigus šiam pranešimui jau buvo aišcionalinį pasakojimą pasireiškia nauju užmoju koordinuojant
Lietuvos istorijos institutui
parengti kolektyvinę Lietuvos istoriją, tarsi visų ligšiolinių tyrimų susumavimą.
Nežinia, kaip šis projektas
paveiks konkrečias mokslininkų aspiracijas, tačiau
iškyla realus pavojus, kad
tauta (ir jai atstovaujanti valdžia) gaus naują „Koraną“, kuriame jau viskas
pasakyta, todėl kitos knygos nebereikalingos. Trečia
pagunda – mokslinė imitacija, gatavų schemų naudojimas, trukdantis perteikti
ir atpažinti istorinio proceso unikalumą. Pranešimo
mintys nebuvo specialiai
diskutuojamos, tačiau jų atgarsiai nuskambėjo ne vienoje vėlesnėje diskusijoje.
Nemažiau simptomiškas
ir paskutinis konferencijos
pranešimas: Istorijos instiPirmajame Lietuvos istorikų suvažiavime.
tuto direktorius Alvydas
2005 m. rugsėjo mėn. Tomo Vyšniausko nuotrauka
Nikžentaitis kalbėjo apie
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ku, jog toks skirstymas į mokyklas pasmerktas žlugti“. Vis dėlto kaip tik
šis pranešimas buvo itin naudingas.
Jis ir negalėjo pasisekti, nes aptarimo
objekto tiesiog nėra. Tad nesėkmė atspindėjo realią padėtį: Lietuvoje šiuo
metu nesama istoriograﬁnių mokyklų. Net tai, kas panašiausia į „mokyklą“ – prof. Gudavičiaus išugdyta istorikų karta, – vargu ar atitiktų klasikinį
mokyklos apibūdinimą. Ši karta vargu ar laikosi bendrų istorijos suvokimo principų ar tyrimo strategijų, ji
jungiama tiesiog pagarbos asmenybei,
kurios dėka Lietuvos istorija imta suvokti kaip gyva ir provokuojanti mąstymą, o jos tyrimas tapo autentišku
užsiėmimu, reikalaujančiu asmeninio
santykio su tiriamu dalyku. Niekas,
net Alfredas Bumblauskas, nesiryžo identiﬁkuotis su svarbiausia (bent
jau tokia deklaruojama) Gudavičiaus
teorine prielaida – lenininio atspalvio
marksizmu.
Sakant, kad šiandien Lietuvoje
nėra istoriograﬁnių mokyklų, reikia
padaryti vieną išlygą. Komunistinio
teroro laikais Lietuvoje susiformavo
rimta mokykla, kurios prielaidos leido beveik neįmanoma: išlikti sistemoje ir išlikti garbingam. Tai pozityvistinė-faktograﬁnė mokykla, kurios
šulai – Antanas Tyla, Vytautas Merkys ir Mečislovas Jučas (kai kurių tyrinėtojų nuomone, šie istorikai sietini
su Konstantino Jablonskio metodologinėmis pozicijomis). Jie ir jų mokiniai suformavo pagrindines istorijos tyrimų metodikas, kryptis ir davė
svarbiausius rezultatus, kuriais buvo
vadovaujamasi naujuose tyrimuose.
Šios mokyklos atstovų įdirbis be didesnių sukrėtimų buvo akceptuotas
Nepriklausomybės pradžioje. Jai galima priskirti ir jaunesnės kartos istoriką Zigmantą Kiaupą. Nė vienas
senųjų šios mokyklos atstovų suvažiavime neskaitė pranešimo, o prof. Merkys dėl nepaskelbtų priežasčių į suvažiavimą apskritai atsisakė atvykti.
Taip pat pasielgė ir prof. Gudavičius.
Jo motyvas buvo pagarsintas – nenoras dalyvauti viename renginyje su
tais istorikais, kurių nuolatinė kritika
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perauganti į su mokslu nieko bendra
neturintį ideologinį profesoriaus puolimą. Neatvyko (tiesa, be jokių deklaracijų, gal tiesiog dėl to, kad tuo metu
nebuvo Vilniuje) ir prof. Jučas. Kad ir
dėl kokių konkrečių asmeninių motyvų būtų šie istorikai nedalyvavę ar
bent nesireiškę, jų absencija atrodo
simboliška. Suvažiavime iš tikro nedalyvavo vieninteliai žmonės, kuriuos
galima laikyti mokykla. Šis stygius
galėjo tapti gera dingstimi atvirai pakalbėti apie istoriograﬁnių paradigmų
kaitą ir jos iššūkius naujajai istorikų
generacijai. Deja, to neįvyko. Apskritai nebuvo rimtesnio pokalbio nei apie
naująsias istoriograﬁjos tendencijas,
nei apie istorijos mokslo ryšį su dabartiniu Lietuvos gyvenimu. Diskusijos „Istorijos mokslo situacija“ bei „Istorija ir visuomenė“ buvo blankokos
ir vėsokos. Filosofas Arvydas Šliogeris iš šalies konstatavo, kad istorijos
mokslo situacija šiandien „labai gera“.
Skaitant istorikų knygas, stebint televizijos laidas, galiausiai žinant istorijos mokslo institucijų gausą – kas gi
galėtų paprieštarauti. Vis dėlto gera
mokslo situacija implikuoja ir savirefleksiją, ir pakantumą kitai nuomo-

nei, ir aktyvią diskusiją. Iš kongreso
vyksmo nepaaiškėjo, kiek Lietuvos istorikų bendruomenėje šito esama.
Užkulisiuose svarstyta: ar galėtų
tokį kongresą surengti kiti humanitarai, pavyzdžiui, lituanistai ar ﬁlosofai.
Gal taip, gal ne. Bent jau ne šiandien.
Daug kas su nostalgija prisimena sovietų laikų lituanistų (pirmiausia literatūros mokslininkų) bendruomenę, kai daugelio istorijos studentų tyli
svajonė buvo patekti į TSKP istorijos
specializaciją, o ﬁlologijos fakulteto
merginos ir vaikinai pusbalsiu buvo
tituluojami „tautos žiedu“. Šiandien
istorikai pasirodė gyvybingesni ir bendruomeniškesni už kitus humanitarus. Gal dėl to suvažiavimas atskleidė
ir visas humanitarinės bendruomenės
bėdas: tam tikrą nenorą įsipareigoti bendrosioms vertybėms, horizontalių ryšių silpnumą, menką institucijų
bendradarbiavimą, mokyklų diskusijos nebuvimą, galiausiai – teorinės refleksijos stoką. Ir jos laimėjimus: tyrimų tematikos įvairovę, metodologinį
pliuralizmą, gebėjimą efektyviai dirbti nelengvomis sąlygomis (kalbu ne
tik apie biudžetines algas, bet ir apie
ypatingą bibliotekų skurdą)...


Europos gerovės valstybė –
patrauklus kelias į niekur
ASTA TOBULEVIČIENĖ

Spalio viduryje Vilniuje vyko Europos
laisvosios rinkos idėjas propaguojančių nevyriausybinių organizacijų susibūrimas „Europos trečiasis kelias: ar
judame į priekį?“, kurį rengė viena seniausiai veikiančių tokio tipo organizacijų Europoje – Lietuvos laisvosios
rinkos institutas. Renginyje dalyvavę
ryškiausi dešiniosios pakraipos insti-

tutų atstovai iš Europos, JAV, Čilės ir
kitų šalių diskutavo apie bankrutuojantį Europos socialinį modelį. Iš viso
renginys sutraukė apie 100 dalyvių
iš 24 šalių. Tai buvo antras tokio pobūdžio renginys Europoje, kuris nusižiūrėtas iš didžiausių pasaulio „laisvarinkiečių“ suvažiavimų, jau apie
tris dešimtmečius rengiamų JAV ir
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sutraukiančių iki 400 dalyvių kasmet. Pirmas europinis renginys startavo praėjusį rudenį Bulgarijoje, o kitais metais persikels į Vieną. Azijoje
tokie renginiai taip pat pradėti organizuoti prieš keletą metų.
Pensijų sistemos vizija – tik savanoriškas privatus kaupimas
Vilniškėje konferencijoje dalyvavo
pirmą kartą į Lietuvą LLRI kvietimu
atvykęs garsus pasaulio ekonomistas,
Čilės pensijų reformos architektas
daktaras José Piñera, kuris sukūrė ir
įgyvendino privačiu kaupimu paremtos pensijų sistemos modelį ir kurį
konsultuoti pensijų reformos klausimais kvietė daugelio šalių vadovai,
tarp jų – JAV prezidentai Billas Clintonas ir George’as Bushas. Svečias
renginyje kalbėjo apie tai, kaip visi
dirbantieji gali tapti kapitalistais.
Pagal Piñeros modelį, visos įmokos,
mokamos privalomajam valstybiniam
pensijų draudimui, turėjo būti pervestos į darbuotojo pasirinktą privatų pensijų fondą ir tapti jo nuosavybe.
Ši pensijų reforma išsiskyrė nuoseklumu: einamosiomis įmokomis ﬁnansuojama pensijų sistema (lietuviškos
„Sodros“ analogas) buvo „išmontuota“
visa ir iš karto, o tai nebuvo padaryta nė vienoje kitoje šalyje. Vėliau Čilės patirtį taikiusios šalys pasirinko
Pasaulio banko propaguojamą modelį – trijų pakopų sistemą, kai einamosiomis įmokomis ﬁnansuojama pensijų sistema yra sąmoningai išlaikoma.
Lietuva pensijų reformą pradėjo taip
pat „atsargiuoju“ būdu ir į privačius
pensijų fondus leido pervesti tik 2,5%
įmokos (iš maždaug 26% visos socialinio draudimo įmokos, skirtos pensijoms), kuri 2007 m. padidės iki 5,5%.
Ekonomistai sutaria, kad einamosiomis įmokomis ﬁnansuojamos pensijos
yra labai jautrios demograﬁniams pokyčiams, politinėms spekuliacijoms ir
mažina darbuotojų motyvaciją mokėti
įmokas, tačiau praktiškai nugali politiniai argumentai, tokie kaip valstybės
pareiga rūpintis pensininkais, todėl
„titanikais“ ir „krentančiais lėktuvais“
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analitikų vadinamos dabartinės pereinantiems dešimtmečiams. Pagrinskirstančiosios pensijų sistemos nesudinis konferencijos dalyviams kilęs
laukia Čilės apimčių reformos.
klausimas, ar tai nebus per vėlu, t. y.
Skaičių ir kitų konkretybių Piñera
ar iki to laiko neišmontuotos valstybineminėjo ir nuvylė nemažą dalį klaunės pensijų sistemos nesubyrės ir neprispaus šalių ekonomikų taip, kad
sytojų. Kad ir kaip būtų keista tokioje
auditorijoje, jis kalbėjo apie norą mapolitikams atsiras svarbesnių reikalų
tyti savo šalies žmones ne valstybinės
nei pensininkų gerovė?
sistemos vergais, o ekonomiškai saKita dėmesio verta tema svarsvarankiškais piliečiais (kapitalistais),
tant pensijų sistemų ateitį Europoapie asmeninį pasirinkimą tarp patoje – pensininkų gyvenimo sampratos
kitimas. Pensinio amžiaus žmogus, jei
gios profesoriaus kėdės JAV ir grįžimo į krizėje esančią savo šalį, apie idėjis nebus visiškai priklausomas nuo
jų reikšmę ir panašius
dalykus, kurie Lietuvoje šiandien ne mažiau
aktualūs nei pensijų
reforma.
Renginyje buvo ieškoma atsakymų į klausimą, kuo būtų galima
pakeisti bankrutuojančią socialinės apsaugos
piramidę ir kokių alternatyvų esama Europos pensininkams.
Slovakijos reformų architektas, premjero patarėjas Jánas Oravemodeliuodamas
cas,
Chose Piñera. Vilnius. 2005
ateities pensijų tenvaldiškos pensijos, valdiško sveikadencijas, pabrėžė, kad Piñeros refortos apsaugos ﬁnansavimo ir valdiško
yra
tik
pirmas
žingsnis
į
efektyvią
ma
švietimo, bus ekonomiškai aktyvus.
ir laisvai visuomenei tinkamą pensijų
Jis galės daug geriau pasirūpinti savo
sistemą, nes ji išlaiko prievartos elesveikata ir kvaliﬁkacija nei šiandiementą: tiek Čilėje, tiek šalyse, įdieniai pensininkai, todėl labai tikėtina,
gusiose antrąją, privačiu kaupimu
kad turės kažkiek ir darbo (arba turparemtą, pensijų pakopą, žmonės prito) pajamų.
valo kaupti pensijai. Žinoma, tai yra
Diskusijose buvo aptarti ir konkredidžiulis žingsnis į priekį, palyginti
tūs praktinės politikos klausimai, išsu išeinamųjų įmokų ﬁnansuojama
kylantys darant kad ir dalines pensijų
sistema, kai įmokas privalu mokėti į
sistemų privatizavimo reformas. Čevieną valstybinį fondą, lėšų neinveskijos atstovas Davidas Lipka konstatuojantį, o tik perskirstantį, o mokėtotavo, kad esminė ekonominė problejas nėra tų įmokų savininkas. Tačiau
ma, kurią reikia išspręsti mažinant
ateityje prievartos elementas turėtų
perskirstomosios pensijų sistemos
išnykti ir valstybė turėtų nebeversmastą, yra deﬁcitas, susidarantis dėl
ti savo piliečių kaupti savo pensijai
dalies įmokų pervedimo į kaupiamuovienokiais ar kitokiais nurodytais būsius fondus. Jo nuomone, ir ekonomišdais. Taigi iš pensijų sistemos turėkai, ir socialiai teisinga šį skirtumą
tų likti tik tai, ką šiandien vadiname
dengti iš privatizavimo lėšų. Būtent
trečiąja pakopa – savanoriškas privatoks buvo ir LLRI pasiūlymas svarspensijų
draudimas
ar
kaupimas.
tus
tant pensijų reformą Lietuvoje.
Tokius tikslus Oravecas numato at-
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Sveikatos apsauga:
kaip atsisakyti valstybinio
ﬁnansavimo?
Laisvosios rinkos skleidėjai taip pat
nagrinėjo Europos sveikatos apsaugos sistemų reformos klausimus ir
aiškinosi, kas turi mokėti už kiekvieno asmens „teisę“ į sveikatos apsaugą.
Viena vertus, dažnam dešiniajam ir
ekonomistui akivaizdu, kad toks dalykas kaip teisė į sveikatos apsaugą neegzistuoja (kaip ir teisė į darbą, poilsį,
internetą ir visos kitos pozityviosios
teisės), nes nėra subjekto, kuris privalėtų ir realiai galėtų šias teises užtikrinti. Lygiai taip pat akivaizdu, jog
už sveikatos paslaugas, kaip ir už bet
kurias kitas, kiekvienas mokėti turi
pats. Guoda Steponavičienė (LLRI)
savo pranešime išdėstė pagrindines
priežastis, dėl ko viešai ﬁnansuojama
sveikatos apsauga negali būti nei ekonomiškai, nei socialiai, nei mediciniškai sveika. Pagrindiniai esamos sveikatos sistemos kritikos argumentai
buvo ne kartą dėstyti autorės straipsniuose „Naujajame Židinyje-Aiduose“.
Šį kartą siekta daugiau aptarti viešojo ﬁnansavimo atsisakymo būdus.
Kaip pereiti iš sistemos, kai už vienų
sveikatos apsaugą moka kiti, todėl vieni jaučiasi turį teisę gauti paslaugas
nemokamai, o kiti – mokantys į kiaurą maišą. Konstatavus, kad ilgalaikėje perspektyvoje už rutininę sveikatos
priežiūrą žmogus turėtų mokėti pats
iš savo kišenės, o rimtesnių (draudžiamų) ligų išlaidoms turėtų privačiai draustis, diskusijai buvo suformuluoti klausimai, kaip rinkos sąlygomis
turėtų būti remiami tie pacientai, kurių nedraudžia privatus draudimas dėl
per aukštos susirgimo rizikos. Šveicarų chirurgas ir vieno nepriklausomo tyrimų instituto atstovas daktaras
Alphonsas Crespo išreiškė mintį, jog
egzistuoja ne viena tikrojo – savanoriško – solidarumo visuomenėje forma,
todėl mažinant mokesčių ir privalomojo draudimo įmokas sveikatos apsaugai, susikurtų daug palankesnė terpė
ﬁlantropinei asmenų, korporacijų, ligonių ir bendruomenių veiklai. Kadangi
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valstybė skelbiasi besirūpinanti skurdžiais ir sergančiais, žmonės skiria
savo paramą kitoms, dažnai antraeilėms sritims. Diskusijoje konstatuota,
kad galų gale sveikatos ﬁnansavimo
pasirinkimas labiausiai priklausys nuo
visuomenės supratimo apie „nemokamo gydymo“ žalą ir nuo noro prisiimti
atsakomybę už savo sveikatą.
Švietimui būtina konkurencija
Renginyje buvo analizuota pastaruoju metu vis didesne našta tampanti
Europos švietimo sistemų ﬁnansavimo
problema. Švedijos Ratio instituto prezidentas prof. Nilsas Karlsonas pristatė gerai vertinamą Švedijos bendrojo
lavinimo sistemos ﬁnansavimo reformą, kuri veikia jau daugiau kaip dešimtmetį ir pagal kurią įgyvendintas
principas „pinigai seka mokinį“. Kaip
žinoma, Lietuvoje taip pat yra įdiegtas
vadinamasis „moksleivio krepšelio“
principas, tačiau manoma, kad Švedijoje vykdyta reforma yra gerokai nuoseklesnė, nepalikta tiek spragų, kiek
Lietuvoje, kur moksleivių krepšelio ir
kitos švietimui skirtos lėšos galiausiai
vis tiek perskirstomos iš sėkmingesnių
mokyklų mažiau sėkmingoms. Svečias atkreipė dėmesį, jog ši ﬁnansavimo reforma privertė švietimo įstaigas
atsigręžti į paslaugos gavėjus – mokinius, kurie, nors ir ﬁnansuojami valstybės, tačiau įgavo daugiau galimybių
kontroliuoti jiems teikiamą paslaugą.
Atsirado naujoviškų privačių mokyklų, pasitempė ir kitos mokyklos, o neigiamų pasekmių nepastebėta. Net šios
reformos oponentams – Švedijos socialdemokratų partijai – vėl laimėjus
rinkimus reformos nebuvo atsisakyta.
O kaip viena svarbiausių priežasčių
įvardyta tai, kad partijos lyderiai patys pradėjo savo vaikus leisti į naujas
privačias mokyklas.
Italijos Bruno Leoni instituto vadovas ir žurnalistas Alberto Mingardi taip pat atkreipė dėmesį į švietimo
svarbą visuomenėje ir tai, kaip svarbu, kad švietimas būtų organizuojamas ne pagal valdžios planus, o pagal
žmonių pasirinkimą. Tik tokiu būdu

įmanoma pasiekti, jog žmonėms jau
nuo pradinės mokyklos suolo nebūtų
peršama vieninga valstybinė propaganda. Atkreiptas dėmesys, kad patys liberalai, kurie šiandien susirūpinę švietimo suvalstybinimu, deja, yra
didžia dalimi prisidėję prie šios situacijos. Būdami švietimo entuziastai, jie
palaikė ir visuotinio privalomo švietimo diegimo idėją, kuri tiesiogiai vedė
prie minties, kad švietimas – valstybės funkcija. Diskusijoje taip pat vyravo mintys, kad švietimo turi būti ne
daug, o tiek, kiek jo reikia žmonėms.
Laisvos rinkos idėjoms atstovaujančios organizacijos ne visai sutaria dėl
dalies reformų švietimo srityje: dalis organizacijų mano, kad moksleivio
(kaip ir studento) krepšelio sistemos
diegimas leistų įsileisti konkurencijos
į švietimo sistemą ir taip ją pagerintų,
kita dalis mano, jog tai yra iš principo
ydingos sistemos gelbėjimas ir privačių iniciatyvų korumpavimas.
„Trečiojo kelio“ iliuzija
Nors renginio dalyvių įspūdžiai ir
apibendrinimai buvo gana skirtingi,
tačiau laisvosios rinkos apologetų auditorijoje visiems buvo aišku, kad jokio „trečiojo kelio“ ekonomikoje nėra.
Jei kas turėjo vilčių dėl valstybės, kaip
geriausios piliečių gynėjos nuo vidaus
ir užsienio agresijos, jos išsisklaidė
pasiklausius profesoriaus Hanso Hermanno Hoppe’s pranešimo apie realias grėsmes ekonominiam saugumui.
Antrą renginio dieną vykusios praktinės diskusijos darbo grupėse aiškiai
parodė, kad JAV laisvosios rinkos institutai yra aktyvesni ir įtakingesni nei
europietiškieji, o visuomenė palankesnė tokiai jų veiklai (ten nereikia įrodinėti, kad nevyriausybinės ir lobistinės
organizacijos yra du skirtingi dalykai).
Europos „idėjų fabrikų“ veiklą sunkina ir tai, jog visuomenei labiausiai
rūpi jų šalių politika, o vis didesnė dalis sprendimų priimama ES mastu.
Pasiekti ES institucijų ausis atskirų
šalių institutams yra sunku, o gal net
neįmanoma, todėl visiems yra aktuali
bendro veikimo Europoje tema.
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Aleksandras Jakovlevas
(1923–2005)

Aleksandras Jakovlevas pasirodė Lietuvoje 1988-ųjų rugpjūčio pradžioje.
Jo ir palydovų misija buvo susipažinti, prilaikyti ir pataisyti. Su visa Sąjūdžio vadovybe jis nesusitiko, nors
mes to laukėme. Pakvietė septynis,
bet su mumis susitiko kitas tos grupės politikas (A. Cvetkovas). Jis įtikinėjo mus, tokius nepatyrusius, bet gerus, kad štai tuoj po mūsų ateis jauni
negeri, apsimetantys pagalbininkais,
paskui mus pašalins, viską apvers, ir
bus bėda.
Buvo aišku, kodėl taip kalbama –
pasėti įtarimus ir suskaldyti. Kitą
dieną kita Sąjūdžio veikėjų grupė susitiko su Jakovlevu, o vietinė valdžia
surengė didelį viešą susitikimą. Jame
tartum nuo kūrybinių organizacijų
dalyvavo ir Sąjūdis, veikiau paskiri jo
atstovai. Menininkų rūmų salė, kadaise Napoleono, Kutuzovo, buvo pilna.
Kalbėta dalykiškai apie pagrindinius reikalus. Svečias buvo atviras,
bet truputį priekaištavo, kam kultūringi žmonės lietuviai, tarp jų ir iš
Sąjūdžio, ignoruoja antrąjį kompartijos sekretorių Nikolajų Mitkiną dėl
jo rusų tautybės. Žinoma, viskas buvo
ne taip. Mitkinas atrodė kaip ribotas
stagnatorius ir mažai išmanantis svetimtautis, ir tai jį savaime išstūmė. Ką
tik jis buvo prasitaręs: „jums antras
universitetas nereikalingas“. Jis pats
pasakė „jums“, o ne „mums“, ir pats
save pastatė už Lietuvos visuomenės
ribų. Taigi jį kritikuojant buvo pabrėžiama ne tautybė, bet tiesiog netinkamumas persitvarkymo laikais. Sutarimas atsirado, kai Jakovlevas vis dėlto
bandė lietuvius pabarti dėl „nacionalizmo“: „aš atvažiuočiau, bet būtumėte prieš...“ Visi ėmė įtikinėti, kad juo
džiaugtųsi, tautybė čia niekuo dėta, o
aš nutaikiau akimirką replikai: „mes
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Aleksandras Jakovlevas. 1988. ELTA

jus palaikytume, tačiau tik išrinktą, o
ne nuleistą iš viršaus ryšulėlyje kaip
Kalėdų dovaną“.
Jakovlevo vizito reikšmė buvo ta,
kad jis ne palaikė, bet sutramdė vietinius kietakakčius, iš karto pajutusius
Sąjūdyje kažin ką negera (savo atžvilgiu). „Persitvarkymas, jie juk už persitvarkymą“, – taip buvo palaiminta
mūsų veikla, o ne represijos. Nacionalizmo baubas nepaveikė. Jakovlevas
pasisakė už tautiškumą, pabrėžė visų
atsakomybę už tautų likimą, pasiūlė,
kad „respublikos“ rūpintųsi bendra visiems sovietine armija, o kitką spręstų patys. Žodžiu, užuomina apie būsimas derybas, kurios iš tikrųjų niekada
ir neprasidėjo. Sąjūdis kai ko išmoko,
greitai ėmėsi imperijos pertvarkymo,
idant taip padėtų ir Lietuvai.
Antras pasakojimo „Jakovlevas –
Lietuva“ skyrius – tai SSRS liaudies
deputatų suvažiavimas. Sąjūdis ėjo į
rinkimus atvirai aiškindamas rinkėjams, net viešomis priesaikomis, kad

šis žingsnis nereiškia 1940 m. veiksmų pripažinimo ir SSRS viršenybės
prieš Lietuvą legitimumo, ir kad Sąjūdis Maskvoje atstovaus suvereniai
Lietuvai, gindamas jos interesus iki
pat nepriklausomybės atkūrimo.
Kartu su Latvijos ir Estijos delegacijomis (taip mes save vadinome) lietuviai pasiūlė ir suvažiavime buvo
sukurta speciali 1939 m. „MolotovoRibbentropo pakto“ komisija. Michailas Gorbačiovas, neigdamas žinomų
slaptųjų protokolų buvimą (seniai paskelbtų Vakaruose), apribojo komisijos užduotį oﬁcialia sovietų–vokiečių
draugystės sutartimi ir pasiūlė pirmininku išrinkti sau artimą Jakovlevą. Matyt, tikėjosi kontroliuoti situaciją. Taigi komisija buvo sukurta,
nepaisant medaliais apsikabinėjusių
veteranų šūkavimų: „Nedarykite to,
pabaltijiečiai išeis!“ Sąjūdis padaugino kopijas slaptųjų protokolų (kuriuose puikavosi Viačeslavo Molotovo ir Joachimo Ribbentropo parašai)
apie Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, net Rumunijos dalies
Besarabijos dalybas. 3000 egzempliorių tiražas buvo dalijamas liaudies deputatams „Maskvos“ viešbučio fojė ir
Suvažiavimų rūmuose. Procesas pajudėjo, tiesiogiai globojamas Jakovlevo;
prasidėjo komisijos posėdžiai. Ją sudarė deputatai iš Pabaltijo (buvau ir
aš), Rusijos, Moldavijos... Vieni veržėsi pirmyn, kiti stengėsi blokuoti, įrodinėjo, kad komisija sukurta tik dėl
1939 m. sutarties, o ne dėl kažin kokių
protokolų, kurių apskritai, kaip nurodęs pirmininkas Gorbačiovas, nėra ir
tikriausiai nebuvo. Jakovlevas rado
kompromisą: sutartis – taip, protokolai – migla, Rusijoje jų pėdsakų tarsi
nėra, bet slaptųjų protokolų problema
egzistuoja, tad apie tai reikia kalbėti.

497

IN MEMORIAM

Įsiminė bandymai išmušti mus iš
vėžių. Valentinas Falinas gynė kažin
kokį ﬁlosoﬁnį požiūrį, neva tarptautinė teisė tuo metu neegzistavo, tad
SSRS jos nepažeidė. Jau vėliau eiliniame posėdyje Jakovlevas pristatė
visai naują išvadų projektą, atitinkantį oﬁcialią mitologiją, kaip išmintingai
Josifas Stalinas (arba „sovietinė vadovybė“) nustūmė karo pradžią, kad galėtų geriau pasirengti ir kartu ištiesti
kaimyninėms tautoms broliškos pagalbos ranką. Buržuazinė santvarka
ten žlugo dėl pribrendusios revoliucinės situacijos, o sovietų–vokiečių sutartis ir sovietų karinių bazių atsiradimas Baltijos šalyse suvaidino atseit
nereikšmingą vaidmenį... Tuo projektu ir bandymu prastumti jį komisijoje
reiškėsi sustingęs, atsilikęs politinis
mąstymas – tačiau kieno? Jakovlevas
vengė atsakyti, iš kur tas niekieno
nepasirašytas projektas, kas jo autorius. Pabaltijiečiai nenurimo, ir tada
jis iš tikro susinervino: „Manykit, kad
aš. Tai vidiniai dokumentai, ne „Amerikos balsui“...“ Pokalbis buvo atviras.
„Netikim, – prieštaravo Edgaras Savisaaras, – ne jūsų stilius.“ O aš pasiūliau priimti Jakovlevo informaciją
ir toliau per debatus vadinau jį „Jakovlevo projektu“. Tada jis neatlaikė,
paneigė.
Gruodžio mėnesį Antrajam deputatų
suvažiavimui buvo pristatytas Jakovlevo pranešimas ir nutarimo projektas – pakankamai protingas, artimas
pirmajam ir gavęs komisijos pritarimą. Jame pripažįstama, kad egzistavo
slaptieji protokolai, nes pagal jų turinį
netrukus klostėsi liūdni įvykiai, pažeidžiantys tarptautinius SSRS įsipareigojimus, „lenininės politikos“ principus
ir t. t. Kaltę vertė Stalinui ir Moloto-
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vui, bet šalies atsakomybė buvo akivaizdi; pasiūlyta protokolus pasmerkti, paskelbti niekiniais nuo pasirašymo
momento. Suvažiavimas balsavo, atmetė, o mes atvirai juokėmės. Jakovlevas atsisakė toliau tęsti šį darbą.
Ir tąsyk bendro sutrikimo atmosferoje tarp deputatų eilių pasirodė stebuklingas senučiukas ir paprašė žodžio. Nors jis nebuvo deputatas, jam
stebuklingai suteikė žodį. Jis viešai
paliudijo buvęs Kremliaus archyvaras ir matęs dokumentų sąrašą iš asmeninio Molotovo archyvo, o ten buvę
įtraukti ir nelemti slaptieji protokolai.
Tad šiandien jie turėtų būti...
Audringos didžiavalstybininkų nuotaikos iškart nuslopo. Jakovlevas sutiko dar kartą apgalvoti ir rytoj pakartotinai pateikti nutarimo projektą
dėl sovietų–vokiečių 1939 m. sutarties. Kitą dieną, t. y. 1989 m. gruodžio
24 d., suvažiavimas priėmė nutarimą
be problemų, ir mes išskridome namo
švęsti Kalėdų su gera žinia. Iš dalies
ir iš Jakovlevo.
Po pustrečio mėnesio, 1990 m. kovo
11 d., Lietuva paskelbė atkurianti
valstybės nepriklausomybę ir pasiūlė
Sovietų Sąjungai santykių normalizavimo derybas. Atsakas buvo šiurkštūs
ultimatumai, po to – blokada. Jokių
derybų nebus! Vis dėlto aš gaudavau
kaip „LSSR“ vadovas Gorbačiovo kvietimus atvykti į posėdžius ir atsakydavau, kad tokio daikto nebėra, adresas
klaidingas. Taigi lyg užburtas ratas,
tačiau turėjome ištverti, kol sovietai
žengs protingesnį žingsnį. Tai įvyko
birželio pradžioje.
Man paskambino Arnoldas Riuitelis
ir informavo apie pokytį Maskvoje. Jei
mes visi trys, įskaitant Landsbergį,
pasirodysime posėdyje pas Gorbačio-

vą, tai po posėdžio gali įvykti atskiras
susitikimas su juo ir Baltijos problemos aptarimas. Taip mes pasiekiame
derybų pradžią (ko Kremlius atkakliai atsisakydavo), bet nuolaidų kaina – dalyvaudami bendrame sovietinių „respublikų“ vadovų posėdyje pas
SSRS prezidentą.
Aš nutariau nuvažiuoti; Maskvoje mes su Riuiteliu ir Gorbunovu dar
kartą aptarėme bendrą Baltijos taktiką ir nuvykome į Kremlių. Tai buvo
1990 m. birželio 12 d. Viduj, jau prie
pat posėdžio salės, sutikome Jakovlevą, taip nuoširdžiai džiugiai besišypsantį, kad net po trylikos metų aš susimąstau apie tos šypsenos turinį.
Knygoje, kurioje aprašiau įvykius,
toji svarbi šypsena beveik neaprašyta.
Jakovlevo šypsena mums susitikus, o
joje buvo galima pajusti tiek daug – ir
apie situaciją, ir apie patį žmogų. Pirmas įspūdis – taip tėvai sutinka sūnus
palaidūnus. Džiugiai ir atlaidžiai. Vėliau kilo minčių – taip turėjo reikštis
vilties džiaugsmas, kad vis dėlto Dievui padedant pavyks išvengti kraujo
praliejimo. Kruvini kariaunos veiksmai Tbilisyje ir Baku dar buvo gyvi
atmintyje, ir Aleksandras Nikolajevičius, be abejo, išmanė Kremliaus vanagų žiaurybes.
Atomazga artėjo, tautų kalėjimas,
nors ir dar kartą apšlakstytas laisvės siekiančių kalinių krauju, turėjo
sugriūti. Tačiau buvimas tokių žmonių kaip Jakovlevas padėjo, kad tai
įvyktų be didelio kraujo praliejimo.
Kas po to ėjo „mirkyti“ kaukaziečių
vardan besivaidijančios didvalstybės,
tai jau nauja senosios Rusijos istorijos dalis.
Vytautas Landsbergis
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Vacys Milius
(1926–2005)
Netekome gero draugo, be galo ištikimo savo pasirinktai etnografo-etnologo specialybei, atkaklaus ir užsispyrusio nuo Skuodo žemaičio, savo
krašto patrioto Vacio Miliaus. Velionis penkiasdešimt metų buvo nuolatinis etnograﬁnių ekspedicijų dalyvis, išvaikščiojęs su kuprine ir užrašų
knygute po Lietuvos kaimus. Jis lankėsi pas Baltarusijos ir Lenkijos lietuvius, ieškojo viso to, kas priminė lietuvininkus Mažojoje Lietuvoje. Jis siekė
pažinti kuo daugiau, viską ﬁksavo ir
pateikė savo studijose, o kas jose netilpo – perdavė muziejams. Pamenu,
vienu metu buvau jam užsiminęs, kad
mano tėviškėje yra tai, kas galėtų sudominti etnografą. Vienos ekspedicijos metu jis nuvyko į mano gimtuosius Vabalius, surado mano motinos
audimo stakles – „varstotą“, sukaltą
be vieno vinies, dar jos senelio darbo,
ir tėvo „trikulį“ arba „rulį“ sėmenims
kulti, nugabeno į Baisiogalą, o iš ten
traukiniu ir mašina į Rumšiškes.
Tokių atvejų jo gyvenime būta daug.
Vacys buvo be galo darbštus, parei-

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI 2005 / 10

Nuotrauka iš šeimos archyvo

gingas ir niekada nesiteisino nuovargiu, nesakė „palauk“ ar „atidėkim“.
Tokius jis vadino slunkiais. Jis nesustodavo ilgiau su sutiktu pašnekovu.
Sakydavo – nepamatai Vacio, o jis jau
dingo neatsisveikinęs.
Kaip specialistas jis buvo įgijęs gerą
teorinį pamatą. Po Vilniaus universiteto studijavo Maskvoje, Mokslų Aka-

demijoje. Man teko didžiąją jo studijų
dalį gyventi kartu, viename kambaryje ir dalytis patirtais įspūdžiais. Jis
tada rašė disertaciją iš vasaromis surinktos medžiagos Lietuvoje apie lietuvio valstiečio maistą, jo ruošimą,
papročius. Bet tai buvo tik ilgo darbo pradžia. Vėliau jis orientavosi į lietuvių dvasinės kultūros reiškinius,
papročius. Vacys daug pasidarbavo
kraštotyros, istoriograﬁjos ir bibliograﬁjos srityse, domėjosi mokslo draugijomis, XIX a. vienalaikių užrašais. Jis,
įgijęs didelį patyrimą, redagavo kitų
darbus, rašė anketas ekspedicijų dalyviams. Jis buvo dėmesingas savo kolegoms, pateikė daugelio jų biograﬁjas
ir darbų bibliograﬁjas.
Vacys buvo principingas, geras ir
doras katalikas, Katalikų akademijos
narys. Jis turėjo gilius įsitikinimus,
nestojo nei į komjaunimą, nei į komunistų partiją. O tie, kas gyveno tais
laikais, žino, kad tai reiškė būti antraeiliu žmogumi ir atsisakyti karjeros.
Mečislovas Jučas
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Euro-islamas
EGIDIJUS VAREIKIS

Paklausus mūsų tautiečių ar kitų tipingų europiečių, kodėl jiems sunku, o kartais nemalonu bendrauti su
musulmonais, galima išgirsti daug
įvairių ir keistų atsakymų. Tačiau
niekaip statistiškai neįrodysi, kad
blogai dėl to, kad jie vaikšto į kitokias šventyklas ar skaito kitokį raštą. O jeigu musulmonas pasirodytų
apsirengęs nepriekaištingai išlygintu kostiumu, išmanytų klasikinį protokolą, viešai gerbtų moteris?.. Toks,
pavyzdžiui, kaip Mustafa Kemalis
Atatiurkas, visada su nepriekaištinga „varlyte“?
Turkijos pakvietimas pradėti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje
neabejotinai tapo geopolitiniu metų
įvykiu, galinčiu netolimoje ateityje
pakeisti ne tik Europos, bet ir islamo
veidą. Europiečiai jau daug prišnekėjo apie tai, kaip musulmonai gali pakenkti mielai gerai Europai, bet mažai
nagrinėta kita galimybė – mes galime
sueuropietinti turkus, o gal ir kitus
musulmonus, jei jie to panorės. Propaguodamas tokią galimybę, susidūriau
ir su nustebimu (negali būti, kad taip
gali būti...), kaltinimais rasizmu, naivumu ir politine trumparegyste. Šių dienų europiečiai labai ksenofobiški, nors
daugiau prisirišę prie nacionalinio,
nei, sakykime, krikščioniškai-europietiško identiteto. Islamas jiems regisi
kaip grėsmė vokiškumui ar lietuviškumui, bet ne grėsmė krikščionybei, kaip
Europos identiteto pagrindui.
Šių pastabų tikslas nėra dar kartą
aptarti Turkijos galimybes, o pagalvoti,
ar įmanoma tai, kas ir tampa realybe,
bet ką taip sunkiai įsivaizduojame –
musulmonai, visateisiai ir gerbiami
europiečiai, išpažįstantys Europos vertybes. Panašu, kad didysis Turkijos
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eksperimentas skirtas būtent tam.
Tai ne vien politinis, bet ir emocinis
eksperimentas. Turkai, neslėpkime,
nori būti Europoje, bet, darydamiesi
europiečiais, nori išlikti ir turkais. Osmanai prieš keletą šimtmečių bandė
kitaip – vietinius europiečius vertė
darytis labiau turkais. Objektyviai
kalbant, padarė labai nedaug. Euromusulmonai ir šiandien skamba kaip
kažin kas nenatūralaus. Jų yra: albanai, Bosnijos musulmonai, tam tikra
prasme – Bulgarijos turkai, o savaip
ir, tarkime, Lietuvos totoriai.
Europos musulmonai iki šiol negalėjo pasigirti šlovingu istorinių pasiekimų sąvadu. Albanija buvo (ir didele
dalimi tebėra) viena problemiškiausių kontinento valstybių. Totalitarizmo dešimtmečiai islamą padarė kažin
kuo, esančiu šalia realaus gyvenimo,
ir vadinamoji „islamiška prigimtis“
netrukdo valdžios deklaruojamam norui kada nors integruotis į vakarietiškas struktūras. Tiesa, albanų prestižas Europoje neaukštas, nors, kita
vertus, neaukštas ne dėl musulmonų
tikėjimo. Formaliai albanai niekados
nebuvo kur nors nepriimti ar pašalinti dėl islamo.
Bosnijos musulmonų noras turėti
ne tik savo tikėjimą, bet ir tikėjimo
pagrindu apibrėžiamą tautinį identitetą, galiausiai – teritoriją,
tapo viena iš buvusios Jugoslavijos pilietinio konﬂikto priežasčių. Musulmonai
bandė kurti islamišką valstybę teritorijoje, kurią istoriškai sava laikė ir kroatai,
ir serbai, įrodinėjantys, kad
yra tik Bosnijos musulmonai, o ne kokia nors unikali
bosnių tauta. Buvo laikai,

kai Sarajeve vyko olimpinės žaidynės,
ir joms netrukdė jokie religiniai skirtumai, atėjo laikas, kai religiniai skirtumai tiesiog neleido išsitekti vienoje
teritorijoje. Tačiau negalima įrodyti,
kad karai buvusioje Jugoslavijoje kilo
tik dėl civilizacijų (religijų?) susidūrimo. Priežasčių kur kas daugiau.
Beveik kiekvienoje didesnėje Europos šalyje yra musulmonų bendruomenės, kurių nariai dažniausia yra
respektabilių karalysčių ar respublikų piliečiai. Teoriškai, sakykime, nieko stebuklinga, bet ir nieko neįmanoma. Piliečiai, ypač gyvenantys toliau
nuo šių bendruomenių, tikrai nemano, kad „natūralizuoti“ Europos musulmonai kelia grėsmę saugumui.
Turkija kur kas didesnė ir kokybiškai reikšmingesnė už Bosniją, Albaniją ar islamiškąsias mažumas. Gali
atsitikti taip, kad ji gaus ir visateisės ES narės statusą, kaip tik švęsdama šimtmetinį moderniosios Turkijos
jubiliejų. Beveik šimtą metų trunka
procesas, kuriantis europietišką veidą genčiai, kažkada nuteriojusiai Bizantiją ir Vakarų Europos krikščionių teritoriją. Procesas, ketinantis
suderinti demokratiją, modernumą,
toleranciją ir islamą, tęsiasi, ir teigiama jo baigtis negarantuota.
Amerikiečių politikos publicistas
Thomas Friedmanas
dienraštyje International Herald Tribune pastebėjo, kad ir turkai,
ir europiečiai šiandien
renkasi geopolitinę pasaulio ateitį. Klausimas
paprastas – ar jie nori
civilizacijų susidūrimo,
ar civilizacijų dialogo;
ar ketina statyti apsau-
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ginę sieną, kasti griovius, ar atvirkščiai – tiesti tiltus per visokius bosforus ir palestinas.
Iš esmės abi pusės turi pasirinkti,
kas svarbiau – politiniai motyvai būti
kartu Europos kontekste ar įrodinėjimai, kad vieni kitiems jokiu būdu
netinka.
Turkai gali laikyti save laimingais.
Po Pirmojo pasaulinio karo jie pasirinko europietiškos, o ne rytietiškos
valstybės tipą ir buvo pripažinti „geriečiais“, o ne išstumti už politikos užribio. Po Antrojo pasaulinio karo jų
šalis lengvai tapo NATO ir Europos
Tarybos nare, nes Europai daug labiau reikėjo Turkijos Europoje, o ne
Turkijos – Sovietų Sąjungos manipuliuojamos valstybėlės. Islamas nesutrukdė. Turkai pasirinko tada, verčia mus pasirinkti ir šiandien – kas gi
mums geriau – netobula Turkija Europoje ar tokia pat netobula ir dar blogesnė – islamo radikalų pusėje? Europai, dar, atrodo, neseniai užtikrintai
saugiai, šiandien labai natūraliai reikia naujų sąjungininkų, o ne naujų
priešų. Europiečiai turkų nemyli, gal
ir nepamils. Prieš keliolika metų nelabai mylėjo ir baltus. Bet labiau bijojo
rusų. Nemyli turkų, bet labiau bijo teroristų, ir supranta, kad turkus reikia
gerbti kaip realybę, atitolinančią nuo
didesnio blogio.
Ne viena diskusija apie euro-musulmonus atsiremia į vieną paiką nesusipratimą. Europiečiai neseniai
padarė lemtingą žingsnį, atsisakydami minėti krikščionybę kaip vieną iš
Europos identiteto komponentų, suprask, narystė ES grindžiama daugiau techniškai apibrėžiamu acquis,
o ne religiniais įsitikinimais. Turkija atskyrė valstybę nuo visų religijų,
tad formaliai išbraukė islamą iš proar anti-turkiškų argumentų sąrašo.
Šv. Paulius ir jo sekėjai kadaise nepabūgo Mažąją Aziją daryti krikščioniška. Misija buvo sunki, bet sėkminga. Bažnyčios Tėvai, gyvenę ir keliavę
per Mažąją Aziją, niekada nedavė teisės padaryti krikščionybę būtina sąlyga europiniam identitetui. Tad, jei no-
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rime su Turkija sutarti, nekalbėkime
apie tikėjimų nesuderinamumą, jei
norime susipykti, nepradėkime dialogo su Turkija, kol ši nepaskelbs krikščionybės valstybine religija.
Kalbėti apie geograﬁnes Turkijos
problemas – dar paikiau. Vadinamosios Europos ribos – akademinio žemėlapių braižymo rezultatas. Reikalui esant Europa baigiasi ties mūsų
šalies rytine siena. Reikalui esant,
Europa atsiranda nuo Vankuverio iki
Vladivostoko. Turkija yra tiek Europoje, kiek manome ją čia esant. Beje,
kuriant pasaulietinę respubliką, Atatiurko šalininkai rinkosi Anatolijoje,
tuo tarpu sultono rėmėjai spietėsi Europoje.
Turkija turi daug savo užsienio politikos, kuri gali tapti Europos bendrosios užsienio ir saugumo politikos
dalimi ir taip būti naudinga mums visiems. Šios šalies įdirbis plėtojant santykius su Iraku (kurdai), Iranu, Sirija,
politika Vidurio Rytuose ir Pietų Kaukaze yra išties naudingas.
Pasitelkus seniai žinomus proturkiškus argumentus, atrodo, galime
viltis, kad milijonai turkų, pilnų geros
europietiškos dvasios, jau po dešimtmečio taps tikrais islamą išpažįstančiais europiečiais.
Tačiau net ir tikint europietiška
Turkijos ateitimi, džiaugtis anksti.
Europietinti islamą tikrai nebus lengva – Irano eksperimentas prieš kelis
dešimtmečius baigėsi tragiškai, posovietinis Azerbaidžanas, regis, nesugeba pasiekti bent jau minimalių
demokratijos standartų, Irako problemos akivaizdžios, Pakistanas ar Indonezija gal dar mažiau klasikinės demokratinės valstybės.
Europiečiai bijo turkų islamo, ir turkai jį, tiesą sakant, sėkmingai tramdo. Kur kas mažiau bijomasi tikro
turkiško nacionalizmo, gana agresyvaus ir netolerantiško, turkiško tikėjimo, kad jie yra vis dar didžioji, geopolitinėje kryžkelėje esanti valstybė.
Turkai, panašiai kaip ir rusai, mano,
kad niekas negali vykti be jų žinios,
bent jau regione, mano, kad visi prieš

juos susimokę ir nenori padėti, mano,
kad pataikaujama tokiai smulkmei
kaip Kipras. Turkai ar kiti musulmonai netaps europiečiais, kol neišpažins patenkinama forma ne tik kiprietiškų, bet ir armėniškų bei kurdiškų
reikalų, kur išties ne islamiškasis, bet
turkiškojo nacionalizmo faktorius yra
svarbiausias.
Turkijos tautiškumas ir net europietiškas identitetas neretai formuojamas naudojant jėgą. Vartojant populiarią terminologiją, turkai kaip ir
amerikiečiai yra iš Marso, tuo tarpu
dauguma europiečių – iš Veneros.
O tai irgi nesaugu. Ekonominiai saitai su islamo pasauliu, ypač per Turkiją, gali sustiprinti regiono stabilumą,
bet neužtikrina pasitikėjimo. Vargu ar
galima likti azijiečiu, priėmus acquis.
Per šiuos metus savo pastabose kalbėjau, kad islamo strategija, teisė ir net
ekonomika yra kitokia, o ES vis dėlto
sukurta europietišku pagrindu.
Kai stojome į ES, mums aiškiai pasakė, kad problemas su kaimynais ar
savo demokratinių institucijų funkcionavimą turime sutvarkyti patys. ES –
ne sanatorija Turkijai ar Kiprui, o instrumentas Europos geopolitikai. ES
nėra būtina sąlyga sukurti euro-musulmonus. Galima ir šalia Sąjungos,
galima ir susisiejus kokiais nors kitais
saitais. Juk yra europiečių ne ES, kurių europietiškumu neabejojame.
Šiandien nežinome, ar Europos neištiks besiplečiančios ir dinozaurėjančios Romos imperijos likimas… gal
sulauksime net Vakarų ir Rytų Europos sąjungų, su Briuseliu ir antruoju
Konstantinopoliu?
Prognozės – labai rizikingas dalykas. Jau ne kartą sakiau, kad jokie
planai penketui metų į priekį neišsipildo. Europa yra vadinamasis „judantis tikslas“, ir tai, kas europietiška
šiandien, nebūtinai bus rytoj. Šiandien neabejojama, kad Turkijoje gali
būti rinkos ekonomika, bet abejojama,
ar jų dvasia bus pakankamai europietiška… Bet ar bus Europa, kuri pati
nežino, kokia bus..?
Geras, nors keistas klausimas. 
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Baranova, Jūratė, Meditacijos:
tekstai ir vaizdai, Vilnius: Tyto Alba,
2005, 207 p.
Baranovos eseistikos knyga – įrodymas, jog ﬁlosofai geba parašyti šį bei
tą, be tik jiems vieniems suprantamų
„abrakadabrų“. Perskaitę sužinosite,
jog ﬁlosofei smalsu, liūdna, juokinga,
gražu. Ji klausinėja, kalba, klausosi,
mąsto, keliauja, maudosi upėje, geria
alų. Tiesa, visa tai ji daro tik tam tikromis – knygos ar paskaitos pasirodymo – progomis. Ką ji veikia kasdien –
nesužinosite, atspėkite, ar tai labai
skiriasi nuo to, ką veikiate jūs?
Kęstas Kirtiklis
Beresnevičius, Gintaras, Paruzija, Vilnius: Tyto alba, 2005, 291 p.
Nuo viršelio sopulingai žvelgia paruzijos (prisikėlimo) nesulaukęs Rūpintojėlis, apibintuotas lyg egiptietiška
mumija. Atvertus knygą, pasipila ezoteriškų dievų ir demonų vardai, tyška alkoholio purslai, veikėjai stropiai
laistosi ﬁziologiniais skysčiais ir kita
substancija, baltosios karštinės košmaruose įveikdami šimtmečių ir šviesmečių atstumus, neigdami kultūrines
konvencijas, pasiekdami „atvirkštinės
teologijos“ paskutinę stadiją, palaimingai sugyvulėdami ar panerdami į Kiškių Dievo nirvaną. Romaną galima
demonstruoti vaikams greta formalino stiklainių su cirozės pažeistomis
kepenimis – kaip šiurpų intelektualo
dvasinio susinaikinimo dokumentą.
Merlot-Ponty de Cabernet
Crystal, David, Kalbos mirtis, iš
anglų k. vertė Edita Šidlauskaitė,
Gabrielė Gailiūtė, Vilnius: Tyto alba,
2005, 204 [4] p.
Žymaus airių kilmės kalbotyrininko
(spalį viešėjusio Lietuvoje) knyga
svarsto aktualią mirštančių kalbų išsaugojimo temą. Toks ir yra autoriaus
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atstovaujamos ekolingvistikos tikslas.
Knyga informatyvi, bet nenuobodi.
Skirta ne tik saujelei kalbininkų, bet
ir plačiajai visuomenei. Vienų kalbinę
sąmonę žadins iškalbi statistika: pvz.,
pasaulyje jau išnykę 6000 kalbų. Kiti
nustebs sužinoję, kodėl Aliaskoje buvo
muilu plaunamos burnos. O svarbiausia – išvys platesnį kalbos problemų
lauką nei tas, į kurį uždaro siauras kalbininkų mokymo purizmas.
Dalia Zabielaitė
DBC Pierre, Vernonas Dievas Litlis, iš anglų k. vertė Andrius Patiomkinas, Vilnius: Tyto alba, 2005, 364 p.
Knygos herojus – eilinis nepraustaburnis paauglys, įsipainiojęs į kažkokius padrikus nusikaltimus ar nelaimes, ištikusias gimtojo Amerikos
miestelio žmones, ir nutaręs galiausiai padaryti tvarką. Ne visus iššaudyti, o būtent sutvarkyti, kad būtų
geriau. Ar tik ne už tą skaidrumą bei
viltį, kone apčiuopiamai juntamus romane, buvusiam narkomanui ir pašlemėkui DBC Pierre’ui (pelnytai) skirta
2003 m. Bookerio premija. Atskirai –
komplimentai vertėjui.
Rasa Drazdauskienė
Jansen, Johannes V., Karaliaus
pražūtis, iš danų k. vertė Zita Marienė, Vilnius: Alma littera, 2005, 231 p.
Vieno žymiausių danų rašytojo, tuomet dar prestižinės ir literatūrinės
Nobelio premijos laureato, romano
veiksmas rutuliojasi XVI a. pradžioje
Kalmaro unijos krizės apimtose Danijoje ir Švedijoje. Tai nėra istorinis
romanas. Tačiau trumpuose romano
siužetuose („Kruvinoji pirtis“ Stokholme, valstiečių maištas Jutlandijoje)
atsiskleidžia didžiųjų istorinių projektų ir mažųjų istorijos pakeleivių tikslų
žlugimo aplinkybės. Išmintingas bandymas suprasti darbus, kurie mums
„stovi kaip neaiškios gairės kelyje į

amžinybę“. Puikiu stiliumi aprašyta
lemtinguose Istorijos įvykiuose dalyvaujančių ir laimės bei pripažinimo
trokštančių žmonių nesėkmės istorija.
Rimvydas Petrauskas
Kuncevičius, Albinas, Lietuvos viduramžių archeologija, Vilnius: Versus aureus, 2005, 200 p.
Naudingas XIII–XVI a. LDK archeologijos įvadas, leidžiantis geriau
susivokti pastaruoju metu intensyviai
besiplėtojančių archeologinių tyrinėjimų medžiagoje, įžvelgti archeologijos atveriamas naujas praeities pažinimo galimybes ir net nujausti, kokių
atradimų galime tikėtis ateityje. Sistemingai, nors vietomis gal ir pernelyg lakoniškai aptartos svarbiausios
archeologų medievistų temos nuo pilių
ir miestų raidos iki ginklų ir stiklo gamybos, nevengiant atvirai konstatuoti
aštriausių disciplinos problemų. Skaitant neapleido mintis, kad archeologų
ir Viduramžių istorikų komunikacija
visuotinio tarpdiscipliniškumo laikais
tebėra nerealizuota siekiamybė.
Rimvydas Petrauskas
Lanzi, Ferdinando ir Gioia, Šventieji globėjai ir jų simboliai, iš italų k.
vertė Algimantas Gudaitis, Vilnius:
Alma littera, 2005, 238 p., 2000 egz.
Bene geriausia knyga apie šventuosius, išleista lietuviškai po Valančiaus
Žyvatų. Tekstai neilgi, bet informatyvūs, nebijoma papasakoti atsitikimų,
jei ir nepatikrinamų istoriškai, bet atskleidžiančių tokį šventojo veidą, koks
įsispaudė besimeldžiančios bendruomenės atmintyje. Džiugina nebanalios iliustracijos. Autorių akiratis užgriebia net Pietų Amerikos dailę, tik
Vidurio Europa baigiasi Čekija – Lenkija ar Lietuva tebėra šalys ubi sunt
leones (net Kazimieras ir Jadvyga nesulaukė padorių atvaizdų). Vertimas
sklandus ir gan kompetentingas, tik
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neaišku, kodėl ne visada laikytasi
šventųjų vardų formų, pateikiamų lietuviškose liturginėse knygose.
Vytautas Ališauskas
McCourt, Frank, Andželos pelenai, iš anglų k. vertė Rasa Akstinienė,
Vilnius: Tyto alba, 2005, 433 p.
Nuolatinis lietus, skurdas, alkis,
raudanti arba besimeldžianti motina,
plevėsa tėvas, kuris blaivus mušasi,
o girtas virsta įnirtingu patriotu, atsainūs, nedraugiški kunigai ir griežtos mušeikos vienuolės... kodėl mums
viskas taip pažįstama? Ogi tai Airija
prieš kelias dešimtis metų, apie kurią
autorius pasakoja gyvai, patraukliai
ir asmeniškai, savo pavyzdžiu įrodydamas, kad kartais išgyventi padeda
tik juokas. Būtent geru humoru šis
pasakojimas apie „nelaimingą airišką
vaikystę“ ir skiriasi nuo visų įmanomų pasakojimų apie lietuviškąsias.
Rasa Drazdauskienė
Petro Rimšos kūrinių kolekcija Edmundo Armoškos rinkiniuose, sudarytojas ir teksto autorius Vincas Ruzas,
Vilnius: Daigai, 2005, 94 p., iliustr.
Retas dalykas Lietuvos padangėje –
asmeninės kolekcijos specializuotas
katalogas. Spalvotų iliustracijų kokybė pakankama, aprašai profesionalūs.
Gaila, kad sudarytojas tenkinosi kukliomis bibliograﬁjos nuorodomis – jo
žinota daug daugiau, negu parašyta.
Su kolekcija kiek paviršutiniškai susipažįstant de visu atrodo, kad kai kurie jos objektai yra pokarinės replikos.
Jei taip – gaila, jog tai nenurodoma,
mat Rimšos kūrybos recepcija ir įtaka
okupuotoje Lietuvoje, regis, visai netyrinėta.
Vytautas Ališauskas
Pukytė, Paulina, Jų papročiai,
Vilnius: Tyto alba, 2005, 80 p.
Sunku įveikti autorinio ir lengvai

narcisistinio viršelio stūmos jėgą nė
neatsiversti šios laibos knygiūkštės.
Tačiau atsivertus ir ėmus skaitinėti, dar sunkiau liautis. Nebesvarbu,
kad daug/kai kas skaityta Omni.lt,
kad maketas nesuvaldomai palaidas,
o autorė – kairiai liberaliai sekuliarių pažiūrų. Mat skaitant dienoraštines impresijas, etiudus ir vaizdelius iš
Londono ir šiaip gyvenimo išsiduoda
ne tik Pukytės „intelektas, sąmojis ir
ilgos kojos“ (p. 25), bet ir geras stilius,
taikli akis ir efektinga sprendimo galia. Verta laukti tęsinių.
Antanas Meilūnas
Senvaitytė, Dalia, Ugnis senojoje
lietuvių tradicijoje: Mitologinis aspektas, Kaunas: VDU leidykla, 2005, 122
p., 100 egz.
Ši knyga net ir gūdžiu sovietmečiu,
tikru mitologijos mokslo sąstingio laikotarpiu, būtų atrodžiusi beviltiškai.
Šaltiniai cituojami iš bet kur ir bet
kaip, stilius referatinis, tekstas redaktoriaus rankos nelytėtas. Tad turime
į krūvą sumestus net nepajudintus
senuosius šaltinius, vainikuotus su
pastaraisiais niekaip nesusijusia kosmine-ezoterine Ugnies vaizdinio rekonstrukcija. Galvoje netelpa, kaip tokia
knyga galėjo išeiti palaiminus dviem
garbiems recenzentams, mokslinei redaktorei ir su universiteto grifu.
Pranas Vildžiūnas
Urban, William, Kryžiaus karas
Žemaitijoje, iš anglų k. vertė Ovidijus
Stokys, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, 258 p.
Antrą per dvejus metus į lietuvių
kalbą išverstą amerikiečių istoriko
knygą galima skaityti ir kaip XIV a.
nuotykių ir gyvenimo būdo istoriją.
Autoriaus aistringas dėmesys detalėms, kurias kiti istorikai, ko gero, norėjo nuslėpti, labai patiks skaitytojui,
kuriam tikrai bus įdomu sužinoti, kad
Jogaila iš tėvo paveldėjo panieką alkoholiui ir kasdien prausėsi bei skutosi

(bebarzdžiui Vytautui bent jau šio rytmetinio ritualo nereikėjo). Autorius
meistriškai sugeba nuo buities vaizdelių sklandžiai pereiti prie geopolitinių problemų, o šias pagardinti labai
autentiškomis reﬂeksijomis iš XX–
XXI a. sandūros amerikietiškos kolegijos perspektyvos. Tačiau visa tai leido autoriui aprėpti galybę temų, o kai
kur net paminėti Žemaitiją.
Rėkutis iš Kražių
Urbonaitė, Audronė, Posūkyje –
neišlėk, Vilnius: Baltos lankos, 2005,
124 p.
Skaitant šią didelėmis raidėmis parašytą keistos sandaros knygelę – viena novelė parašyta prieš dvidešimtmetį, kitos nedatuojamos – galima
pagalvoti, kad autorė tekstus rašo
sėdėdama viename suole su Giedra
Radvilavičiūte. Skirtumas tarp jų tik
tas, jog autorė sau leidžia prabilti ir
pirmuoju, ir trečiuoju asmeniu ir pavadina šį literatūrinį bandymą novelių romanu. Nepaisant nemažo knygą
lydėjusio reklaminio triukšmo, ji nei
šokiruoja, nei sužavi naujumu. Tai tik
literatūrinėmis ambicijomis atsiduodantys atsiminimai.
Giedrius Kšivickas
Vilniaus vaizdų atvirukai, 1897–
1915, parengė Dalia Keršytė, Vilnius: Lietuvos Nacionalinis muziejus,
2005, 560 p.
Kivio vaisių kažkas pavadino vitaminų bomba. Šis albumas – vaizdų bomba. Į palyginti nedidelį plotą sutalpinta per pusketvirto tūkstančio atvirukų
reprodukcijų. Blaškaisi tarp skausmo,
kad tokios mažos, ir džiaugsmo, kad
jų tiek daug. Tai ne tik Vilnius, kurio niekad nematėme, bet ir Vilnius,
kurio netrukus tokio niekada nebematysime. Ir dar: šis albumas/katalogas – puikus pavyzdys, ką gali duoti
institucijų ir kolekcininkų sutelktinis
bendradarbiavimas.
Pilypas Mikoša

Aptariamas knygas galite įsigyti knygyne „Akademinė knyga“ (Universiteto g. 4, Vilnius)
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UŽSKLANDA / ATSKLANDA

Iš Tarybų Lietuvos literatūrinio gyvenimo
IŠ ATSIMINIMŲ SUTAISĖ PALEMONAS DRAČIULA

I
Kostas Korsakas buvo labai išmintingas žmogus. Mėgo stebėti gamtą.
Sykį yra pasakęs: „Gamta nėra tik lietutis pasėliui pakrapinti – žemė gyva,
su vulkanais, audromis“. Kita proga yra taręs: „Sniegas pas mus mažai
vertinamas, mažiau užsilaiko laukuose, kas kita stepėse – ten jį aparia“.
Ypač jį džiugindavo žinios apie lietuvius, triūsiančius Sibire.

II
Sykį ėjo Kostas Korsakas žiemos
gatve ir sutiko moterį, kuri valė šaligatvį, gremžė ledą. Korsakas ir tarė:
„Kaip vargsta kiemsargiai, kiek čia
reikia energijos, sveikatos – namus
būtų galima pastatyti. Sniegą išvežti
iš miesto taip pat brangiai kainuoja –
kiek benzino reikia“.

III
Nuvykęs kartą Antanas Venclova
į frontą. Iš pabūklo buvo apšaudytas
rajonas, kur rašytojas su kitais buvo
apsistojęs. Sėdėjęs namelyje ant kėdės
ties langu, bet lyg ką nujausdamas atsikėlęs ir persėdęs į kitą vietą. Greitai
pro langą įlėkusi skeveldra ir nukirtusi kėdei kojas. Likęs sėdėti pats būtų
kojų netekęs. Taip Antanas Venclova
gavęs ordiną už drąsą.

IV
Pokario metais Lietuvių literatūros institutui valdžia pavedė rūpintis
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Markučiuose stovinčia poeto Aleksandro Puškino sūnaus Grigorijaus ir jo
žmonos Varvaros sodyba. O ten, muziejaus teritorijoje, vietiniai gyventojai ganė ožkas, kurios viską nusiaubdavo. Čia buvo palaidotas Grigorijus
Puškinas ir jo žmona, bet netoliese
buvo ir šeimos šunų kapai. Valdžia
norėjo juos likviduoti, bet Lietuvių literatūros institutas juos apgynė.

V
1946 m. laikraštyje „Sovietskaja
Litva“ buvo rengiamas triuškinantis straipsnis apie Lietuvių literatūros institutą. Direktorius Kostas
Korsakas buvo kaltinamas daktaro
Jono Basanavičiaus ir kitų buržuazinių veikėjų kultu – mat pirmąjį instituto patalpų aukštą tuo metu buvo
užėmęs literatūros muziejus. Sužinojęs apie ruošiamą publikaciją, Korsakas įsakė greitai viską nuimti ir į
skrynias sudėti – muziejų paversti
sandėliu. Atvykęs pažiūrėti laikraščio
redaktorius Anuškinas nieko nerado.
Bet jo jautrios ausys sugavo
švelnų dūzgesį – mat Lietuvių
literatūros instituto palėpėje
profesorius Juozas Balčikonis
laikė kelis avilius.

VI
Akademikas Kostas Korsakas buvo Kristijono Donelaičio
komisijos pirmininkas. Labai
rūpinosi būrų dainiaus muziejaus atidarymu Tolminkiemy-

je. Džiaugėsi, kad pastatas gražiai
restauruotas, įdėti vitražai – bet kas jį
apsaugos? Siūlęs langus iš lauko vieliniu tinkleliu pridengti, nes ir nedideliu akmeniu gali išmušti. Pats labai
apgailestavęs, kad muziejaus tarnautojai lietuviškai nemokantys.

VII
Po Kristijono Donelaičio 250-ųjų
metinių minėjimo kuklios vaišės svečiams buvo surengtos „Dainavos“ restorano atskirame kambaryje. Akademikas Kostas Korsakas jautėsi
įskaudintas: „Nacionalinis poetas, o
nėra nei pirmojo sekretoriaus, nei ministro pirmininko. Gėda prieš kitas
respublikas. Ten tokie jubiliejai labai
iškilmingai švenčiami. Bet balerinos
svarbiau“. Mat Maskva buvo ką tik
davusi leidimą statyti Vilniuje naujus
Operos ir baleto teatro rūmus.

VIII
Karo metais į kuriamą liaudies dainų ir šokių ansamblį buvo priimtas Valys Drazdauskas, bet
su vienu choristu atšventė Vasario 16-ąją. Dėl to buvo išsiųstas Maskvon dirbti LTSR leidyklos korektoriumi. Ten jis
labai išsimokslino. O po karo
Aleksys Churginas nuolat bambėjo, kad Drazdauskas nemokąs lietuvių kalbos – mat redaktoriaus įnašas į jo verstas
knygas sudaro 90%.

Iš tiesų... juokinga...
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